
 

      СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК 
     ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 

Година  XLV                                    Број  9/18         25.07. 2018.године 

  99. 
Број:02/012.10-304/18 

Датум: 25.07.2018. године 

 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Невесиње („ Службени гласник општине Невесиње“  

број 6/17), члана 14. Правилника о критеријумима, 

начину и поступку расподјеле средстава 

омладинским организацијама општине Невесиње 

(„Службени гласник општине Невесиње“, број 11/17 и 

8/18), по расписаном Јавном позиву за финансирање 

пројеката омладинских организација, организација 

за младе, из буџета општине Невесиње број 02-

012.10-304/18 од 03.07.2018. године и Записника 

Комисије за расподјелу средстава омладинским 

организацијама општине Невесиње од 19.07.2018. 

године, начелник општине  д о н о с и 

ОДЛУКУ  

о расподјели средстава 

I 

Из буџета општине Невесиње за 2018 годину, 

средства намјењена за пројекте које проводе 

омладинске организације, а по спроведеном Јавном 

позиву за финансирање пројеката омладинских 

организација, организација за младе општине 

Невесиње број 02-012.10-304/18 од 03.07.2018. 

године, финансијска средства се додјељују 

 

- Омладинској организацији „Талас 059“, 

Невесиње- пројекат „Дјечије игралиште 

Невесиње“, у износу од 25.000,00 КМ. 

II 

(1) Уговора за имплементацију пројекта доставиће 

се на потпис изабраној омладинској организацији у 

року од 7 дана, рачунајући од дана ступања на снагу 

ове Одлуке. 

(2) За реализацију става (1) овог члана задужује се 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 

 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се на Огласној табли и „Службеном гласнику 

општине Невесиње“. 

 

Образложење 

 

У складу са Правилником о критеријумима, 

начину и поступку расподјеле средстава 

омладинским организацијама општине Невесиње 

(„Службени гласник општине Невесиње“, број 11/17 и 

8/18) (у даљем тексту Правилник), начелник општине 

расписао је Јавни позив за финансирање пројеката 

омладинских организација, организација за младе, 

из буџета општине Невесиње број 02-012.10-304/18, 

03.07.2018. године. У складу са чланом 3. 

Правилника начелник општине именовао је Комисију 

за расподјелу средстава омладинским 

организацијама општине Невесиње (у даљем тексту 

Комисија), рјешење број 02-012.10-304/18 од 

12.07.2018. године. 

Укупна расположива финансијска средства, 

у буџету општине Невесиње за 2018. годину, која се 

могу додјелити у ову сврху износе 25.000,00 КМ, с 

тим да минималан износ средстава који се може 

одобрити за један пројекат износи 500,00 КМ. 

Јавни позив за доставу пројеката био је 

отворен 15 дана. 

Након затварања Јавног позива Комисија је 

почела са радом, те 19.07.2018. године начелнику 

општине, на даље поступање, доставила Записник о 

свом раду. 

У достављеном Записнику Комисија је констатовала 

да је пристигао укупно 1 (један) пројектни приједлог 

и то: 

1. Омладинска организација „Талас 059“, 

Невесиње- пројекат „Дјечије игралиште 

Невесиње“, 

- приједлог достављен благовремено са уредном 

и комплетном документацијом, 
 

У свом пројектном приједлогу омладинска 

организација „Талас 059“, као носилац пројекта, 

наводи да су у партнерском односу са још три 

омладинске организације, „ОКО“, „Нова идеја“ и 

„Bona fide“ из Невесиња, предложили изградњу 

дјечијег иглалишта, за најмлађу популацију.  

Парк био се састојао од мобилијара за играње, канта 

за отпатке, клупа, уређења комплетног амбијента, те 
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видео надзора ради сигурности најмлађих грађана 

наше ЈЛС. 
 

У поступку доношења ове Одуке посебно су 

цијењене чињенице да је Комисија правилно и 

потпуно извршила систем бодовања пројектних 

приједлога, у складу са Правилником. 

Начелник општине није нашао разлоге 

неправилности нити пропусте у раду, који би 

евентуално били основ за неприхватање Записника 

Комисије за расподјелу средстава омладинским 

организацијама општине Невесиње.  

Сагледавајући значај овог пројекта, као и то 

да наша општина до сада није имала парк овог 

садржаја, те да је чланом 8. Правилника прописано 

да предност имају пројекти који се реализују у 

партнерском односу више организација ријешено је 

као у диспозитиву ове Одлуке. 

                                                          Н А Ч Е Л Н И К  

Миленко Авдаловић  с.р. 

100.                                                                                                                                                                                                                                                          

СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
ПОСЛОВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Број     : 05-81-17/18 
Датум : 11.07.2018. 
 
          На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“, број: 121/12) и члана 58. и 74. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број: 3/14), Начелник општине Невесиње  
д о н о с и : 
 

О  Д  Л  У  К  А 
О ДУЖНОСТИМА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ 

ПРАВНИХ ЛИЦА  
СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ КОЈА ОБАВЉАЈУ 

ПОСЛОВЕ  
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ 

 
 

Члан 1. 
Дјелатности које обављају привредна друштва и 
друга правна лица, а које се могу сматрати од 
значаја за заштиту и спасавање су : 
Здравствена заштита, Ветеринарство, Ватрогаство, 
Водопривреда, Екологија, Енергетика,  Стамбено - 
комуналне дјелатности, Грађевинарство, 
Шумарство, Пољопривреда, Транспорт, 
Снабдијевање, Угоститељство, Хемијска индустрија, 
Рударство, Хидрометеорологија, Сеизмологија. 
Привредна друштва и друга правна лица која 
обављају поменуте дјелатности, дужна су :                                                                  

 Формирати Штаб за ванредне ситуације 

 Израдити процјену угрожености од 
елементарне непогоде и друге несреће 
 
 

 Израдити план заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће 

 Организовати заштиту и спасавање према 
властитој процјени 

 Припремити и учествовати у реализацији 
задатака заштите и спасавања 
 

 Обезбједити услове, средства и примјенити 
мјере и задатке заштите и спасавања 

 Формирати, обучити и опремити јединице 
заштите и спасавања 

 Успоставити систем обавјештавања и 
узбуњивања 

 Суфинансирати превентивне активности 
заштите и спашавања пропорционално 
учешћу 

 Подносити извјештаје о стању заштите и 
спасавања Општинском Штабу  

 Припадници јединица и повјереници 
обавезно учествују у програмима обуке и 
вјежби 

 
Члан 2. 

Организације које спроводе образовне, друштвене , 
медицинске и друге активности, а које 
подразумијевају заштиту или бригу о већем броју 
грађана обавезне су : 

 Израдити процјену угрожености од 
елементарне непогоде и друге несреће 

 Израдити план заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће 

 Спроводити мјере и задатке заштите и 
спасавања 

 Именовати Повјереника заштите и 
спасавања 

 
Директор или други надлежни орган је одговорно 
лице у смислу заштите и спасавања. 
 

Члан 3. 
 

Привредна друштва и друга правна лица, власници и 
корисници телекомуникационих и информационих 
система и веза стављају на располагање и 
кориштање те системе у случају ванредне ситуације, 
надлежним снагама заштите и спасавања. 
Привредна друштва и друга правна лица, власници и 
корисници залиха : воде, хране, медицинске опреме 
и лијекова, енергената, одјеће, обуће, грађевинског и 
другог материјала неопходног за извршавање 
задатака заштите и спасавања стављају на 
располагање поменута средства, ради кориштења у 
акцијама заштите и спасавања људи и материјалних 
добара, надлежним снагама заштите и спасавања. 
Дужни су именовати Повјереника заштите и 
спасавања. Директор или други надлежни орган је 
одговорно лице у смислу заштите и спасавања. 
 
 

Члан 4. 
 

Власници и корисници стамбених објеката, културног 
наслијеђа и других објеката одговорни су за 
спровођење мјера и задатака заштите и спасавања, 
као и за обезбјеђење средстава заштите и 
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спасавања. Обавезни су на захтјев надлежне 
организационе јединице цивилне заштите доставити 
податке о свим објектима, као  и корисницима истих. 
Дужни су именовати Повјереника заштите и 
спасавања. Одговорно лице у смислу заштите и 
спасавања је власник или корисник. 
 

Члан 5. 
 

Црвени крст, хуманитарне и друге организације и 
удружења грађана, дужне су у својим програмима 
рада утврдити задатке, организацију дјеловања и 
активности којима се обезбјеђује учешће њихових  
чланова, органа и служби у извршавању задатака 
заштите и спасавања. 
 
 

Члан 6. 
 

Мјесне заједнице са подручја општине Невесиње,  
дужн су : 

 Израдити процјену угрожености од 
елементарне непогоде и друге несреће 

 Израдити план заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће 

 Формирати јединице или тимове заштите и 
спасавања опште намјене  

 Спроводити мјере и задатке заштите и 
спасавања 

Начелник општине именује Повјереника заштите и 
спасавања из реда мјесних заједница. 
 

Члан 7. 
 

Сходно потребама општине Невесиње, 
могућностима привредних друштава и других 
правних лица, законским регулама које одређују 
обавезе привредних друштава и других правних 
лица, дефинисана су привредна друштва и друга 
правна лица са подручја општине Невесиње, која су 
дужна реализовати задатке из члана 1. ове Одлуке: 

 Дом здравља  Невесиње 

 Општа болница  Невесиње 

 Ветеринарска станица Невесиње 

 Ветеринарска амбуланта „Дамјанац“ 

 ТВЈ Невесиње 

 ЈП „Водовод и канализација“ Невесиње 

 ЈП „Комус“ Невесиње 

 „Електродистрибуција“  РЈ  Невесиње 

 „Невесињепутеви“ А.Д. Невесиње 

 Ш.Г. „Ботин“ Невесиње 

 „Агрохерцеговина“ Невесиње 

 Планинско добро Невесиње 
 

Члан 8. 
Привредна друштва или друга правна лица, 
организације, удружења и сл. са подручја општине 
Невесиње, која су обавезна реализовати задатке 
заштите и спасавања у смислу члана 2. ове Одлуке : 

 „Електропренос“  РЈ  Невесиње 

 Основна школа „Ристо Пророковић“ 
Невесиње 

 Основна музичка школа „Свети Роман 
Мелод“ 

 Средњошколски центар „Алекса Шантић“ 
Невесиње 

 Дјечији вртић „Света Евгенија царица 
Милица“ 

 „Гратен“ д.о.о. Невесиње 

 „Аурора“ д.о.о Невесиње 

 „МДМ“ Невесиње 

 „Свислион“  РЈ Невесиње 
 

Члан 9. 
Привредна друштва и друга правна лица, власници и 
корисници привредних објеката, са подручја 
општине Невесиње, која су дужна реализовати 
задатке заштите и спасавања у смислу члана 3. ове 
Одлуке : 

 „Телеком“  РЈ Невесиње 

 Поште Српске РЈ Невесиње 

 Бензинска пумпе „Ђерић“ д.о.о. Невесиње 

 Бензинска пумпа „Нестро петрол“ РЈ 
Невесиње 

 Бензинска пумпа „ЗиС Компани“ Невесиње 

 Пекаре :         „Европа“ ; „Градска пекара“ ; 
„Ноћ и Дан“ 

 Млијекаре :   „Глоговац“ ; „Перфето“ 

 Маркети :      „Тропик“ ;  „Зоки“ ; „Код 
Милана“ ; „Додра“ 

 Апотеке :       „Медика“ ; „Богдановић“ ; 
„Градска  апотека“  „ Вива медика“ 

 
Члан 10. 

 
Привредна друштва, друга правна лица власници и 
корисници објеката са подручја општине Невесиње, 
који нису директно наведени у овој Одлуци дужни су 
реализовати задатке заштите и спасавања  у складу 
са  Законом о заштити и спасавању и овом Одлуком.  

 
Члан 11. 

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

Члан 12. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
„Одлука о организацији и функционисању цивилне 
заштите на подручју општине Невесиње“, број: 01-
013-236/02  од  10.12.2002.г 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                      

Миленко Авдаловић с.р. 

     101.        
СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
ПОСЛОВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Број  : 05-81-16/18 
Датум :11.07.2018. 
 
          На основу члана 125. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
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гласник РС“, број: 121/12);  и члана 58. и 74. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број: 3/14), Начелник општине Невесиње  
д о н о с и  

 
О  Д  Л  У  К  А 

О ОСНИВАЊУ ОПЕРАТИВНО КОМУНИКАТИВНОГ 
ЦЕНТРА  

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 

I 

У оквиру Штаба за ванредне ситуације (ШВС) 

општине Невесиње оснива се Оперативно 

комуникативни центар (ОКЦ) општине Невесиње. 

 

II 

ОКЦ општине Невесиње активира се у случају 

ванредне ситуације узроковане елементарном 

непогодом и другом несрећом. 

 

III 

Одлуку о активирању ОКЦ општине Невесиње 

доноси Начелник општине. 

IV 

ОКЦ општине Невесиње састоји се од Руководиоца 

ОКЦ и шест (6) оперативаца. 

V 

Рјешењем донесеним од стране Начелника општине 

именују се оперативци ОКЦ општине Невесиње. 

VI 

Задаци ОКЦ су : 

 

1. Да општинским органима и Подручном 

оперативном центру доставља податке о 

елементарним непогодама и другим несрећама 

са подручју општине. Да анализира, обрађује и 

доставља податке и информације о предузетим 

и планираним мјерама и активностима у току 

спровођења акције заштите и спасавања, као и 

другим активностима од интереса за заштиту и 

спасавање који су се десили или дешавају на 

подручју општине. 

2. Да преноси наредбе, одлуке, обавјештења, 

инструкције и препоруке ШВС хитним, 

спасилачким и другим службама као и 

расположивим снагама. 

3. Да остварује сарадњу и врши размјену података 

о елементарним непогодама и другим 

несрећама са ОКЦ сусједних локалних 

заједница, Подручним оперативним центром, а 

по потреби и Републичким ОКЦ. Да поступа по 

налозима и захтјевима Подручног и Републичког 

ОКЦ. 

4. Да за потребе ШВС припрема обавјештења и 

саопштења за медије о елементарним 

непогодама и другим несрећама на подручју 

општине, као и спровођењу других активности 

које су од значаја за заштиту и спасавање. 

5. Да припрема и доставља дневне и периодичне 

извјештаје о елементарним непогодама и 

другим несрећама на подручју општине, води 

дневник рада и књигу примљених и послатих 

докумената, као и службене забиљешке о 

подацима који су примљени на други начин : 

телефоном, електронском поштом или 

непосредно, путем прописаних образаца. 

6. Да извршава и друге задатке у складу са 

одлукама ШВС и других органа надлежних за 

руковођење у акцијама заштите и спасавања, 

као и пружања помоћи. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а бит 

ће објављена у „Службеном гласнику општине 

Невесиње“ 

Начелник  

Миленко Авдаловић с.р 

   102 .      
    
СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
  ПОСЛОВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Број     : 05-81-15/18 
Датум : 11.07.2018. 
 
 
          На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“, број: 121/12; 46/17); члана 9. Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне заштите на 
подручју општине Невесиње и члана 58. и 74. 
Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број: 3/14), Начелник општине 
Невесиње  д о н о с и : 
 

О  Д  Л  У  К  А 
О ОСНИВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦЗ  

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 
I 

На основу процјене угрожености од елементарне 
непогоде и друге несреће на подручју општине 
Невесиње, ради непосредног извршавања задатака 
заштите и спасавања, а у складу са капацитетима и 
могућностима којима општина располаже, оснивају 
се јединице и тимови цивилне заштите. 
 

II 

Јединице опште намјене оснивају се у мјесним 
заједницама ради извршавања једноставних 
задатака заштите и спасавања, на подручју свог 
дјеловања, а у случају већих несрећа и шире 
локалне заједнице. Тако имамо : 

 Јединицу цивилне заштите опште намјене МЗ 
Биоград 
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 Јединицу цивилне заштите опште намјене МЗ 
Источни Биоград 

 Јединицу цивилне заштите опште намјене МЗ 
Бијења 

 Јединица цивилне заштите опште намјене МЗ 
Грабовица 

 Јединица цивилне заштите опште намјене МЗ 
Дрежањ 

 Јединица цивилне заштите опште намјене МЗ 
Зови До 

 Јединица цивилне заштите опште намјене МЗ 
Кифино Село 

 Јединица цивилне заштите опште намјене МЗ 
Лука 

 Јединица цивилне заштите опште намјене МЗ 
Лукавац 

 Јединица цивилне заштите опште намјене МЗ 
Оџак 

 Јединица цивилне заштите опште намјене МЗ 
Придворци 

 Јединица цивилне заштите опште намјене МЗ 
Риља 

 Јединица цивилне заштите опште намјене МЗ 
Удрежње 

 Јединица цивилне заштите опште намјене МЗ 
Невесиње I 

 Јединица цивилне заштите опште намјене МЗ 
Невесиње II 

 Јединица цивилне заштите опште намјене МЗ 
Невесиње III 

 Јединица цивилне заштите опште намјене МЗ 
Невесиње IV 
 

 
III 

Специјализоване јединице цивилне заштите 
оснивају се за извршавање сложенијих задатака 
заштите и спасавања на подручју шире локалне 
заједнице, а у случају потребе и шире на подручју 
регије и Републике Српске. Тако имамо : 

 Специјализовану јединицу цивилне заштите за 
прву медицинску помоћ 

 Специјализовану ветеринарску јединицу 
цивилне заштите  

 Специјализовану јединицу цивилне заштите за 
одржавање реда 

 Специјализовану јединицу цивилне заштите за 
заштиту од пожара 

 Специјализовану јединицу цивилне заштите за 
спасавање из рушевина и рашчишћавање 
снијега 

 Специјализовану јединицу цивилне заштите за 
спасавање на води, под водом и са 
неприступачних терена (на висинама, јамама, 
пећинама, снијежним и бујичним блокадама, 
лавинама и сл.)   

 Специјализовану јединицу цивилне заштите за 
асанацију терена 

 Друге специјализоване јединице ЦЗ сходно 
потребама заштите и спасавања 

 
 

IV 

Јединице по формацији, зависно од бројности могу 
бити : 

 Вод (20 и више припадника) 

 Одјељење (6 – 15 припадника) 

 Тим (мање од 6 припадника) 
Попуњавање јединица се врши према потреби, 
старосним условима и другим околностима, а 
провјера бројног стања се врши сваке године.  
Припадници јединица опште намјене не морају 
имати стручна знања из било које области, док 
припадници специјализованих јединица требају 
имати одређена знања и вјештине које им 
омогућавају кориштење сложеније опреме и 
средстава за заштиту и спасавање. 
 

V 

Обука јединица цивилне заштите врши се према 
Годишњем плану и програму обуке јединица, који је 
у складу са Наставним планом и програмом обуке и 
оспособљавања у области заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће за текући 
период, донесеним од стране Републичке управе 
ЦЗ. 
 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавит ће се у Службеном гласнику општине 
Невесиње. 
 

Нечелник општине Невесиње                                                                                                                                                                                                                                      
Миленко Авдаловић  с.р. 

    103.         
СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
  ПОСЛОВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Број     : 05-81-13.1/18 
Датум : 04.06.2018. 
 
          На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“, број: 121/12; 46/17); чланова 6. и 8. 
Одлуке о организацији и функционисању цивилне 
заштите на подручју општине Невесиње; члана 7. 
Одлуке о дужностима привредних друштава и других 
правних лица са подручја општине Невесиње који 
обављају послове од значаја за заштиту и 
спасавање и чланова 58. и 74. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, 
број: 3/14), Начелник општине Невесиње  д о н о с и : 
 

 

У  П  У  Т  С  Т  В  О 
ЗА РАД САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 

ПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА 
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА 
У РЕДОВНИМ И ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 
I  УВОД 
 

У мјесној заједници грађани задовољавају, између 
осталог, заједничке интересе и потребе у области 
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заштите и спасавања, односно цивилне заштите. 
Одговорни орган мјесне заједнице је Савјет кога 
представља Предсједник савјета. Савјет мјесне 
заједнице сарађује са општинским органима у 
извршавању превентивних и оперативних мјера 
заштите и спасавања у редовним и ванредним 
ситуацијама, које су проузроковане елементарним 
непогодама и другим несрећама, на подручју мјесне 
заједнице као и на ширем подручју локалне 
заједнице, односно општине Невесиње. 
 
II  ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 
 

У редовним ситуацијама у предузимању 
превентивних мјера заштите и спасавања Савјет 
мјесне 
заједнице: 

 Сарађује и активно учествује у попуни 
планираних структура цивилне заштите на 
подручју мјесне заједнице (предлаже 
повјеренике заштите и спасавања и 
припаднике јединица цивилне заштите). 

 Учествује у организовању обуке и 
оспособљавања, јединица цивилне заштите, 
повјереника 
заштите и спасавања и грађана за 
спровођење личне, узајамне и колективне 
заштите. 

 На захтјев Службе начелника општине за 
послове цивилне заштите доставља 
тражене податке који су од значаја за 
планирање, организовање и провођење 
заштите и спасавања људи и материјалних 
добара (подаци о људству и материјално 
техничким средствима од значаја за 
цивилну заштиту), са свог подручја. 

 Проводи активности око праћења стања на 
подручју мјесне заједнице и благовремено 
обавјештава 
о угрожености људи и материјалних добара 
преко ОКЦ (на кратки телефон 121 који је у 
функцији 24 часа) или на други начин према 
актуелном договору зависно од условних 
околности. 

 
III  МЈЕРЕ ПРИПРАВНОСТИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 

Приликом непосредне опасности од елементарне 
непогоде и друге несреће Савјет мјесне заједнице 
проводи мјере приправности, према наредби 
надлежних општинских органа: 

 Учествује у информисању локалног 
становништва о предстојећим опасностима 
и предузимању потребних мјера заштите и 
спасавања, односно врши преношење 
упозорења Службе начелника општине за 
послове цивилне заштите и Штаба за 
ванредне ситуације општине Невесиње о 
надолазећим опасностима и предузимању 
превентивних мјера заштите. 

 Врши увођење дежурства у сједишту мјесне 
заједнице. 

 Непосредно врши праћење стања и 
извјештава о стању Службу начелника 
општине за послове цивилне заштите и 
Штаб за ванредне ситуације општине 
Невесиње. 

 Обезбјеђује приправност повјереника 
заштите и спасавања и јединица цивилне 
заштите на свом подручју. 

 Врши припреме за евакуацију 
најугроженијих категорија становништва 
(старих, болесних, лица са посебним 
потребама, жена са дјецом и трудница) са 
свог подручја. 

 Врши припреме за прихват и смјештај 
евакуисаних лица на свом подручју. 

 
IV ОПЕРАТИВНЕ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 

Проглашавањем ванредне ситуације на дијелу или 
цјелокупном подручју општине Невесиње, Савјет 
мјесне заједнице учествује у спровођењу мјера и 
задатака заштите и спасавања људи и материјалних 
добара на свом подручју: 

 Непосредно сарађује и учествује у провођењу 
мобилизације људи и материјалних добара на 
свом подручју за потребе заштите и спасавања. 

 У сарадњи са Штабом за ванредне ситуације 
општине Невесиње на приједлог Савјета врши 
се ангажовање и упућивање припадника 
јединице (спасилаца) на најугроженије рејоне 
ради пружања помоћи угроженим лицима или 
њиховој евакуацији. 

 По наређеној евакуацији води евиденцију о 
евакуисаним лицима из мјесне заједнице и иста 
упућују на мјеста прихвата. 

 Учествује у организацији прихвата и смјештаја 
евакуисаних лица са угрожених мјесних 
заједница у планиране објекте на територији 
своје мјесне заједнице. 

 Учествује у организацији и ангажовању 
становништва и материјалних добара у 
провођењу радних активности на објектима за 
одбрану од поплава те ангажовању у 
рашчишћавању локалних путних праваца од 
снијега и великих сњежних падавина на подручју 
мјесне заједнице у зимском периоду. 

 Поред евакуације угрожених људи организује и 
евакуацију угрожене стоке. 

 Од Штаба за ванредне ситуације општине 
Невесиње тражи додатне снаге и средства у 
провођењу заштите и спашавања уколико су им 
ангажоване снаге недовољне. 

 Такође од Штаба за ванредне ситуације 
општине Невесиње тражи доставу 
најнеопходнијих животних намирница (хране, 
воде, лијекова...), уколико ванредно стање 
потраје. Такође, врши расподјелу достављене 
помоћи. 

 Штабу за ванредне ситуације општине 
Невесиње доставља информације о стању на 
подручју мјесне заједнице. 

 По престанку опасности и укидању ванредне 
ситуације Савјет мјесне заједнице остварује 



25..07  2018 . год.    СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ     Број  9  страна    7 

 

пуну сарадњу са надлежнима органима управе 
општине Невесиње на провођењу санације, 
односно отклањању посљедица од 
елементарних непогода и других несрећа. 

 Остварује сарадњу са општинском Комисијом за 
процјену насталих штета од елементарних 
непогода и других несрећа 

 Организује разне облике прикупљања 
хуманитарне помоћи на свом подручју, као и 
расподјелу пристигле помоћи. 

 
V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Помоћ прилоком реализације наведених мјера и 
задатака заштите и спасавања Савјету мјесне 
заједнице пружа Координатор мјесних заједница из 
Одјељења за општу управу општине Невесиње и 
Служба начелника општине за послове цивилне 
заштите општине Невесиње. 
 
Упутство за рад Савјета мјесних заједница у 
провођењу мјера заштите и спасавања од 
елементарних непогода и других несрећа у 
редовним и ванредним ситуацијама на подручју 
општине Невесиње ступа на снагу даном доношења, 
а бит ће објављено у Службеном Гласнику општине 
Невесиње. 

Начелник општине Невесиње                                                                                                              
Миленко Авдаловић с.р. 

  104. 
           
СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
  ПОСЛОВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Број     : 05-81-13.2/18 
Датум : 04.06.2018. 
 
          На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“, број: 121/12; 46/17); чланова 6. и 8. 
Одлуке о организацији и функционисању цивилне 
заштите на подручју општине Невесиње; члана 7 
Одлуке о дужностима привредних друштава и других 
правних лица са подручја општине Невесиње који 
обављају послове од значаја за заштиту и 
спасавање и чланова 58. и 74. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, 
број: 3/14), Начелник општине Невесиње  д о н о с и : 

 
У  П  У  Т  С  Т  В  О 

О ПОСЛОВИМА, ЗАДАЦИМА И НАЧИНУ РАДА 
ПОВЈЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
1. Овим упутством прописују се послови, задаци и 

начин рада повјереника цивилне заштите на 
подручју за које су именовани. Организација, 
припреме, руковођење акцијама заштите и 
спасавања и друга питања од интереса за рад 
повјереника цивилне заштите на подручју 
општине Невесиње. 

2. Повјереник својим дјеловањем обезбјеђује 
организовано учешће грађана у припремама за 
заштиту од елементарне непогоде и друге 

несреће. Припреме се спроводе у циљу што 
боље реализације личне и узајамне заштите, 
као и учешћа грађана у пружању помоћи и 
јединицама цивилне заштите и другим снагама 
које учествују у акцијама заштите и спасавања 
људи и материјалних добара. 

3. Ангажовање повјереника цивилне заштите на 
задацима заштите и спасавања врши се у 
случају настанка елементарне непогоде и друге 
несреће у складу са плановима заштите и 
спасавања.  

 
II   ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ ПОВЈЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
1. Повјереник у складу са својим овлаштењима 

предузима активности везане за учешће грађана 
у спровођењу личне и узајамне заштите и мјера 
које су од значаја за цивилну заштиту, а то су: 

 Упознавање грађана са правима и 
дужностима повјереника и чињеницом ко је 
њихов повјереник, као и обавезама грађана 
у вези са организовањем и спровођењем 
задатака заштите и спасавања у случају 
угрожености од елементарне непогоде и 
друге несреће. 

 Координација активности ШВС и учешћа 
грађана у обуци ради ефикаснијег 
организовања и реализације задатака личне 
и узајамне заштите и спасавања, у складу 
са наставним планом и програмом 
обучавања.  

 Упознавање грађана са мјерама и 
поступцима које треба предузети у односу 
на различите облике опасности и различите 
видове активности као што је евакуација, 
распоред по мјестима прикупљања, 
прихвата и размјештаја становништва које 
се евакуише, начином и распоредом 
склањања у склоништа, чувању и 
кориштењу средстава потребних за 
колективну заштиту. 

 Едуковање становништва у смислу набавке, 
чувања и смјештаја неопходних средстава 
потребних за личну заштиту.  

 Обезбјеђење одговарајућих просторија за 
смјештај и чување средстава за колективну 
заштиту, као и других средстава намјењених 
за заштиту и спасавање од елементарне 
непогоде и друге несреће. 

 Учествовање у припремама и извођењу 
вјежби и практичних видова обуке из 
области заштите и спасавања. 

 Утицај на становништво у смислу 
спровођења превентивних мјера заштите и 
спасвања од елементарне непогоде и друге 
несреће. 

2. У току елементарне непогоде и друге несреће 
повјереник цивилне заштите се ангажује на 
предузимању мјера организовања становништва 
у извршавању задатака на отклањању 
послиједица насталих елементарном непогодом 
и другом несрећом. 
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III  ОРГАНИЗАЦИЈА ПОВЈЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
1. Повјереници се одређују у мјесним заједницама 

општине Невесиње, као дефинисаном подручју 
јединице локалне заједнице. 

2. Број повјереника одређује се према броју 
мјесних заједница и броју грађана који живе и 
раде у њима, као и њеној материјалној 
могућности. 

3. Подручје на којем ће дјеловати повјереник 
цивилне заштите је дефинисано подручје мјесне 
заједнице за коју је одређен. 

4. Повјереници могу имати замјеника. Замјеник 
повјереника врши исте послове и задатке 
предвиђене за повјереника с тим што у 
извршавању послова помаже повјеренику и 
непосредно врши послове и задатке које му 
одреди повјереник, као и послове уврштене у 
плановима цивилне заштите. 

5. Повјеренике и њихове замјенике именује и 
разрешава начелник општине , на приједлог 
предсједника савјета мјесне заједнице и уз 
сагласност општинске службе за послове 
цивилне заштите.   

При одређивању повјереника и замјеника полази се 
нарочито од слиједећих критерија : 

 Да по својим радним квалитетима могу  
вршити послове и задатке повјереника 

 Да имају смисла за организовање и 
спровођење послова и задатака цивилне 
заштите 

 Да су здравствено и психо-физички 
способни 

6. Повјеренику и замјенику повјереника издаје се 
лична карта за особље цивилне заштите. 

 

IV   ПРИПРЕМЕ ПОВЈЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

1. Припреме повјереника обухватају опремање и 
обучавање за извршавање задатака који су 
законом, другим прописима и општим актима 
стављени у њихову надлежност. 

2. Опремање повјереника обухвата набавку одјеће 
цивилне заштите, средстава везе, личних и 
других средстава потребних за извршавање 
задатака из његове надлежности 
Набавка опреме и средстава врши се у складу 
са оквирном материјалном формацијом 
повјереника цивилне заштите која чини саставни 
дио овог упутства и у складу са материјалним 
могућностима општине 

3. Обучавање повјереника организује се и 
спроводи у складу са наставним планом и 
програмом кога доноси директор Републичке 
управе цивилне заштите. 

4. О подацима који су од значаја за извршавање 
задатака из надлежности повјереника води се 
евиденција 

Уз упутство одштампан је образац подсјетника. 
Повјереник, односно замјеник повјереника дужан је 
да чува подсјетник и да га са собом носи у 
случајевима када по захтјеву надлежног органа буде 

ангажован на извршавању послова и задатака из 
своје надлежности. 
Повјереник, односно замјеник повјереника дужан је 
да води евиденцију предвиђену подсјетником и да 
врши његово ажурирање. 
 

V   РУКОВОЂЕЊЕ АКЦИЈАМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
1. У оквиру руковођења акцијама цивилне заштите 

повјереник : 

 Спроводи наређења Штаба за ванредне 
ситуације и остварује сарадњу са свим 
органима у вези извршавања задатака из 
своје надлежности 

 Учествује у утврђивању процјене 
угрожености од елементарне непогоде и 
друге несреће 

 Предузима мјере на ангажовању јединица 
цивилне заштите у акцијама заштите и 
спасавања и помаже командирима јединица 
у руковођењу акцијама заштите и 
спасавања 

 Предузима мјере на ангажовању грађана у 
цивилној заштити и наређује предузимање 
мјера цивилне заштите од значаја за 
заштиту и спасавање људи и материјалних 
добара 

 Учествује у изради докумената цивилне 
заштите 

 Извјештава Штаб за ванредне ситуације о 
активностима које се предузимају, 
проблемима на које се наилази и предлаже 
да се предузимају друге активности и мјере 
ако су потребне. 

2. Повјереници руководе акцијама цивилне 
заштите на подручју мјесне заједнице за које су 
задужени. У остваривању руковођења 
повјереници остварују сарадњу са органима који 
су овлашћени да руководе акцијама цивилне 
заштите и поступа по њиховим наређењима. 

 

VI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Ово упутство ступа на снагу даном доношења, а бит 
ће објављено у Службеном Гласнику општине 
Невесиње. 

Начелник општине 
Миленко Авдаловић с.р. 

105. 

На основу чл. 18, став 3, Статута општине Невесиње 

(„Службени гласник општине Невесиње“, број 6/17), 

Организациони одбор   спортско – културне и 

туристичке манифестације „Невесињска олимпијада 

2018“, д о н о с и              

 

О Д Л У К У  

О наградама и наградном фонду „Невесињска 

олимпијада 2018“ 

 

Члан 1. 
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Утврђују се награде и наградни фонд за све 

такмичаре Невесињске олимпијаде према следећем 

редосљеду: 

(1) Атлетски митинг „Алекса Ковачевић“  

 

Трка пионирки 300 м - награде:  30 - 20 – 10 

Трка пионира 300 м - награде:    30 - 20 - 10 

Бацање кугле (Ж)- награде:   150 – 100 – 50 

Бацање кугле (М)- награде:    150 – 100 - 50 

Трка пионирки 400 м (2006. и млађе)  - награде : 

 50 - 30 – 20 

Трка пионира 400 м (2006. и млађе)- награде:  

50 - 30 – 20 

Трка пионирки 600 м (2003. и млађе)- награде :  

50 - 30 - 20 

Трка пионира 600 м (2003. и млађе) - награде:  

50 - 30 – 20 

Бацање копља (М) - награде:  150 – 100 – 50 

Бацање копља (Ж) - награде: 150 – 100 – 50 

Трка на 100 м (Ж) - награде:     150 - 100 - 50 

Трка на 100 м (М) - награде:     150 - 100 – 50 

Трка на 800 м (Ж)награде:       150 – 100 – 50 

Трка на 1000 м (М) - награде: 1 50 – 100 – 50 

  

(2)  Турнир у малом фудбалу  

пјетлићи:   50-30;  

пионири: 60 – 40;  

кадети:       90-60;  

јуниори: 150 – 80 

 

(3) Олимпијски квиз  

награде: 200 – 150 – 100  

 

(4) Отворено појединачно првенство града у 

шаху  

награде: 250 - 200 - 150 

 

(5) Такмичење у стрељаштву - ваздушна пушка  

пионири: 50 – 30 – 20 

јуниори:     50 – 30 -20 

сениори:    50 – 30 -20 

жене:         50 – 30 -20 

 

(6) Такмичење у стрељаштву - ваздушна пушка ( РВИ ) 

награде: 200 – 150 - 100 

  

(7) Такмичење младих гуслара РС 

Награде: 200 – 150 - 100 

 

(8) Турнир у баскету 

Награде:  700 – 300 

 

(9) Лига мјесних заједница 

наградни фонд: 600 

 

(10) Оцјена смотра паса свих раса 

Награде - ловни пси:  150- 100- 50,  неловни пси: 80 - 

60 – 30 

(11) Сајам прехрадбених производа и ручних 

радиности 

 

Сир - награде:     300-200-100 

Кајмак - награде: 300-200-100 

Невесињски пршут- награде: 300-200-100 

Пчелињи производи - награде: 300-200-100 

Домаћа ракија- награде: 200-150-100 

Традиционална јела- награде: 200-150-100 

Ручне радиности- награде:300-200-100 

Најљепши штанд-  100 

 

(12) Братачки луг 

 

Скок у даљ из мјеста -  награде:    150 – 100 -50 

Скок у вис из мјеста - награде:      150 - 100 – 50 

Трка у џаку - награде:                       100 - 60 -  40 

Трка са јајетом у кашици - награде: 100 – 60- 40 

Пењање на стуб - награде:             150 - 100 - 50 

Бој на брвну - награде:                    150 – 100  50 

Скакање на мијех - награда:                           100   

Потезање клипа - награде:           200 - 150 – 100 

Бацање камена с рамена -           :350 - 250 - 150 

Потезање конопа  - награде:        500 - 300 – 200 

 

МАЛА ТРКА (трка босанско - брдских коња и 

мјешанаца )- награде: 1.500 - 1.000 – 500 

Трка  арапских коња - награде: 2000 - 1.500 - 1.000 
ВЕЛИКА ТРКА ( трка пунокрвних коња ) - награде: 
4.000 - 2.500 - 1.500 

Члан 2. 
 

Сва назначена новчана средства у Члану 1. ове 
Одлуке изражена су искључиво у конвертибилним 
маркама. 

Члан 3. 
 

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

                                                                                                                                                       
ПРЕДСЈЕДНИК ОО 

Миленко Авдаловић с.р. 
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