
     СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК 
     ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 
 

 

Година  XLV                                    Број  8/18         01.07. 2018.године 

  

80. 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 РС» 41/03), Закона о системи 
јавних служби («Службени гласник Републике 
Сѕрпске бр. 68/07,109/12,44/16) члана 20. Статута 
ЈУ Туристичка организација Невесиње  и члана 36. 
Статута општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» 6/17), Скупштина општине 
Невесиње на својој  17.редовној  сједници 
одржаној дана 27.06.2018. године, донијела је 
 

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

именовање директора Туристичке организације  
општина Невесиње 

 

I 
 

Овом Одлуком ближе се утврђују услови и 
критеријуми за избор и именовање директора  
Јавне установе Туристичке организације  општина 
Невесиње. 

II 
 

Опис послова: Директор  обавља послове у складу 
са законом, одлуком о оснивању, статутом и 
другим актима установа. 
Мандат  директора  је четири године 
Избор се врши путем јавног конкурса. 
 

III 
Под критеријумима за избор и именовање 
подразумијевају  се степен образовања, стручно 
знање, радно искуство, као и други услови и 
стандарди утврђени овом Oдлуком. 

 
Општи услови: 

 

 да је држављанин Републике Српске или БиХ 

 да је старији од 18 година 

 да има општу здраствену способност 

 да нису отпуштани из државне службе на било 
којем нивоу у БиХ ( било на нивоу државе или 
ентитета) као резултат дисциплинске мјере на 
било којем нивоу власти РС,у периоду од 3 
године прије дана објављивања Конкурса. 

 да није осуђиван за кривично дјело на 
безусловну казну затвора најмање 6 мјесеци 
или  за кривично дјело  које га чини 
неподобним за обављање наведене функције 

 да се против њега не води кривични поступак 

 да се на њих не односи члан IX. 1. Устава БиХ 
 

Посебни услови 
 

1)  завршен први циклус високог образовања са 
остварених најмање 180 ЕЦТС бодова или  
еквивалентом,  

2)  најмање двије године радног искуства у 
струци, од чега најмање једна година на 
 руководећим пословима у туристичком сектору 
и  активно знање једног страног језика на нивоу 
Б2, Ц1 или Ц2 у складу са ЦЕФ стандардима.  

 
IV 

 

Сукоб интереса 
 

Кандидати не могу обављати дужност, активност 
или бити на положају који доводи до сукоба 
интереса, како је то прописано одредбама Закона 
о  спречавању сукобу интереса у органима власти 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ бр 73/08).  
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у 
политичкој странци - члан 5. Закона о 
министарствима, владиним и другим именовањима 
РС («Службени гласник РС» број 41/03). 
 

V 
 

Скупштина општине Невесиње именује директора 
Jавне установе  на приједлог Комисију за  избор .  
 

VI 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине  
Невесиње». 
      
БРОЈ:01-013- 79/18           ПРЕДСЈЕДНИK                                                                      
ДАТУМ,27.06.2018. године     Момчило Вукотић с.р 
 
 

 81. На основу члана 8. Закона о министарским 

владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр 
41/03 ), Закона о системи јавних служби 
(«Службени гласник Републике Сѕрпске 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 
17.редовној сједници одржаној дана 27.06..2018. 
године донијела је  
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О Д Л У К У 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање   директора  Јавне установе 
Туристичка организација  

 

I 
 

Расписује се Јавни конкурс за избор  и именовање 
директора  Јавне установе Туристичка 
организација Невесиње. 

II 
 
Општи и посебни услови, као и критеријуми за 
избор и именовање директора  Јавне установе из 
тачке I ове Одлуке   утврђени су посебним  
Одлукама  Скупшине општине Невесиње.  
 

III 
 

Јавни конкурс за избор и именовање директора 
објавиће се у „Службени гласник Републике 
Српске“  и дневном листу „ЕуроБлиц“ 
Рок за подношење пријава је 15 дана од  дана 
објављивања конкурса у јавним гласилима. 
 

IV 
Поступак избора, укључујући и преглед приспјелих 
пријава на конкурс,интервју са кандидатима и 
предлагање ранг листе кандидата  у складу с 
утврђеним критеријима извршиће Комисија за 
избор , коју ће  именовати Скупштина општине. 
По спроведеној  процедури јавне конкуренције 
Скупштина општине Невесиње на приједлог  
Комисије за избор именоваће директора   Јавне  
установе  из тачке I ове Одлуке 

 

V 
За реализацију ове Одлуке задужује се 
Самостални стручни сарадник за  послове 
Скупштине општине Невесиње. 
 

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

                                                                
Број:01-013- 78/18           ПРЕДСЈЕДНИК                                     
Датум: 27.06.2018.године       Момчило Вукотић с.р. 
 
 

82. 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 РС» 41/03), Закона о системи 
јавних служби («Службени гласник Републике 
Српске бр. 68/07,109/12,44/16) ,члана 20. Статута 
ЈУ Туристичка организација Невесиње Бр:01-02/17 
од 03.11.2017.год. и члана 36. Статута општине 
Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» 6/17), Скупштина општине Невесиње 
на својој 17.редовној  сједници одржаној дана 
27.06.2018. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о утврђивању критеријума за избор и 
именовање    чланова Управног одбора 

Туристичке организације  Невесиње 

 
 

I 
 

Овом Одлуком ближе се утврђују услови и 
критеријуми за избор и именовање  чланова   
Управног одбора Јавне установе Туристичке 
организације Невесиње 

  

II 
 

Опис послова:  Управни одбор обавља послове у 
складу са законом, Одлуком о оснивању, Статутом 
и другим актима установа. Мандат  чланова 
Управног одбора је четири године 
 Избор се врши путем јавног конкурса. 
 Члан Управног одбора не може бити радник 
запослен у Јавној установи 
 

III 
 

Под критеријумима за избор и именовање 
подразумијевају се степен образовања, стручно 
знање, радно искуство, као и други услови и 
стандарди утврђени овом Oдлуком. 

 
Општи услови: 
 

 да је држављанин Републике Српске или БиХ 

 да је старији од 18 година 

 да има општу здраствену способност 

 да нису отпуштани из државне службе на било 
којем нивоу у БиХ ( било на нивоу државе или 
ентитета) као резултат дисциплинске мјере на 
било којем нивоу  у периоду од 3 године прије 
дана објављивања Конкурса. 

 да није осуђиван за кривично дјело на 
безусловну казну затвора најмање 6 мјесеци 
или  за кривично дјело  које га чини 
неподобним за обављање наведене функције 

 да се против њега не води кривични поступак 

 да се на њих не односи члан IX. 1. Устава БиХ 
 

Посебни услови 
 

1) завршен први циклу  високог образовања са 
остварених најмање 180 ЕЦТС бодова или 
еквивалент економског, правног или 
туристичког смјера и  

2) најмање двије године радног искуства у 
струци.  

 

IV 
Сукоб интереса 
 

Кандидати не могу обављати дужност, активност 
или бити на положају који доводи до сукоба 
интереса, како је то прописано одредбама Закона 
о  спречавању сукобу интереса у органима власти 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ бр 73/08). Кандидати не могу бити лица 
која су на функцији у политичкој странци - члан 5. 
Закона о министарствима, владиним и другим 
именовањима РС («Службени гласник РС» број 
41/03). 
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V 
Скупштина општине Невесиње именује Управни 
одбор  на основу спроведеног јавног конкурса   и 
приједлога начелника општине. 

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

              
БРОЈ: 01-013- 81/18          ПРЕДСЈЕДНИК                                                                      
Датум:,27.06.2018. год.Момчило Вукотић с.р. 

 
 

83. На основу члана 8. Закона о министарским 

владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр 
41/03 ), Закона о системи јавних служби 
(«Службени гласник Републике Сѕрпске 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 
17.редовној сједници одржаној дана 27.06.2018. 
године донијела је  
 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање   Управног одбора Јавне установе 
Туристичка организација општинe Невесиње 

 

I 
 
Расписује се Јавни конкурс за избор  и именовање 
Управног одбора  Јавне установе Туристичка 
организација Невесиње. 
У Управни одбор Туристичке организације 
именоваће се три члана. 
Чланови Управног одбора не могу бити из реда 
запослених у Установи. 
 

II 
 
Општи и посебни услови, као и критеријуми за 
избор и именовање Управног одбора  Јавне 
установе из тачке I ове Одлуке   утврђени су 
посебним  Одлукама  Скупшине општине 
Невесиње.  
 

III 
 
Јавни конкурс за избор и именовање Управног 
одбора објавиће се у „Службени гласник 
Републике Српске“  и дневном листу „Еуроблиц“ 
Рок за подношење пријава је 15 дана од  дана 
објављивања конкурса у јавним гласилима. 
 

IV 
 
Поступак избора, укључујући и преглед приспјелих 
пријава на конкурс,интервју са кандидатима и 
предлагање ранг листе кандидата  у складу с 
утврђеним критеријима извршиће Комисија за 
избор , коју ће  именовати Скупштина општине. 

По спроведеној  процедури јавне конкуренције 
Скупштина општине Невесиње на приједлог 

начелника општине именоваће  Управни одбор   
Јавне  установе  из тачке I ове Одлуке 

V 
 

За спровођење  ове Одлуке задужује се 

Самостални стручни сарадник за  послове 

Скупштине општине Невесиње. 

VI 
 

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

 
VI 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке стављају се   ван 
снаге Одлуке о расписивању Поновног Јавног 
конкурса за избор и именовање  директора и   
Управног одбора Јавне установе Туристичка 
организација Невесиње   („Службени гласни 
општине Невесиње „ бр 3/16 ) 
                             
Број:01-013- 80/ 18                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 27.06.2018.год.   Момчило Вукотић с.р.                       
 

84. На основу члана 69.Закона о задужењу, 

дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ број 71/12,52/14 и 
114/17,члана 39.Закона о локалној 
самоуправи(„Службени гласник Републике 
Српске“,број 97/16)) и члана 36.Статута Општине 
Невесиње“ („ Службени гласник општине 
Невесиње“ број 6/17), Скупштина Општине 
Невесиње,на сједници одржаној дана 27.06. 
2018.године, д о н ј е л а  је 
 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о кредитном задужењу општине 
Невесиње  

 
I 

Одлука о кредитном задужењу општине Невесиње, 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број: 4/17, 
9/17 и 6/18) 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  „540,000.00“ 

замјењује се бројем  „ 460.000,00“ 

- под редним бројем 2.број  „257,200.00“ 

замјењује се бројем     „13,550,00“ 

- под редним бројем 8.број   „42,000.00“ 

замјњењује се бројем   „73,800.00“ 

- под редним бројем 9.број „103,000.00“ 

замјењује се бројем    „204,600.00“ 

- под редним бројем 11.број „30,000.00“ 

замјењује се бројем      „35,870.00“ 

- под редним бројем 16.број „30.000,00“ 

замјењује се бројем      „63,700.00“ 
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- под редним бројем 30.број „40.000,00“ 

замјењује се бројем       „49,230.00“  
  
У истој табели иза редног броја 32.додаје се: 
 
- редни број 33.који гласи „Асвалтирање пута 

Шеховина - Соларевина    28,170.00“ 

- редни број 34.који гласи „Асвалтирање пута 

Миљевац (Солдо -Томић) 65,880.00“ 

- редни број 35.који гласи “Асвалтирање пута 

Шајбе – Стрелиште           36,100.00“ 

 

 

 

- редни број 36.који гласи „Асвалтирање пута 

Шеховина (Пудари),          11,300.00“ 
 

II 
 

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

III 
 

Ова Одлука  ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Невесиње“. 
 
Број:01/013-95 /18                ПРЕДСЈЕДНИК                                                               
Датум: 27.06.2018.године   Момчило Вукотић  с.р. 

 

ПЛАН УТРОШКА КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА 
      НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 
       

            Одлука Одлука Одлука 

 
 

Реалпкација Одлука 
Р.б
р. 

Назив инвестиције 
    

01/013-
73/17 

01/013-
146/17 01/013-52/18   

01/013-
95/18 

1 Рекпнструкција сппртске двпране   800.000,00 670.000,00 540.000,00 -80.000,00 460.000,00 

1а 
Рекпнструкција впдпвпдне мреже у Ул. 
М.Обилића 

    130.000,00   130.000,00 

2 Рекпнструкција Дпма културе (Кинп сала) 200.000,00 257.200,00 257.200,00 -243.650,00 13.550,00 

3 Премјер катастра     120.000,00 120.000,00 120.000,00   120.000,00 

4 Парцелација ппљппривреднпг земљищта 35.000,00 35.000,00 35.000,00   35.000,00 

5 
Уређеое паркинга испред сппртске двпране и 
прилаза пснпвнпј и средопј щкпли 

63.343,00 65.000,00 65.000,00   65.000,00 

 
 

  
 

  
 

  
 

6 Бепнскп игралищте и парк ((Оснпвна щкпла)   55.000,00 55.000,00   55.000,00 

7 
Рекпнструкција впдпвпдне мреже у Ул.Цара 
Дущана 

  100.000,00 100.000,00   100.000,00 

8 Улица иза ппслпвнпг центра (касарна)     42.000,00 42.000,00 31.800,00 73.800,00 

9 Улица крпз прпстпр Касарне      103.000,00 103.000,00 101.600,00 204.600,00 

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

  50.000,00 50.000,00   50.000,00 

11 Асвалтираое Улице на Гвпзду     30.000,00 30.000,00 5.870,00 35.870,00 

12 
Рекпнструкција дијела Улице Вука 
Карачића(Бплерп) 

  15.000,00 15.000,00   15.000,00 

13 
Рекпнстр.асвалтнпг слпја дјела Ул.Немаоића 
(ппред Хптела) 

  20.000,00 20.000,00   
  

20.000,00 
  

 
 

            

14 
Рекпнструкција дијела Улице Ива Андрића 
(Килавци) 

  30.000,00 30.000,00   30.000,00 

15 Кружни тпк (исппд Хптела)       50.000,00 50.000,00   50.000,00 

16 
Асвалтираое Улице Никпле Пащића (Бпрашка 
зграда) 

  30.000,00 30.000,00 33.700,00 63.700,00 

17 Прпјекат за бплницу (набавка ппреме) УНДП   14.129,55 14.129,55   14.129,55 

18 
Централни сппменик бпрцима птачбинских 
ратпва 

  45.000,00 45.000,00   45.000,00 

19 Ватрпгасни дпм (Централнп гријаое)     10.000,00 10.000,00   10.000,00 

20 Селектпри крпмпира       40.000,00 40.000,00   40.000,00 

21 Брендираое крпмпира (лиценца)     15.000,00 15.000,00   15.000,00 

22 Израда регулаципних планпва     15.500,00 15.500,00   15.500,00 

23 Рекпнструкција зграде Кпмуса     30.000,00 30.000,00   30.000,00 
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24 Рекпнструкција Ул.Вука Тпрпвпћа     25.000,00 25.000,00   25.000,00 

25 
Рекпнструкција Светпсавске улице (Пјещашка 
стаза)   

35.879,00 35.879,00   35.879,00 

26 Адаптација ппслпвнпг прпстпра (Иваоица дпп)   18.690,00 18.690,00   18.690,00 

27 
Прпјекти и гепдетски снимци за Ул.Цара Дущана 
и Ул.Милпща Обилића)   

8.000,00 8.000,00   8.000,00 

 
 

      
 

  
  

28 Расвјета на Гвпзду       2.500,00 2.500,00   2.500,00 

29 Асвалтираое пута-крак Залужје     40.000,00 40.000,00   40.000,00 

30 Асвалтираое пута- крак Браташ     40.000,00 40.000,00 9.230,00 49.230,00 

31 Адаптација пута-МЗ Дрежао     21.000,00 21.000,00   21.000,00 

32 Адаптација пута-Бијеоа       21.000,00 21.000,00   21.000,00 

33 Асвалтираое пута Шехпвина-Спларевина       28.170,00 28.170,00 

34 Асвалтираое пута Миљевац (Сплдп-Тпмић)       65.880,00 65.880,00 

35 Асвалтираое пута Шајбе -Стрелищте         36.100,00 36.100,00 

36 Асвалтираое пута Шехпвина (Пудари)         11.300,00 11.300,00 

  УКУПНО:       1.218.343,00 2.053.898,55 2.053.898,55 323.650,00 2.053.898,55 

 
Датум:27.06.2017. год.                                                            
Број:01-013-95/18   

ПРЕДСЈЕДНИК 
Момчило Вукотић с.р. 

 

 

85. 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 17. 
редовној сједници одржаној дана 27.06.2018 
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: 
                                                 
1. Парцела к.ч. број 1700/5 (нови премјер) што 

одговара к.ч. број 56/16 (по старом 
премјеру),уписана у з.к. 139 к.о. Миљевац, по 
нарави „пашњак“, површине 600 м2,; 

 
II 
 

Грађевинско земљиште из предходног члана 
обухваћено је Регулационим планом „Стамбено 
насеље Миљевац“ којим је  предвиђена изградња 
стамбених објеката. 
 
 

III 
Почетна продајна цијена из члана 1. став (1) ове 
Одлуке износи  5,00 КМ/м2 што одговара 

процијењеној тржишној цијени за предметно 
грађевинско земљиште. 

IV 
 

За учешће у поступку лицитације сваки учесник је 
дужан уплатити  кауцију у  износ од 1.000,00 КМ на 
жиро рачун број општине Невесиње бр. 
5520060000130331. 

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 једном дневном листу које излази на цијелој 
територији Републике Српске, интернет страници    
Огласној плочи општине Невесиње, 15 дана прије 
дана продаје. 
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VIII 
 

Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 

Број:    01-013-93/18      ПРЕДСЈЕДНИК:                                                                                           
Дана: 27.06.2018 год.  Момчило Вукотић с.р. 

 

86. На основу  члана 39. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/1,6,  и чл. 36. Статута 
општине Невесиње ( «Службени гласник општине 
Невесиње» број 6/17), Скупштина општине 
Невесиње на својој 17.редовној сједници одржаној 
дана 27.06. 2018.године,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

 о наградама и признањима општине Невесиње 
 
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

I 
Овом Одлуком установљавају се  признања и 
награде општине Невесиње, утврђује њихов облик, 
садржај, врстa, изглед,  критеријуми и поступак за 
њихову додјелу. 
 

II 
Награде и признања општине Невесиње су 
признања за дјела и рад која заслужују опште 
поштовање и истицање. 
 
II – ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ 

III 
Скупштина општине  установљава сљедећа  
признања: 
 

1. ПОВЕЉА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
2. ПЛАКЕТА „СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ „ 
3. ЗАХВАЛНИЦА 

IV 
 
Повеља општине је највише признање општине 

Невесиње и  додјељује се за изузетан допринос и 
резултате  остварене у дужем временском периоду 
у одређеној области или за дјела која завређују 
опште признање и истицање, а која доприносе 
укупном развоју и напредку општине. 
 

V 
Плакета „Свети Димитрије“  додјељује се  за 

допринос у развоју општине односно за радове и 
дјела која заслужују признање и истицање у 
области привреде, културе, образовања, науке и 
другим областима живота и рада.  

VI 
Захвалница се  додјељује се за успјешно 

представљање општине Невесиње на 
такмичењима, смотрама, сајмовима, приредбама и 
другим манифестацијама у области привреде, 
приватног предузетништва, умјетности, 
образовања, спорта, доприносa у акцијама 
социјално - хуманитарног карактера, или зa 
постигнуте успјехе у школовању и другим 

областима значајним за општину 
Невесиње.Захвалница је  знак  признања и 
залагањa,  за дјела и рад која заслужују 
поштовање и истицања., 

VII 
1) Признања и награде  у складу са овом 

Одлуком могу се додијелити домаћим и страним   
правним и физичким лицима (предузећима, 
установама, мјесним заједницама, удружењима 
грађана и другим субјектима) 

 
2) Признања из тачке  IV и V додјељује 

Скупштина општине   на приједлог Комисије за 
награде и признања. 

 
3) Захвалницу додјељује начелник општине. 

Уз захвалницу се може додјелити и пригодан 
поклон. 
 
III – ОБЛИК И ИЗГЛЕД ПРИЗНАЊА 
 

VIII 
Повеља општине Невесиње  смјештена је у кожној 
фасцикли  боје трула вишња - бордо димензија 39 
х 23 cm. На фасциклу је утиснут  суви жиг грба 
општине Невесиње, који је смјештен  на горњој 
половини по висини фасцикле и уоквирен је 
орнаментима. 
Повеља се налази у унутрашњости фасцикле и 
урађена је на умјетничком папиру фабриано и 
лијева и десна страна повеље уоквирене су 
орнаментима поновљеним са фасцикле и 
урађеним златном штампом.  
На средини лијеве стране је оштампана икона 
славе града у боји, а на десној страни је оштампан 
грб општине Невесиње у боји. Испод грба се 
налази текс “Повеља општине додјељује се (име и 
презиме носиоца), за изузетан допринос (навести 
области у којим  је постигао /ла изузетне 
резултате). У лијевом доњем углу десне стране 
уписан је датум додјеле, а у десном  доњем углу 
потпис предсједника Скупштине општине 
Невесиње. На дну десне стране је преко свилене 
републичке заставице аплициран, на кожи утиснут, 
суви жиг Скупштине општине Невесиње. 
 

IX 
 

Плакета „Свети Димитрије“ смјештена је у 

фасцикли  боје трула вишња - бордо димензија 39 
х 23 cm. На фасциклу је утиснут  суви жиг грба 
општине Невесиње, који је смјештен  на горњој 
половини по висини фасцикле и уоквирен је 
орнаментима. 
 Плакета се налази у унутрашњости фасцикле и 
урађена је на квалитетној хартији и лијева и десна 
страна плакете уоквирене су орнаментима.  
На средини лијеве стране је оштампана икона 
Светог Димитрија у боји, а на десној страни је 
оштампан грб општине Невесиње у боји. Испод 
грба на лијевој страни налази се текст Скупштина 
општине Невесиње, а на средини Плакета „Свети 
Димитрије“ додјељује се“, испод кога је простор за 
уписивање имена и презимена, односно 
добитника, пригодни текст који садржи разлоге за 
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додјелу, датум додјеле, мјесто за печат и потпис 
предсједника Скупштине општине.  
 
Захвалница  се израђује на квалитетној хартији 
формата А4 на којој се налази грб општине 
Невесиње и исписан текст: Начелник општине 
Невесиње, додјељује – Захвалницу  испод кога је 
простор за уписивање  име и презиме /назив 
сједиште,  и пригодан текста који садржи разлоге 
за додјелу, датум додјеле, мјесто за печат и 
потпис. 
 
IV – КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДА И 
ПРИЗНАЊА 

X 
Овом Одлуком утврђују се основни критериј за 
додјелу  признања, установљених у тачки III. 
Одлуке и то: 
- за  допринос у развоју Општине, радом и 

заслугама у изградњи, стварању и   његовању 
односа и традиција са другим локалним 
заједницама, 

- за  постигнуте изузетне резултате  у 
привређивању, освајању нових технологија,  
техничких унапређења, новаторства и 
рационализације, 

- за остварене врхунске резултате у области 
образовања, здравства, науке, културе, 
умјетности, спорта и физичке културе, 

- за постигнуте приносе у пољопривреди, 
сточарству, воћарству и производњи здраве 
хране, 

- за развој општине и мјесних заједница ( 
изградња и одржавање локалне 
инфраструктуре и других комуналних објеката 
у мјесним заједницама.), 

- за испољену храброст у ванредним 
ситуацијама на спашавању људских живота и 

            спречавања матаријалних штета., 
- за друге значајне резултате и залагања од 

општег интереса за  општину и ширу 
заједницу. 

 
V ПОСТУПАК ЗА  ДОДЈЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА 
 

XI 
 

Комисија за награде и признања благовремено 
покреће иницијативу за додјелу признања  из тачке  
IV и V ове Одлуке и одређује рок до кога се могу 
подносити приједлози. 
Покретање иницијативе се објављује на прикладан 
начин, а обавезно је објављивање на званичној 
WEB  страници и огласној плочи општине 
Невесиње. 

XII 
 

Приједлог за додјелу признања могу дати: 
начелник општине Невесиње, одборник или више 
одборника у Скупштини општине, политичке 
организације, мјесне заједнице, предузећа, 
установе, удружења грађана и друге организације, 
групе грађана и грађани појединци. 
 
 
 

XIII 
 

Приједлог за додјелу признања мора бити писмено 
образложен и садржати основне податке о 
појединцу, групи појединаца или правном лицу који 
се предлажу за додјелу признања, те детаљан 
опис и оцјену њихове дјелатности и постигнутих 
резултате, као и друге доказе и разлоге за додјелу 
признања. 

XIV 
 

Комисија за награде и признања ће након 
разматрања свих приспјелих приједлога, 
припремити приједлог за додјелу општинских 
признања  и исти у писменој форми прослиједити 
Скупштини општине  на разматрање и  усвајање. 
 

 XV 
Одлука о додјели  признања Општине Невесиње 
доноси се на редовној, а саопштава на свечаној 
сједници, поводом  Дана општине – 8 новембра. 
 

XVI 
О додјели награда и признања води се посебна 
евиденција са одговарајућом документацијом. 
Административне и стручно-техничке послове за 
потребе Комисије за награде и признања обавља 
самостални стручни сарадник за послове 
Скупштине. 
 
VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
. 

XVII 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Невесиње“ 
XVIII 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о наградама и признањима („Службени 
гласник Општине Неевсиње“, број: 9/09).  
                                             
БРОЈ: 01/013-77/18    ПРЕДСЈЕДНИК                                             
ДАТУМ, 27.06.2018.год.    Момчило Вукотић с.р. 
 
87. На основу члана  40. ст.1. Закона о 

уређењу простора и грађењу (“Сл.гласник РС“ 
бр.40/013,2/15,106/15) и члана 5. ст. 4. Правилника 
о начину израде, садржају и формирању 
документа просторног уређења (“Сл.гласник РС“, 
бр. 69/13) и члана 36. Статута општине Невесиње 
(“Сл. гласник општине Невесиње“, бр. 6/17 ), 
Скупштина општине Невесиње на својој 17. 
редовној сједници одржаној дана 27.06.2018 
године,  д о н и ј е л а   ј е: 
 

О Д Л У К У 

О приступању измјени Регулационог плана  
„Пословни центар Малта“ 

            

I 
Одлуком број 01-013-33/10 од 10.03.2010. године 
усвојен је Регулациони план „Пословни центар 
Малта“ којим су дефинисане урбанистичке 
парцеле за изградњу 4 пословна објеката. 
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II 
 

Oвом Одлуком приступа се измјени плана са 
циљем препарцелације постојећег планског 
рјешења због усвајања  новог саобраћајног 
рјешења постојеће раскрснице којим је предвиђена 
изградња кружне раскрснице на Тргу Алексе 
Шантића. 
 

IIII 
 

Обухват измјене Регулационог плана односи се на 
све парцеле из постојећег плана као и припадјућих 
саобраћајница са раскрсницом. 

 
IV 
 

У складу са чланом 3. став (9) Закона о уређењу 
простора и грађењу („Сл.гл. Републике 
Српске“бр.40/13) одређује се плански период 
плана ито до 10 година. 

V 
 

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

VI 
 

Рок измјене наведеног документа је 60 дана.  
 

VII 
 

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

VIII 
 

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

IX 
 

Обзиром да се план израђује на основу 
иницијативе власника некретнина исти ће сносити 
све трошкове израде плана у складу са чланом 39. 
став (3) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Сл.гласник Републике Српске“ бр.40/13). 
 

X 
 

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

XI 
 

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

XI 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања 
у „Службеном гласнику општине Невесиње“ 
 
Број:01-013-96/18            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                      
Дана:27.06.2018. год.   Вукотић Момчило с.р. 
 
 

88. На основу члана 39.став 2.тачка 2.Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16),члана 36 Статута 
општине Невесиње(„Службени гласник општине 
Невесиње“ број 6/17) и члана 25.Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог  са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник Републике Српске“ 
број 45/16), члана 19. Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог  са стварним стањем имовине и 
обавеза  општине Невесиње(„Службени гласник 
Општине Невесиње“ број 5/16),члана 73.став (4) 

Правилника о рачуноводству,рачуноводственим 

политикма и рачуновдственим процјенама за 

буџетске кориснике („Службени гласник Републике 

Српске“ број.11/17) Одлукео усвајању Извјештаја 

Централне пописне комисије о извршеном попису 

са стањем на дан 31.12.2017. године и адекватних 

поступака и процедура усаглашавања 

књиговодственог са стварним стањем број: 02-

012.10-437/17 од  05.03.2018. године, Скупштина 

општине Невесиње на 17.редовној сједници 

одржаној дана 27.06.2018.године, д о н и ј е л а  је 

 
О Д Л У К У 

о отпису  спорних потраживања на дан 
31.12.2017.године 

 

I 
Овом одлуком одобрава се коначан отпис дијела 
ненаплаћених потраживања у укупном износу од 
60,043.59 КМ.,који се  односи се на ненаплатива 

потраживања (спорна потраживања) која општина 
Невесиње има према правним и физичким лицима 
на дан 31.12.2017.године. 
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II 
 

Табеларни преглед спорних потраживања која се 
отписују налази се у прилогу Одлуке и чини њен 
саставни дио. 

III 

За реализацију овеОдлуке  у смислу искњижавања 
отписаних потраживања из билансне евиденције  
задужује се Одјељење за финансије 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине  
Невесиње“ 
Број:01/013- 82 /18                      ПРЕДСЈЕДНИК                                                         
Датум: 27 .06 .2018.год.          Момчило Вукотић с.р. 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СПОРНИХ 
ПОТРАЖИВАЊА 

 
1. Конто 123438 -      Комунална накнада: 
 

 

 
 
 
 

 

Ред.бр. 

 

Назив дужника Износ (КМ) 

 

Статус 

1. Основна школа „Ристо Пророковић“ 24.768,00 застара 

2. Ресторан „Топола“ вл. М.Јамина 184,80 застара 

3. У.Р. 5м вл. М.Вујовић 344,64 застара 

4. Аутопраона бл.Р. Васиљевић 159,84 застара 

5. У.Р.“Азуро“ (љетна башта) 3,20 застара 

6. ДОО „МДЗ“вл. Д.Глоговац 182,80 застара 

7. У.Р. Гемини вл.Р. Ковачевић 458,88, застара 

8. Кафе бар „Бајо“ вл. Џелетовић 31,80 застара 

9. Доо. „Глоговац“ Невесиње 3.859,20 стечај 

10. Фотовидео  „Богдан“ вл. Б.Муратовић 116,76 застара 

11. У.Р. „Роди годино“ вл.Стајић 335,24 застара 

 Укупно: 30.445,16  

 
2.Конто 123438 – Закуп пословног простора  

     1. Фризерски салон „Јелена“ вл.Ј.Радовановић        6.080,00  Суд.спор 

     2. „Нев Глорија“ вл.Шаренац        6.480,00  застара 

     3. Вуковић Вељко (закуп простора у Касарни)           232,50 
 Није кориштен 

 

4. Лажетић Миодраг(издавање билборда)          150,00 Није кориштен 

 Укупно      12.942,50  

 
3. Конто 123438 –Позајмнице: 

 

 
 

     1. Земљорадничка задруга „Невесиње“      2.667,00   стечај 

 УКУПНО       2.667,00  

4.Конто 123438 Потраживања            
    1. Агенција за пољопривреду тел.Милинић          350,61 застара 

    2. 

Савез општина Ист.Херцеговине по споразуму од 
27.08.2010.год 
а)И.Мостар 
б)Гацко 
в)Берковићи 
 

          
 
       4.385,64 
       5.180,30 
       4.072,38 

 
 
застара 
застара 
застара 
 

 Укупно       13.988,93  
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89. На основу  члана 36. Статута општине 

Невесиње ( «Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17), Скупштина општине Невесиње на својој 17.  
редовној сједници одржаној дана  27.06.2018.године,  
донијела  је 
 

О Д Л У К У 

o измјени Одлуке о именовању Организационог 
одбора спортско - културне и туристичке 
манифестације „Невесињска олимпијада“ 

 

I 

У тачки I Одлуке о именовању Организационог Одбора 
спортско - културне туристичке манифестације 
„Невесињска олимпијада („Службени гласник општине 
Невесиње“ бр.4/17), под редним бројем 8. бришу се 
ријечи „ Божидар Николић, члан“, а уписују „Сандра 
Ковачевић, члан  

II 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“ 
. 
Број: 01/013- 83/18                    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                
Датум: 27.06.2018. године     Момчило Вукотић с.р. 

 
 90. На основу члана 348. став 10. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 
39.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана  36. Статута 
Општине Невесиње („Службени гласник Општине 
Невесиње “, број 6/17), Скупштина општине Невесиње 
на 17.редовној сједници одржаној дана 
27.06.2018.године, донијела је,  
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
 

о условима  и начину отуђења непокретности у 
својини општине Невесиње, у циљу реализације 
инвестиционог пројекта од посебног значаја за 

локални економски развој, испод тржишне цијене 
или  без накнаде 

 

Члан 1. 
 

Овим Правилником, у складу са Законом о 
ствараним правима прописују се детаљнији услови и 
начин за отуђење непокретности  у својини Општине 
Невесиње испод тржишне цијене или без накнаде, а у 
циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој. 
 

Члан 2. 
 

(1) Непокретности у својини Општине 
Невесиње, могу се, изузетно, отуђити испод тржишне 
цијене или без накнаде, а у циљу реализације 
инвестиционог пројекта од посебног значаја за 
локални економски развој. 

(2) Под отуђењем непокретности у смислу 
претходног става, подразумијева се продаја 
изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта по 
цијени нижој од тржишне вриједности  или  без 

накнаде, уз испуњавање одређених услова од стране 
стицаоца прописаних овим Правилником. 

(3) Инвестиционим пројектом од посебног 
значаја за локални економски развој, у смислу овог 
Правилника, сматра се инвестициони пројекат чијом 
реализацијом ће се отворити нови погон у производној 
дјелатност, чиме ће се повећати укупан број 
запослених радника у привреди на подручју општине 
те увећати јавни приходи.  

 
Члан 3. 

 
(1) Предмет отуђења испод тржишне цијене или без 
накнаде , могу бити једна или 
 више катастарских парцела (које чине грађевинску 
парцелу) на којима је израђен пословни објекат или 
предвиђена изградања пословног објекта у фунцији 
реализације инвестиционог пројекта. 
(2) Предмет отуђења испод тржишне цијене  могу бити 
једна или више катастарских парцела (које чине 
грађевинску парцелу) на којима ће се реализацијом 
инвестиционог пројекта од посебног значаја за 
локални економски развој запослити најмање четири 
(4) нова незапослена радника на 1.000 м2 грађевинске 
парцеле . 
(3) Предмет отуђења  без накнаде, могу бити једна 
или више катастарских парцела (које чине грађевинску 
парцелу) на којима ће се реализацијом инвестиционог 
пројекта од посебног значаја за локални економски 
развој запослити најмање (10) нових незапослених 
радника на 1.000 м2 грађевинске парцеле. 
 
(4) Предмет отуђења испод тржишне цијене или без 
накнаде, могу бити једна или више 
 катастарских парцела (које чине грађевинску парцелу) 
на којима је, у складу са важећим планским 
документом просторног уређења, изграђен пословни 
објекат или предвиђена изградња пословног објеката 
у функцији реализације инвестиционог пројекта. 
(5)  Послодавац који запосли раднике, по основу става 
2 и 3. овог члана, не може  за те исте  
раднике користити друге врсте подстицаја од општине 
Невесиње.  
(6) Постицаји, из става 2. и 3. овог члана, односe се 
на запошљавање лица која се налазе на eвиденцији 
Завода за запошља- ање - Биро Невесиње најмање 3 
мјесеца. 
 

Члан 4. 
 

По основу броја новозапослених радника, 
тржишна вриједност непокретности, односно продајна 
цијена  умањује се: 

- За  4 новозапослена радника на 1.000 м2 грађевинске 
парцеле   40%  

- За  5 новозапослена радника на 1.000 м2 грађевинске 
парцеле   50%  

- За  6 новозапослена радника на 1.000 м2 грађевинске 
парцеле   60%  

- За  7 новозапослених радника на 1.000 м2 
грађевинске парцеле 70 %  

- За  8 новозапослена радника на 1.000 м2 грађевинске 
парцеле   80%   

- За  9 новозапослена радника на 1.000 м2 грађевинске 
парцеле   90%  
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Члан 5. 
 

Грађевинско земљиште из члана 3. овог 
Правилника може се отуђити ако стицалац: 

 
1)  прихвати обавезу да на предметном 

неизграђеном грађевинском земљишту изгради и 
приведе намјени производно - пословни објекат у 
складу са важећим планским документом просторног 
уређења, односно издатим локацијским условима у 
року од 12 мјесеци од дана закључивања уговора о 
отуђивању грађевинског земљишта, 

2)  да на некретнини из става 1. овог члана запосли 
на неодређено вријеме број радника утврђен 
инвестиционим пројектом од посебног економског 
значаја за локални развој, и то:   

1.  у року од  18 мјесеци од дана потписивања 
уговора о отуђењу грађевинског земљишта, запосли 
минимално  1/2 од утврђеног броја радника  

2. преосталу 1/2 предвиђених новозапослених 
радника  у року од 24 мјесеца од дана потписивања 
уговора о отуђењу грађевинског земљишта,  

3) У случају да на земљишту које је предмет 
отуђења по одредбама овог Правилника  већ постоји 
пословни објекат, стицалац је дужан да исти приведе 
намјени у року не дужем од 6 мјесеци од момента 
потписивања  купопродајног уговора и да укупан број 
радника предвиђених инвестиционим пројектом 
запосли у року не дужем од 12 мјесеци од дана 
потписивања поменутог уговора, 
4) да  у  периоду  од  пет  (5)  година,  од  дана  

потписивања  уговора   о отуђењу 
 грађевинског земљишта задржи укупан број 
запослених  дефинисан уговором. 
5) Прихвати обавезу да достави банкарску гаранцију 
на укупну тржишну вриједност 
 грађевинског земљишта, на временски период од 24 
мјесеца,  
 6) прихвати обавезу да послује минимално 5 година 
на предметној локацији од датума 
 потписивања уговора. 
 

Члан 6. 
 

(1) Поступак утврђивања постојања посебног 
интереса од значаја за локални економски развој 
покреће се на основу претходно изражене иницијативе 
односно понуде једног или више инвеститора да 
приступе реализацији инвестиционог пројекта  из овог 
Правилника.  
(2)  Иницијативу за реализацију инвестици- оног 
пројекта од посебног значаја за локални економски 
развој могу достављати домаћи и страни привредни 
субјекти. 

 

1) Иницијатива треба да садржи:  
 

   1. Захтјев за одређену површину парцеле 
примјерену планираном технолошком  процесу, 

 2. Увјерење о непостојању доспјелих, а 
неизмирених обавеза према Пореској управи  Републике 
Српске, Управи за индиректно опорезивање и општини 
Невесиње 
        3. Инвестициони пројекат  који мора садржавати 
сљедеће елементе: 

 

а) преглед инвестиционог пројекта, 
б)информације о инвеститору,циљ инвестирања 
в) план запошљавања, 
г) изводљивост пројекта и планирану динамику, 
д) економско- финансијску пројекцију, 
ђ) анализу успјешности пројекта 

 
2) Додатну документацију: 

 
1. За привредна друштва из земље: 

 
- - актуелни извод из судског регистра (извод) са 

приказом дјелатности , не старије од три мјесеца, 
- - финансијски извјештаји предузећа за посљедњи 

обрачунски период (годишњи), овјерен од овлаштене 
институције којој се исти подноси, а за новооснована 
предузећа финансијски извјештаји оснивача за 
посљедњи обрачунски период (годишњи) или 
извјештај о процјени улога,  

- - доказ да над подносиоцем инцијативе није покренут 
или отворен стечајни односно ликвидациони поступак, 

- потврду надлежне јединице Пореске управе 
Републике Српске о броју запослених за које су 
плаћени порези и доприноси на исплаћену плату, 
 
  За привредна дриштва из иностранства: 
 
- копију акта о регистрацији дјелатности, односно акт 
надлежног органа из земље порјекла о правном 
статусу фирме 
- бонитетни извјештај за претходне три године од 
 дана подношења инцијативе, 
 

За предузетнике: 
- увјерење надлежмог органа обављању 
дјелатности, не старије од три  мјесеца прије 
подношења инцијативе,годишња пореска пријава за 
порез на доходак за лица која остварују доходак од 
самосталне дјелатности ( за посљедни обрачунски 
период) 
- потврду надлежне јединице Пореске управе 
Републике Српске о броју запослених за које су 
плаћени порези и доприноси на исплаћену плату, 
                  

Члан 7. 
 

(1) Начелник општине, коме се подносе 
иницијативе, доноси рјешење  о именовању стручне 
комисије за процјену пристиглих иницијатива.  

(2) Стручна комисија за процјену иницијатива 
састоји се од пет чланова и дужна је у року од 8 дана 
по пријему исте од стране Начелника општине да 
изврши процјену усклађености иницвијативе са овим 
Правилником и другом правном регулативном.  

(3) За иницијативе које испуњавају захтјеве, 
Начелник општине на основу извјештаја Комисије,  
подноси Скупштини приједлог одлуке о утврђивању 
посебног интереса на основу којег се приступа 
реализацији инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој. 

(4) Образложење приједлога одлуке из 
претходног става, садржи податке  потребне  за оцјену 
оправданости отуђења изграђеног или неизграђеног 
грађевинског земљишта испод тржишне цијене или 
без накнаде.   
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(5) Начелник општине, у складу са 
Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединици локалне самоуправе као и другим 
важећим прописима из предметне области, подноси 
Скупштини општине и приједлог рјешења за 
именовање комисије за провођење поступка јавног 
надметања – лицитације. 

(6) Скупштинa општине доноси одлуку  о 
утврђивању посебног интереса на основу којег се 
приступа реализацији инвестиционог пројекта и у ту 
сврху отуђења изграђеног или неизграђеног 
грађевинског земљишта  испод тржишне цијене или  
без накнаде, доноси рјешење о именовању  комисије 
за провођење поступка јавног надметања – 
лицитације, те задужује Начелника општине да 
приступи расписивању јавног огласа и са 
најповољнијим понуђаћем закључи уговор о 
купопродаји.    

Члан 8. 
 

Одлука Скупштине општине из претходног 
члана, нарочито садржи: 
 

1) бројеве грађевинских, односно 
катастарских парцела, површину, локацију, степен 
комуналне опремљености и друге податке за 
грађевинско земљиште које се отуђује, 

2) податке о пословном објекту који се, у 
складу са важећим планским документом просторног 
уређења, може градити на предметном земљишту 
(намјена, бруто развијена грађевинска површина, 
спратност и др.) 

3) податке о процијењеној тржишној 
вриједности некретнина које су предмет отуђења,  

4) одређивање сврхе инвестиционог пројекта 
и критерија за субјекте који могу учествовати у 
поступку јавног надметања, 

5) услове и критеријуме за умањење тржишне 
вриједности односно продајне цијене некретнина и 
критерије и  мјерила за оцјену понуда и одређивање 
износа умањене тржишне вриједности, односно 
цијене, у складу са овим Правилником,  

6) висину кауције коју је учесник у јавном 
надметању дужан уплатити прије почетка јавног 
надметања. 

 

Члан 9. 
 

Процjену тржишне вриједности некретнина 
које су предмет отуђења, у складу са одредбама овог 
Правилника, врши овлаштени судски вјештак 
грађевинске струке за сваку грађевинску парцелу, а на 
основу иницијативе инвеститора да приступи отуђењу 
исте.  

Члан 10. 
 

Тржишна вриједност, односно продајна цијена 
непокретности које су предмет отуђења у складу са 
одредбама овог Правилника, постигнута у поступку 
јавне лицитације, умањиће се по основу броја 
новозапослених радника, под условом да број 
новозапослених радника одговара критерију из члана 
4 и 5.  овог Правилника. 

 
 

 
Члан 11. 

Право својине на грађевинском земљишту 
преноси се без накнаде уколико су испуњени услови 
из члана 3. став 3  и члана 5. овог Правилника. 

 
Члан 12. 

 
(1) Продаја грађевинског земљишта у смислу 

члана 2. овог Правилника, врши се путем јавне 
лицитације, усменим јавним надметањем. 

(2) Право учешћа на лицитацији имају: 
1) привредна друштва и самостални 

предузетници који могу бити носиоци права својине на 
непокретностима у Републици Срспкој и Босни и 
Херцеговини,  

2) субјекти који испуњавају критерије 
утврђене одлуком Скупштине општине из члана 6. 
овог Правилника. 

(3) Учесник у лицитацији дужан је уз пријаву 
за учешће у лицитацији приложити документацију 
наведену у члану 6. овог Правилника и доказ о уплати 
кауције за учешће на лицитацији у висини утврђеној 
одлуком Скупштине општине из члана 8. овог 
Правилника.  

(4) Позив за јавно надметање и поступак 
лицитације биће расписан у складу са Правилником о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединици локалне самоуправе као и другим важећим 
прописима из предметне области.  
 

Члан 13. 
 

Комисије за провођење поступка јавног 
надметања - лицитације по окончању поступка 
Начелнику општине подноси извјештај о резултатима 
проведеног поступка лицитације, са ранг листом 
учесника и приједлогом за закључивање уговора са 
најповољнијим понуђаћем. 

 
Члан 14. 

 
Уговор о купопродаји поред општих 

елемената обавезно садржи одредбе из члана 5. овог 
Правилника.  

Члан 15. 
 

(1) Купац је дужан да трпи да Општина 
Невесиње у „Ц“ теретном листу извода из земљишних 
књига упише забиљешку забране даљег располагања 
и отуђења без сагласности Општине Невесиње, а у 
вези са условима из члана 5. овог Правилника у 
временском периоду од пет (5) године од дана 
потписивања уговора о отуђивању грађевинског 
земљишта.  

(2) Општина Невесиње задржава право да у 
случају непоштовања преузетих уговорних обавеза 
покрене поступак раскида уговора о отуђењу 
грађевинског земљишта и то: 

1) У случају да није испоштована обавеза из 
члана 5. став 1. Правилника тражи поништење 
Уговора и враћање грађевинског земљишта у посјед 
Општине, при чему Општина није у обавези да изврши 
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поврат дијела уплаћене цијене грађевинског 
земљишта у износу 10% од извршене уплате, 

2) У случају да нису испоштоване обавезе из 
члана 5. став 2. и 3  Правилника изврши наплату 
достављене безусловне банкарске гаранције. 

(3) Контролу поштовања уговорних одредби 
спроводиће надлежно Одјељење за просторно 
уеђење и стамбено комуналне послове  квартално, а 
купац грађевинског земљишта се обавезује да ће све 
доказе достављати правовремено на захтјев 
Одјељења. Недостављање потребних доказа или 
одбијање да се исти дају на увид представља кршење 
уговорних одредби и основ за раскид уговора.  

 
Члан 16. 

 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Невесиње „. 
 
Број:01-013- 119/17                ПРЕДСЈЕДНИК СО-е                                                                                    
Датум:27.06.2018                    Момчило Вукотић  с.р 
 
 
    91.  На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17) и члана 135. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 10/17) ,Извјештаја о стању у област 
информисања, Скупштина општине Невесиње на 17. 
редовној сједници одржаној дана 27.06.2018. године, 
донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја  о стању у области 

информисања за 2017. Годину 
 

1. Усваја се,  Извјештај о стању у области 
информисања за 2017. годину , који је саставни 
дио овог Закључка. 
 

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

 
Број: 01/013-76 /18            ПРЕДСЈЕДНИК                                    
Датум:27.06.2018.год.               Момчило Вукотић с.р.
       
92. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17) и члана 135. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 10/17)  након разматрања ,Извјештаја 
о раду ТВЈ Невесиње, Скупштина општине Невесиње 
на 17. редовној сједници одржаној дана 27.06.2018. 
године, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

о усвајању Извјештаја  о раду Територијалне 
ватрогасне јединице за 2017.годину 

 

1. Усваја се,  Извјештај о раду Територијалне 
ватрогасне јединице за 2017.годину са 

приједлогом мјера заштите од пожара , који је 
саставни дио овог Закључка. 

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

 
Број: 01/013-75/18                            ПРЕДСЈЕДНИК                     
Датум:27.06.2018.год.                Момчило Вукотић с.р
        
 93. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17) и члана 135. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 10/17) ,након разматрања 
Информације о заштити животне средине, Скупштина 
општине Невесиње на 17. редовној сједници одржаној 
дана 27.06.2018. године, донијела je 
 

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

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

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
Број: 01/013-84/18 ПРЕДСЈЕДНИК                         
Датум:27.06.2018.год Момчило Вукотић с.р. 
      
 
94. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17) и члана 135. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 10/17) ,након разматрања , 
Информације о стању и газдовању шумама на 
подручју општине Невесињe, Скупштина општине 
Невесиње на 17. редовној сједници одржаној дана 
27.06.2018. године, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању  Информација о стању и газдовању 

шумама на подручју општине Невесињe 
 

1. Усваја се,  Информација о стању и газдовању шумама 
на подручју општине Невесињe, којa је саставни дио 
овог Закључка. 

2.  
3. Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у „Службеном гласник општине Невесиње“ 
 
Број: 01/013-74/18               ПРЕДСЈЕДНИК                          
Датум: 27.06.2018. године   Момчило Вукотић  с.р. 
                    

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

95.  Број:02-012.1-9/18 

Датум: 26.06.2018. године 

 На основу члана 82. Став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16) и члана  67. и 88. Статута општине 
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Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, 
бр. 6/17) , нaчелник општине Невесиње, д о н о с и 

 
П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама Правилника о критеријумима, 
начину и поступку расподјеле средстава омладинским 

организацијама општине Невесиње („Сл. општине 
Неевсиње“, број 11/17) 

 
Члан 1. 

 

У Правилнику о критеријумима, начину и поступку 
расподјеле средстава омладинским организацијама 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње број 11/17, у даљем тексту: Правилник),  у 
члану 1. ријечи: „буџета општине Невесиње 
намјењених за омладинске пројекте“  замјењују се 
ријечима: „омладинским организацијама са подручја 
општине Невесиње, вриједносног разреда од 500,00 
КМ до максималног износа новчаних средстава која 
буду одобрена у буџету општине Невесиње за текућу 
годину у којој се врши расподјела истих.“. 
 

Члан 2. 

У члану 3. послије става 1), додаје се нови став 2. и 3. 
који гласе:  
(2) Мандат Комисије траје 2 године.  
(3) Административне, техничке и стручне послове за 
Комисију из става 1. Овог члана обављаће Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности.  

Члан 3. 

У члану 8. став 1. бришу се ријечи : „Максимални 
износ средстава које организација може добити 
износи 7.000,00 КМ.“ 

Члан 4. 

Члан 12.  Правилника,  мијења се и гласи: 
„За оцјену пројеката на основу позитивних критеријума 
користи се скала од 1 до 5 бодова, за сваки критеријум 
појединачно. 
Сваки члан Комисије додјељује бодове за сваки од 
критеријума појединачно. Коначна оцјена представља 
збир бодова свих чланова Комисије. 
Уколико се чланови Комисије не усагласе око неког од 
елиминаторних критеријума, коначна одлука доноси 
се већином гласова свих чланова. 
Комисија уписује коначну оцјену сваког пројекта на 
Обрасцу за Комисију.“ 

Члан 5. 
 

Члан 14. Правилника, мијења се и гласи: 
 „Након разматрања приједлога расподјеле средстава, 
начелник доноси Одлуку о расподјели средстава 
омладинским организацијама. 
Одлука о расподјели средстава омладинским 
организацијама објавиће се у Службеном гласнику 
општине Невесиње, службеној веб страници општине 
Невесиње и огласној табли општине Невесиње.“ 
 
 

Члан 6. 

„Овај Правилник 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. 

 
 
96. Број: 02/012.4-21/18                      

      Датум: 18.06.2018. г.                 
 На основу члана 43.  Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 
67. и 88. Статута општине Невесиње („Службени 
гласник општине Невесиње“, број 6/17) и члана 17. 
Одлуке о извршењу буџета општине Невесиње за 
2018. годину („Службени гласник општине Невесиње“, 
број  16/17), начелник општине   д о н о с и 
 

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

 
I 
 

О д о б р а в а ј у се средства буџетске резерве у 
дијелу од 10.296,00 КМ (десетхиљададвијестотине 

деведесетшестконвертибилнихмарака), на име 
покретања поступка јавне набавке „Изградња и 
санација путева и улица на простору општине 
Невесиње“ 

II 
 

Средства из тачке 1. ове Одлуке реалоцираће се на 
конто број 412521 „Расходи за одржавање путева“, а 
за спровођење ове Одлуке задужује се Одјељење за 
финансије. 

 

III 
 

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

Образложење 
 

Према члану 43. став (2) тачка б) Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) 
средства буџетске резерве могу се корстити за 
буџетске издатке за које се у току године покаже да 
планирана буџетска средства нису била довољна. 
Како планирана буџетска средства на конту број 
412521 „Расходи за одржавање путева“ нису била 
довољна за расписивање Јавне набавке „Изградња и 
санација путева и улица на простору општине 
Невесиње“ ријешено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

                                                                                                                         

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

97. 

Број: 02-012.10-17/18 
Датум: 23.05.2018. године 
 
 На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („службени гласник општине Невесиње“ 
број 6/17), рјешења број 06-347-1/18 и 06-347-2/18 од 
11.05.2018. године начелник општине  д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о расподјели буџетских средстава  на име 

субвенција у јавном превозу лица на подручју  
општине Невесиње за десет мјесеци школске 

2018/2019. године 
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Члан 1. 

 Буџетска средства планирана на име 
субвенција у јавном превозу лица на подручју општине 
Невесиње, за десет мјесеци школске 2018/2019. 
годину , у износу од 39.000 КМ (тридесетдеветхиљада 
КМ) , распоредит ће се на превознике у омјеру 50% : 
50% и то : „Дука-Комерц“ д.о.о. Невесиње и АД 
„Југопревоз“ Гацко, односно у мјесечном износу од по 
1.950 КМ (једнухиљадудеветстотинапедесет КМ). 
 

Члан 2. 
 Средства из Члана 1. ове Одлуке исплаћиват 
ће се мјесечно (десет мјесеци школске 2018/2019. 
године), по испостављеној фактури превозника. 
 

Члан 3.  
Уговоре о превозу лица на подручју општине 

Невесиње са изабраним превозницима, из Члана 1. 
ове Одлуке доставиће се на потпис у року од 7 дана, 
рачунајући од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

За реализацију става (1) овог члана задужује 
се Одјељење просторно уређење и стамбено 
комуналне послове. 

Члан 4. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

 На основу Јавног позива за усклађивање 
редова вожње у линијском превозу лица на подручју 
општине Невесиње за сезону 2018/2019. године број 
02-012.10-17/18 од 31.01.2018. године, Комисија за 
усклађивање редова вожње у линијском превозу- 
сезона 2018/2019. године, именована од стране 
начелника, а у складу са Правилником о критеријима, 
начину и поступку усклађивања и регистрације редова 
вожње аутобуских линија на подручју општине 
Невесиње („Сл. Гласник општине Невесиње“ бр. 
13/17), извршила је усклађивање редова вожње и 
констатовала: 

- да су пристигле три благовремене и потпуне пријаве и 

то пријава:  

1. д.о.о. „Дука комерц“ Невесиње, 

2. а.д. „Југопревоз“ Гацко, 

3. Превоз „Вучић“. 

- да су достављени приједлози редова вожње 

усклађени са законским прописима, 

- да су прихватили достављење приједлоге  и упутили 

их на даљу законску процедуру регистрације и овјере 

код надлежног општинског органа- Одјељење за 

просторно уређење и стамбено комуналне послове. 

Већ 02.04.2018. године Превоз „Вучић“ доставио је 
Изјаву којом одустаје од предложених редова вожње 
за 2018/2019. годину, које је предложио на Јавном 
позиву. 
 

Сходно предње наведеном, а у складу са 
Правилником о критеријима, начину и поступку 
усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских 
линија на подручју општине Невесиње („Сл. Гласник 
општине Невесиње“ бр. 13/17) и Законом о превози у 

друмском саобраћају Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ 47/17) надлежно 
Одјељење за просторно уређење и стамбено 
комуналне послове, донијело је рјешење о регистацији 
редова вожње за д.о.о. „Дука Комерц“, број 06-347-
1/18 од 11.05.2018. године и Рјешење о регистрацији 
вожње за а.д. „Југопревоз“ Гацко број 06-347-2/18 од 
11.05.2018. године. 
  
  На основу проведеног поступка и планираних 
буџетских средстава на име субвенције у Јавном 
превозу ријешено је као у диспозитиву ове Одлуке. 
 

                                                                                                                        
Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                               

Миленко Авдаловић с.р. 
98. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број:02/012.4-2/18 
Датум: 01.06.2018. 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 ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ 

НЕВЕСИЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (II) 
Члан 1. 

 

Врши се измјена План јавних набавки општине 
Невесиње за 2018. годину. 
 

Члан 2. 

План јавних набавки сачињен је у складу са буџетом 
општине Невесиње за 2018. годину. 
 

Члан 3. 
 

Саставни дио ове одлуке је Измјена (II) Планa јавних 
набавки општине Невесиње за 2018. годину. 
 

Члан 4. 

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

                                                                                                                               
Н А Ч Е Л Н ИК                                                                                                                 

Миленко Авдаловић 
 

ИЗМЈЕНA ( II)  
 ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.годину 

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

                          
1)Измјена Плана јавних  набанки 
 

 У складу са новонасталом ситуацијом вршиће се 
јавне набавке планиране у Плану јавних набавки за 
2018. годину, број 02/012.4-2/18, од 16.01.2018. године, 
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али са другачијим елементима, који сада гласе како је 
дато у наставку 
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Пружање 
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услуга поводом 
организације 
манифесатација и 
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Реконструкција 
улица и путева на 
територији општине 
Невесиње 
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СКУПШТИНА    ОПШТИНЕ 
 

 

80. 

 
Одлука  о утврђивању критеријума за избор и именовање директора Туристичке организације  
општина Невесиње 
 

1 

81. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање   директора  Јавне установе 
Туристичка организација општинe Невесиње 
 

1 

82 

 
Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање    чланова Управног одбора Туристичке 
организације  Невесиње 
 

2 

83. 
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање   Управног одбора Јавне установе 
Туристичка организација општинe Невесиње 

 
3 

84. 

 
Одлука  о измјени Одлуке о кредитном задужењу општине Невесиње  

 
3 

85. 

 
Одлука о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта  
у државној својини за изградњу стамбеног објекта 
 

5 
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86. 
 
Одлука  о наградама и признањима општине Невесиње 
 

6 

87 Одлука  о приступању измјени Регулационог плана „Пословни центар Малта“ 
 

7 

88. 
        Одлука  о приступању измјени Регулационог плана„Пословни центар Малта“ 

 
8 

89. 

 

Одлука o измјени Одлуке о именовању Организационог одбора спортско- културне и туристичке 
манифестације „Невесињска олимпијада“ 
 

10 

90. 

 
Правилник о условима  и начину отуђења непокретности у својини општине Невесиње, у циљу 
реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој, испод 
тржишне цијене или  без накнаде 
 

10 

91. 
 
Закључак о усвајању Извјештаја  о стању у области информисања за 2017. годину 
 

13 

92. Закључак  о усвајању Извјештаја  о раду Територијалне ватрогасне јединице за 2017.годину 
 

13 

93. 
З акључак  о усвајању Информације о заштити животне средине 
 

13 

94. 
З акључак о усвајању  Информација о стању и газдовању шумама на подручју општине Невесињe 
 

13 

 НАЧЕЛНИК      ОПШТИНЕ  

95. 

 
Правилник о измјенама и допунама Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле 
средстава омладинским организацијама општине Невесиње („Сл. општине Неевсиње“, број 11/17) 
 

13 

96. 
Одлука  о утрошку дијела средстава буџетске резерве 
 

14 

97. 

 
Одлука   о расподјели буџетских средстава  на име субвенција у јавном превозу лица на подручју  
општине Невесиње за десет мјесеци школске 2018/2019. године 
 

14 

98. 
Одлука о измјени Плана јавних набавки општине Неевсиње за 2018. годину   (II) 

 
15 

 
   

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

 


