
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске, број: 

101/04;42/05 и 118/05), члана 51. и 60. Статута општине Невесиње („Службени гласник општине 

Невесиње“, број: 06/05;03/07 и 01/09) у циљу обезбјеђења реализације Плана цивилне заштите, 

а сходно одредбама члана 74. став 1. Закона о цивилној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“; број: 26/02;39/03 и 29/10), Начелник општине Невесиње  д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 
О одређивању локације за уништавање неексплодираних убојних средстава 

 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одређује се локација за уништавање неексплодираних убојних средстава у рејону 

Мачипоље парцела КО Сопиља к.ч.1843 у посједу СО-е Невесиње, чије су координате: 

Топографска карта ЈНА 1:50.000 Невесиње-1: X4800144  Y6505770 са надморском висином 

948m, а координате по НАТО карти WGS84 систем: ВР 6221-0337, исте надморске висине, која 

задовољава ислове за уништавање појединачних и мањих количина неексплодираних  убојних 

средстава, односно оних количина које се прикупе на подручју општине Невесиње. 

 

Члан 2. 
 

Локацији из тачке 1. ове Одлуке, може се користити под сладећим условима : 

 Да се на њој уништавају неексплодирана убојна средства прикупљена искључиво на 

подручју општине Невесиње, 

 Максимална количина која се уништава не смије угрозити становништво ни господарске 

објекте у рејону локације, 

 У зони извођења акције уништавања неексплодираних убојних средстава обавезно 

предузети све мјере предострожности и заштите, 

 За случај штета и послиједица насталих приликом испуцавања (уништавања) 

неексплодираних убојних средстава, у цијелости је одговоран извођач акције 

уништавања минско-експлозивних средстава. 

 Прије извођења акције уништавања неексплодираних убојних средстава извођач акције 

уништавања дужан је обавијестити референта цивилне заштите општине Невесиње, 

Полицијску станицу Невесиње и Територијалну ватрогасну јединицу Невесиње, а нокон 

извршене акције уништавања, сачинити записник о уништавању неексплодираних  

убојних средстава који доставити референту цивилне заштите општине Невесиње. 

 

 

Члан 3. 
 

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

Невесиње“. 
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