СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Година XLV
133. На основу члана 40. ст.1. Закона о уређењу
простора и грађењу /“Сл.гласник РС“ бр.40/013/ 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 19. редовној сједници одржаној
дана 26.10.2018. године, д о н и ј е л а ј е

Број 12/18

2.11.2018.године

V
Регулациони план ће бити израђен 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 израде наведеног документа је 60 дана.
VII

ОДЛУКУ
o приступању изради Регулационог плана
„Ново гробље“
I
Одлуком број 01-013-115/18 од 31.08.2018. године,
усвојеном од стране СО Невесиње, приступило се
формирању новог градског гробља вјерске
заједнице (Српска православна вјерска заједница).

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

II
На основу предходно наведеног приступа се
изради регулационог плана „Ново гробље“ са
циљем стварања планских услова за изградњу
свих потребних садржаја за изградњу и
функционисање гробља ито: простор за изградњу
гробница, манипулативне површине, капела са
пратећим економским објектима, администрација,
паркинг простор, зелене површине и резервне
површине за проширење гробља. Обухватом плана
новог гробља биће обухваћени и постојећи објекти:
костурница, спомен соба и паркинг који ће заједно
са објетима из предходног става чинити једну
функционалну цјелину.

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).

III
Обухват израде Регулационог плана односи се на
следеће парцеле: к.ч. 1472/1, 1472/12, 1472/119,
1472/120, уписаним у Посједовни лист број: 1612/3
К.О. Невесиње.
IV

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).

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.

X
Ради укупног праћења израде плана, вођења јавне
расправе и усаглашавања ставова и интереса,
именује се Савјет плана у саставу:
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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.
XII
Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања
у „Службеном гласнику општине Невесиње“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број: 01-013- 131/18
ПРЕДСЈЕДНИК:
Дана:26.10.2018.године Вукотић Момчило с.р.
134. На основу
члана 36. Статута
Невесиње
(
«Службени
гласник
Невесиње» број 6/17), Скупштина
Невесиње на својој 19 редовној сједници
дана 26.10. 2018.године, д о н о с и

општине
општине
општине
одржаној

Своје коријене никада није заборавио, па је током
богате глумачке кларијере наступао у Невесињу на
разним манифестацијама, те мноштво пута на
наступима широм региона говорио о Невесињу.
Један од последњих наступа које је имао јесте и
наша Митровданска академија, која је одржана у
новембру 2017. године.
Већ 9. фебруара 2018. године након кратке и тешке
болести овај велики глумац и хуманиста је
преминуо.
Иза себе је оставио многобројна глумачка дијела,
којима је обиљежио једну глумачку епоху.
Број: 01-013- 136/18 ПРЕДСЈЕДНИК:
Дана:26.10.2018.године
Вукотић Момчило с.р.
135. На основу члана 35 Закона о буџетском систему
(«Службени гласник РС» број 121/12, 52/14,103/15 и
15/16) и члана 36. Статута општине Невесиње
(„Службени гласник општине Невесиње“ број
6/17),Скупштина општине на 19. редовној сједници
одржаној дана
26.10.2018.године д о н о с и
ОДЛУКУ
о усвајању Нацрта ребаланса буџета општине
Невесиње за 2018.годину

ОДЛУКУ
о утврђивању назива објекат у бившој касарни
„Невесињска пушка“
I
Објекту у бившој касарне „Невесињска пушка“, који
се налази на Тргу слободе, на к.ч. број 571/2 по
новом премјеру, уписан у посједовни лист број 997
ко Невесиње, а који се састоји од приземља и два
2
спрата, укупне површине 1161 m , у власништву
општине Невесиње 1/1 утврђује се назив ДОМ
КУЛТУРЕ „НЕБОЈША ГЛОГОВАЦ“.
II
Саставни дио ове одлуке је графички приказ
објекта.
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I
Усваја се Нацрт ребаланса буџета буџета општине
Невесиње за 2018.годину у износу од 9.249.855 КМ..
II
Саставни дио ове Одлуке је табеларни преглед
прихода и расхода буџета општине Невесиње.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Невесиње“.
Број: 01/013- 130 /18
Дана :26.10.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Момчило Вукотић с.р.

III
Задужује се Одјељење за просторно уређење и
стамбено комуналне послове да у року од 15 дана
од ступања на снагу ове Одлуке постави таблу са
натписом ДОМ КУЛТУРЕ „НЕБОЈША ГЛОГОВАЦ“
на објекат.
IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Невесиње“.
Образложење
Свој животни вијек Небојша Глоговац започео је у
Херцеговини, одакле му родитељи и воде
поријекло, тачније из Драмишева код Невесиња.

136. 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),
Скупштина општине Невесиње на својој 19.
редовној сједници одржаној дана 26.10.2018.
године, након разматрања Приједлога Процјене
угрожености од елементарне непогоде и друге
несреће општине Невесиње, донијела je
ОДЛУКУ
о усвајању Процјене угрожености од елементарне
непогоде и друге несреће општине Невесиње
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I
Овом Одлуком усваја се Процјена угрожености од
елементарне непогоде и друге несреће општине
Невесиње.
II
Процјена угрожености од елементарне непогоде и
друге несреће општине Невесиње саставни је дио
ове Одлуке.
III
Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана
обвјавлкјивања у „Службеном гласнику општине
Невесиње“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број: 01/013-137/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:26.10.2018.године
Момчило Вукотић с.р.
137. На основу члана 5. Закона о приватизацији
пословних зграда, посовних просторија и гаража
(„Службени гласник Републике Српске“, број 11/04,
71/10, 30/12, 117/12 и 67/13), те члана 2. Уредбе о
поступку
јавне
продаје
пословних
зграда,
пословних просторија и гаража у државној својини
(„Службени гласник Републике Српске“ број 100/12)
и члана 36.
Статута општине Невесиње („
Службени гласник општине Невесиње“број 6/17), ),
Скупштина општине Невесиње на својој 19.
редовној сједници одржаној дана 26.10.2018.
године, д о н о с и
ОДЛУКА
о продаји пословног простора
I
Овом Одлуком утврђују се услови и начин по
којима ће се спровести продаја пословог простора
са припадјућом парцелом на локалитету бившег
2
Војног логора, укупне површине 905,00 м (oобјекат
298, м² и двориште 607 м²), изграђеног на
земљишту означеном као к.ч. број 137/43 (нови
премјер) уписано у ПЛ број 997 КО Невесиње,што
одговара к.ч. 828/22 уписана у з.к. 748 К.О.
Невесиње (стари премјер) власништво општине
Невесиње у дијелу 1/1.
II
Почетна продајна цијена некретнине из тачке I ове
Одлуке износи 26.699,34 КМ, која је утврђена од
стране вјештака грађевинско-архитектонске струке.
III
Продаја пословног простора из тачке I. ове Одлуке
извршиће се прибављањем писмених понуда.
IV
За учешће у поступку продаје сваки учесник до
рока одређеног за пријем понуда дужан је уплатити
аконтацију у износу од 10% од почетне продајне
цијене на жиро рачун општине Невесиње број
5520060000130331.
V
Писмене понуде за куповину наведеног пословног
простора с понуђеним износом и уплатницом која
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служи као доказ да је лице уплатило тражену
аконтацију подносе се у затвореној коверти са
именом понуђача и назнаком на омоту „ Понуда за
куповину пословног простора, Не отварај“
VI
Продајну цијену наведеног пословног простора
купац са којим ће се закључити уговор обавезан је
уплатити у року од 8 дана од дана потписивања
купопродајног уговора, а предаја пословног
простора у посјед купцу извршиће се у року од 8
дана од дана уплате купопродајне цијене, о чему
ће се сачинити записник о примопредаји.
VII
Поступак продаје спровешће именована Комисија
за спровођење поступка усменог јавног надметања
– лицитације по одредбама Уредбе о поступку
јавне продаје пословних зграда, пословних
просторија и гаража у државној својини („Службени
гласник Републике Српске“ број 100/12)
VIII
Оглас о продаји пословног простора из тачке I
Одлуке објавиће се у ''Еуро Блицу'', на огласној
плочи општине Невесиње и web страници општине
Невесиње.
IX
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Невесиње''
Број: 01/013-.137/18
Датум,26.10.2018.год..

ПРЕДСЈЕДНИК
Момчило Вукотић с.р

138. На основу члана 36. Статута општине
Невесиње
(«Службени
гласник
општине
Невесиње» број 6/17) и члана 135. Пословника
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник
општине Невесиње» број 10/17), Скупштина
општине Невесиње на 19. редовној сједници
одржаној
дана
26.10.2018.
године,
након
разматрања Информацијe о стању електро мреже
и проблемима
снабдијевања електричном
енергијом, донијела je
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се, Информација о стању електро мреже
и проблемима
снабдијевања електричном
енергијом, којa је саставни дио овог закључка.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласник општине
Невесиње“
Број: 01/013-125/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.10.2018.године Момчило Вукотић с.р.
139. На основу члана 36. Статута општине
Невесиње
(«Службени
гласник
општине
Невесиње» број 6/17) и члана 135. Пословника
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник
општине Невесиње» број 10/17), Скупштина
општине Невесиње на 19. редовној сједници
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одржаној дана
26.10.2018. године, након
разматрања Извјештаја о стању цивилне заштите
на подручју општине Невесиње, донијела je
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Усваја се, Извјештај о стању Цивилне заштите
на подручју општине Невесиње, којa је
саставни дио овог закључка.
Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласник општине
Невесиње“

Број: 01/013-127/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.10.2018. године Момчило Вукотић с.р.
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Број: 01/013-133/18 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.10.2018.године Момчило Вукотић
142. 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),
Скупштина општине Невесиње на својој 19.
редовној сједници одржаној дана 26.10.2018.
године,
након
разматрања
Извјештаја
Организационог одбора „ Невесињске олимпијаде
2018“ , донијела je
ЗАКЉУЧАК

140. На основу члана 36. Статута општине
Невесиње
(«Службени
гласник
општине
Невесиње» број 6/17) и члана 135. Пословника
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник
општине Невесиње» број 10/18), Скупштина
општине Невесиње на 19. редовној сједници
одржаној дана
13.09..2017. године, након
разматрања
Извјештај о раду Одсјека за
инспекцијске и послове комуналне поплиције за
протекли период 2018.године, донијела je

1.

Усваја се, Извјештај Организационог одбора „
Невесињске олимпијаде 2018“, који је саставни
дио овог Закључка.

2.

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

Број: 01/013-134/18
Датум:26.10.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Момчило Вукотић с.р.

ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Усваја се, Извјештај о раду Одсјека за
инспекцијске и послове комуналне полиције за
протекли период 2018. године.
Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласник општине
Невесиње“

Број: 01/013-126/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 26.10.2018. године Момчило Вукотић с.р.
141. 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),
Скупштина општине Невесиње на својој 19.
редовној
сједници одржаној дана 26.10.2018.
године, након разматрања, Информација о
регистрацији заједница етажних власника и
инвестиционом и текућем одржавању стамбених
зграда и станов донијела . je

143. 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),
Скупштина општине Невесиње на својој 19.
редовној сједници одржаној дана 26.10.2018.
године, након разматрања Информације о стању
безбједности на подручју општине Невесиње за
период од 01.01.- 01.10.2018. године , донијела je
ЗАКЉУЧАК
Усваја се, Информације о стању безбједности
на подручју општине Невесиње за период од
01.01.- 01.10.2018. године, која је саставни дио
овог Закључка.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласник општине
Невесиње“.
1.

ЗАКЉУЧАК
Усваја се, Информација о регистрацији
заједница етажних власника и инвестиционом и
текућем одржавању стамбених зграда и
станова.
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласник општине
Невесиње“
1.

Број: 01/013-128/18
Датум:26.10.2018.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
144.

ПРЕДСЈЕДНИК
Момчило Вукотић с.р.
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Број: 02/012.10-518/18
Датум: 07.11.2018. године
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), а по Понуди/Предрачуну Центра
музичких инструмената
и студијске опреме
„Артист“, Бања Лука, број 18-010-003344, начелник
општине д о н о с и

5

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:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ЗА 2018.
ГОДИНУ (IV)
I

ОДЛУКУ
О реалокацији средстава

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

I

II

О д о б р а в а се реалокација новчаних средстава
у износу од 357,20 КМ (тристотинепедесетседамконвертибилнихмарака и 20/100), на име куповине
музичке опреме за разне свечаности које
организује Општина Невесиње.

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

II
Средстава из тачке 1. ове Одлуке реалоцираће се
са конто број 511321 „Издаци за набавку
канцеларијског намјештаја“, на конто број 511365
„Издаци за набавку музичке опреме“ .
III
По реалокацији средстава задужује се Одјељење
за финансије да изврши исплату средстава, на име
Центра музичких инструмената и студијске опреме
„Артист“, Бања Лука, сходно понуди број 18-010003344.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Невесиње“.
НАЧЕЛНИ К
Миленко Авдаловић с.р.
145.
Број:02/012.4-2/18
Датум: 10.10.2018. године

Саставни дио ове одлуке је Измјена и допуна (IV)
Планa јавних набавки општине Невесиње за 2018.
годину.
IV
Ова Одлукла ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине
Невесиње.
НАЧЕЛНИК
Миленко Авдаловић, с.р.

ИЗМЈЕНA И ДОПУНА (IV)
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. годину
ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
1) Допуна Плана јавних набавки
У складу са новонасталом ситуацијом врше се
слиједеће неопходне набавке

Ред.
бр.

25.

18.
Оквирно вријеме закључивања
уговора

Извор финансирања

Директни споразум

октобар

октобар

Буџет 2018
Ставка
513718

Преговарачки поступак без објаве
обавјештења

октобар

новембар

Буџет 2018
Ставка
511231,511131,412521

Напомена

Оквирно
вријеме покретања поступка

Врста
поступка

Ознака из јединственог ријечника
јав. набавки

35125200

Уговарање
додатних,
непредвиђених
радова на изградњи
путева и улица на
територији општине
Невесиње –лот 1 и
лот 3

45233140-2

РАДОВИ
3.250,00

УСЛУГЕ

41.901,00 КМ од чега лот1-13.403,00 КМ
и лот 3-28.498,00 КМ

Инсталирање
система за
евиденцију и
контролу радног
времена запослених
у општинској управи
општине Невесиње
Процијењена
Вриједност са ПДВ-ом у КМ

Предмет
набавке
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7

На основу споразума о сарадњи на реализацији
пројеката обнове и изградње комуналне и
социјалне инфраструктуре на просторима гдје
живе расељена лица и повратници из средстава
за 2017. годину

Фонд за повратак БиХ

новембар

новембар

Конкурентски
захтјев

Уређење партера
жупне цркве

45451000-4

20.

42.735,00

02.11. 2018 . год. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ Број 12 страна

III

IV

По реалокацији средстава задужује се Одјељење
за финансије да изврши исплату средстава, на име
Центра музичких инструмената и студијске опреме
„Артист“, Бања Лука, сходно понуди број 18-010003344.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Невесиње“.
НАЧЕЛНИК
Миленко Авдаловић с.р.

Ред.
бр

С АД Р Ж А Ј

страна

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
133.

Одлука o приступању изради Регулационог плана „Ново гробље“

1

134.

Одлука о утврђивању назива објекат у бившој касарни „Невесињска пушка“

2

135.

Одлука о усвајању Нацрта ребаланса буџета општине Невесиње за 2018.годину

2

Одлука о усвајању Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће
општине Невесиње

2

136.

137.

Одлука о

3

138.

Закључак о усвајању Информације о стању електро мреже и проблемима
снабдијевања електричном енергијом

3

139.

Закључак о усвајању Извјештаја о стању Цивилне заштите на подручју општине
Невесиње

4

продаји пословног простора
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140.

Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одсјека за инспекцијске и послове
комуналне полиције за протекли период 2018. године.

141.

Закључак о усвајању Информације о регистрацији заједница етажних власника и
инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда и станова.

142.

Закључак о усвајању Извјештаја Организационог одбора „ Невесињске олимпијаде
2018

143.

Закључак о усвајању Информације о стању безбједности на подручју општине
Невесиње за период од 01.01.- 01.10.2018. године,

8

4
4

4

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
144.

Одлука о реалокацији средстава ( Музичка опрема)

5

145.

Одлука о измјени и допуни Плана јавних набавки општине Невесиње за 2018.
годину( IV)

5

ИИЗДАЈЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ
УРЕДНИК:Новка Дабарчић,секретар СО

