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154. На основу члана 21. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/11) и члана 36. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“,број: 6/17) Скупштина општине 
Невесиње на 21. редовној сједници одржаној дан 
11.12.2018.  године на приједлог начелника 
општине доноси: 
 

 

ПРОГРАМ 
ОБАВЉАЊА УСЛУГА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
УВОД 
  

 Комуналне дјелатности регулисане 
Законом о комуналним дјелатностима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/11) као 
дјелатност од посебног јавног интереса, 
организација обављања комуналних дјелатности и 
начин њиховог финансирања Општина је 
надлежна да обезбјеђује организовано обављање 
комуналних дјелатности. 
 Програм заједничке комуналне потрошње 
за 2019. годину утврђује обим и начин обављања 
дјелатности заједничке комуналне поптрошње, 
одржавање комуналних објеката и уређаја, те 
потребна средстава за остваривање циљева 
предвиђених програмом и то: 
 
 

ДЈЕЛАТНОСТ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОТРОШЊЕ. 
 
 

1. 
Чишћење улица и тргова 
у насељеном мјесто 
Невесиње        

64.823,47 КМ 

2. 
Чишћење градског 
гробља и одржавање 
зелених површина 

18.000,00 КМ 

3. 
Транспорт отпадака 
сакупљених са јавних 
површина 

38.544,00 КМ 

4. Јавна расвјета 17.094,02 КМ 

5. Интервенције по налогу 
службе инспекције 

  1.709,40 КМ 
 

                                                                                                                                                             
140.170,89  КМ 

Порез на додатну вриједност 17 %       23.829,11  КМ 
   

УКУПНО:               164.000,00 КМ 
 

 
 

 

РАСПОРЕД РАДА ЗА ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА И 

ТРГОВА 

Улице и тргови у насељеном мјесту Невесиње, 

чистиће се како је то предвиђено у табелама које 

су саставни дио овог програма и то: 

 Табела ....... 1 

 Табела........ 2 

 Табела .........3 

Укупна годишња површина која ће се чистити 

износи: 

ТАБЕЛА  I               10.842 х 52 =564.928 м
2
 

ТАБЕЛА  II               15.342 х 24 =368.208 м
2
 

ТАБЕЛА  III               27.374 х 12 =328.488 м
2
 

--------------------------------------------- 
   1.261.624 м

2
                

Укупни трошкови чишћења износе 64.823,57КМ. 

 
ПОЗИЦИЈА 1- ТАБЕЛА  I 
ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА И ТРГОВА  

 
 

1. Улица Невесињских устаника 6.864 м
2
 

2. Улица Немањића 720 м
2
 

3.Трг слободе 1.600 м
2
 

4.Сквер Невесињска пушка 1.680 м
2
 

 
УКУПНО: 10.864 м

2
 х 52 = 564.928 

  

 
ПОЗИЦИЈА 1 - ТАБЕЛА  II 
ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА И ТРГОВА  
 

 

1. Улица Цара Душана 5.160 м
2
 

2. Улица Обрена Ивковића 4.965 м
2
 

3.Улица Милоша Обилића 5.217 м
2
 

УКУПНО: 15.342 м
2
 х 24 = 368.208 

 
 
 
 



 
 

12.12.2018. год. СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ  Број  14   страна    2 

 
 
ПОЗИЦИЈА 1 - ТАБЕЛА  III 
ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА И ТРГОВА  

 

1. Улица Петра Самарџића 10.864 м
2
 

2. Улица Николе Тесле 5.160 м
2
 

3. Улица Милице Човило 4.965 м
2
 

4. Улица Немањића (дио према 
болници) 

5.217 м
2
 

5. Улица Драга Радовића 450  м
2
 

6. Улица Патријарха Павла 168 м
2
 

7. Трг Алексе Шантића 750 м
2
 

УКУПНО: 27.374 м
2
 х 12 = 328.488  

 
ПОЗИЦИЈА 2 - ТАБЕЛА  I 
ЧИШЋЕЊЕ KOШЕЊЕ  И ОДРЖАВАЊЕ 
ГРАДСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ГРОБЉА (ИЗВОДИ 
СЕ ТРИ ПУТА ГОДИШЊЕ) 
 

1. Градско гробље 25.000 м
2
 

2. Партизанско гробље 20.000 м
2
 

3. Зелене површине 5.000 м
2
 

                                                                                   
УКУПНО: 50.000м

2   
 х 3 = 150.000 

 
ПОЗИЦИЈА 3 - ТАБЕЛА I 
ТРАНСПОРТ ПРИКУПЉЕНИХ ОТПАДАКА СА 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА 

 

Утовар и одвоз одпада   са јавних површина                                                    
34.704,25 КМ 

Птпад из градскпг грпбља  3.840,00 КМ                                                                               

Укупно: 38.544,25 КМ 

 
 
TАБЕЛА VI 
ЧИШЋЕЊЕ ПРЕОСТАЛИХ УЛИЦА У ГРАДСКОЈ 
ЗОНИ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

У склопу чишћења улица, по потреби 

ће се вршити уклањање преостале вегетације 

на тротоарима као и уклањање смртовница и 

плаката са стубова јавне расвјете и дрвећа у 

градском подручју. 

 Одржавање оборинске канализације 

(чишћење сливника, прање улица и други послови) 

вршиће се по посебној наруџби од стране 

корисника услуга, по одговарајућим цијенама. 

 У колико у току године дође до повећања  

најниже цијене рада или до повећања цијене 

горива у том случају давалац услуга задржава 

право да сатницу возила и радне снаге повећа 

онолико колико су повећане процентуално ове 

цијене. 

 

ПОЗИЦИЈА 4 – Јавна расвјета 

 Услед стања старе мреже јавне расвјете 

(дотрајалост стубова, свјетиљки, каблова) 

предвиђа се континуирано праћење стања и 

замјена неисправних сијалица, грла и пригушница 

на цијелом подручју општине Невесиње. У ту сврху 

искористит ће се искуство из претходних година па 

се за 2019. годину предлаже буџет у износу од 

20.000,00 КМ  којим би се финанскирале услуге 

набавке материјала и накнада за изведене радове 

на одржавању јавне расвјете. 

 Уколико се укаже прилика и могућност да 

се постојећа дотрајала јавна расвјета замјени 

модернијом за ту намјену потребно је предвидјети 

додатна средства 

ПОЗИЦИЈА 5 – Интервенције по налогу службе 

инспекције 

Одјељење за просторно уређење и стамбено 

комуналне послове у току године а након редовних 

контрола добија од Инспекцијске службе 

Обавјештења, за отклањање недостатака и 

неправилности које нису предвиђене Програмом 

заједничке комуналне потрошње. Надлежно 

одјељење за спровођење одредби Прграма 

заједничке комуналне потрошње ће путем овога 

Програма пренијети обавезу рјешавања ових 

примједби предузећу које потпише Уговор о 

реализацији ПКП са општином Невесиње. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Овогодишњи Програм заједничке комуналне 

потрошње садржи пет позиције, и то: 

1. Чишћење улица и тргова у насељеном мјесту 
Невесиње 
2. Чишћење градског гробља и одржавање 
зелених површина 

Чишћење преосталих улица у градској зони које нису 

предвиђене да се чисте Програмом заједничке комуналне 

потрошње вршит ће се два пута годишње и то у прољеће 

по завршетку вегетације. Овакав план чишћења је могућ из 

разлога што наведене улице имају географски пад према 

колекторима и сливницима у подручју центра града услед 

чега се након свих обилнијих падавина сав наносни 

материјал са ових улица слива у улице за које је 

направљен континуирани план чишћења. Из тог разлога се 

неће моћи примјењивати круто наведени план чишћења, 

јер он зависи од климатских прилика у наведеној години 

(неке улице ће се морати чистити чешће него што је 

планирано на уштрб планом предвиђених локација). 
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3. Транспорт отпадака сакупљених са јавних 
површина 

4.    Јавна расвјета  
5.     Интервенције по налогу службе инспекције 
 
Програм за 2019 годину садржи нову позицију која 
се односи на Налоге које надлежно Одјљење 
добија од Службе инспекције. Углавном су то 
позиције које нису до сада биле обухваћене 
Програмом као што је нпр. Оштећења бетонских 
плоча у парковима или површинама поред 
тротоара, оштећењима на каменим површинама у 
ужем градском језгру, интервенције које су 
неопходне због обезбјеђивања безбједности 
грађана итд. 
Надлежно одјељење за спровођење одредби 
Програма заједничке комуналне потрошње ће 
путем овога Програма пренијети обавезу 
рјешавања ових примједби предузећу које потпише 
Уговор о реализацији ПКП са општином Невесиње. 
Предвиђена сретства за ову позицију износе 
2.000,00 КМ. 
Буџет за ПКП у 2018 години је био 150.000,00 КМ, 
ове године буџет је повећан на 164.000,00 КМ. 
Планирана средства ће бити утрошена, пре свега, 
на трошкове транспорта и одвоза отпада који се од 
прошле године врши свакодневно из ужег градског 
језгра. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Овај Програм ступа на снагу даном доношења 
примјењиваће се од 01.01.2019. године, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Невесиње “. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ 
 

Број: 01-013- 162/18                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.12.2018. год.        Момчило Вукотић с.р.                                                                    
                                                                                                     

155. 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 21 редовној 
сједници одржаној дана 11.12.2018. године д о н о 
с и:  

ОДЛУКУ 

о усвајању  Нацрта  буџета општине Невесиње 

за 2019.годину 

I 

Усваја се  Нацрт  буџета општине Невесиње за 

2019.годину у износу од 8.237.770 КМ  и упућује на 

јавну расправу. 

II 

Саставни дио ове Одлуке је табеларни преглед 

прихода и расхода  буџета општине Невесиње. 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном  доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Невесиње“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01/013-160 /18          ПРЕДСЈЕДНИК                                                           
Дана:11.12.2018.год.       Момчило Вукотић с.р. 
     Момчило Вукотић  

156. На основу члана 14 Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“број 121/12,52/14,103/15 i 15/16) 

и члана 36 Статута општине Невесиње(„Службени 

гласник општине Невесиње“број 6/17) Скупштина 

општине Невесиње на  21. редовној сједници 

одржаној дана  11.12.2018 године   д о н о с и: 

О Д Л У К У 

О ПОКРИЋУ КУМУЛИРАНОГ ДЕФИЦИТА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ СА СТАЊЕМ НА ДАН 

28.02.2018.ГОДИНЕI 

I 

Одобрава се покрће кумулираног дефицита  

буџета утврђеног на дан 28.02.2018.године у 

износу од 315.455 КМ. 

II 

Покриће кумулираног дефицита, у укупном износу 

од 315.455 КМ, биће извршено прерасподјелом 

средстава у Буџету општине у наредне три године, 

а почев од 2019.године.Износи дефицита који се 

покривају биће прецизирани Одлуком о усвајању 

плана буџета.Дугорочни план за измирење 

обавеза пренесених из претходног периода које 

општина Невесиње има на дан 28.фебруара 2018 

године је саставни дио ове Одлуке 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у Службеном гласнику општине 

Невесиње. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                      

Број:01/013- 161/18                         ПРЕДСЈЕДНИК                                                                         

Датум, 11.12. 2018.год.           Момчило Вукотић с.р. 

 

Број:02/012.1- 8 /18 

Датум:06.06.2018.год. 

 

ДУГОРОЧНИ ПЛАН 

ЗА ИЗМИРЕЊЕ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА 

ПРЕНЕСЕНИХ ИЗ ПРЕТХОДНОГ  ПЕРИОДА КОЈЕ 

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ ИМА НА ДАН 

28.ФЕБРУАР.2018.ГОДИНЕ 

                                                               

     1.   Основ за доношење дугорочног плана   
 

          Правн основ  за  доношење дугорочног  план 
за измирење неизмирених обавеза  пренесених  из  
претходног  периода  (у  даљем  тексту:  План)  
садржан  је  у  члану  30.  Закона  о  фискалној  
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одговорности  у  Републици  Српској  („Службени  
гласник  Републике  Српске“,број  94/15).    
          Чланом 30.  наведеног закона   прописано је 
да  буџетски  корисници, општине, градови и  
фондови, који  ступањем на  снагу  овог закона 
имају пренесене  обавезе из претходног периода,   
потребно  је  да  припреме  дугорочни  план  за  
измирење  неизмирених  обавеза,  са  мишљењем   
прибављеним  од  Фискалног  савјета,  који  ће  
усвојити  орган  надлежан  и  за  усвајање  њиховог   
буџета, најкасније у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу овог закона.    
       Поред Закона  о  фискалној  одговорности у 
Републици  Српској, основ за доношење  овог   
плана  садржан је  у  члану  39.  Закона  о  
локалној  самоуправи  („Службени  гласник  
Републике   
Српске“, број 97/16) и члану 36. Статута општине 
Невесиње („Службени  гласник  општине  
Невесиње“,  број 6/17),  којим је  прописано  да је  
скупштина  општине  орган  одлучивања   и   
креирања   политике   општине   у   оквиру   њених   
надлежности,   а   једна   од  надлежности је да  
врши  и друге  послове  утврђене законом  и  
статутом, у  које  спада доношење  овог плана.   
 
          2.   Сврха и циљ израде дугорочног плана   
 

             Општина   Невесиње    на  дан  28.фебруар 
2018.године  има  пренесене  обавезе  из 
  претходног  периода, због  чега  има  обавезу  да  
у  складу са наведеним законом донесе дугорочни 
план за измирење неизмирених обавеза.   

            Сврха  доношења  дугорочног  плана  за  
измирење  неизмирених  обавеза  је  провођење   
члана 30. Закона о фискалној одговорности у 
Републици Српској.   
             Циљ  доношења  дугорочног  плана  за  
измирење  неизмирених  обавеза је  утврђивање   
реалних  извора  средстава  за  финансирање  
неизмирених  обавеза  и    утврђивања  временског   
оквира у коме ће се неизмирене обавезе измирити.    
 
      

  3.   Настанак неизмирених обавеза пренесених 

из претходног периода   
 

          Неизмирене обавезе општине Невесиње из 

претходног периода на дан 28.02.2017. године   

износе 315.455  КМ.   

        Неизмирене   обавезе   из   претходног   

периода   су   настале   као   последица   

оствареног   

кумулативног буџетског дефицита са 31.12.2016. 

године у износу 1.504.081 КМ.   

       Кретање  суфицита/дефицита  општине  

Невесиње  у  периоду 2014-2016.  године  приказан  

је кроз табеларни преглед:    

 

 

 

 

Р.б 
Преглед обавеза по врстама 

расхода 
2014 2015 2016 2017 28.02.2018 

1 Краткорошне финансијске обавезе 341.398 461.866 395.431 530.980  
2 Пбавезе за лишна примаоа 705.749 402.504 597.504 445.867 81.372 
3 Пбавезе из ппслпваоа 701.853 492.470 517.845 336.177 141.630 

4 Пбавезе за расхпде финансираоа 578 2.950 719 47  

5 Пбавезе за субвенције   82.757 36.337 27.950 
6 Пбавезе за грантпве 27.183 39.625 43.714 63.159 13.333 

7 
Пбавезе за дпзнаке на име спцијалне 

защтите 
90.875 91.431 212.539 163.702 51.170 

8 
Пстале пбавезе за субвенције,грантпве и 

дпзнаке на име спцијалне защтите 
42.742 61.281    

9 
Краткпрпшна резервисаоа и 

разгранишеоа 204.676 42.143 92   

10 Пстале краткпрпшне пбавезе 3.382 6.899 5.073 192  

 Дефицит(без кратк.фин.обавеза) 1.777.038 1.139.303 1.504.081 1.062.654 315.455 
 

4.Подаци о бучету 
 

Р.б.  ППЗИЦИЈА 
2016.гпдина 

изврщеое 
2017.гпдина 

изврщеое 
2018.гпдина 

план 
1 Ппрески прихпди 5.141.059 4.987.041 5.206.000 
2 Неппрески прихпди 584.217 763.890 910.730 
3 Грантпви 56.150 118.899 26.000 
4 Трансфери између или унутар јединица власти 314.824 702.227 334.900 
А БУЧЕТСКИ ПРИХПДИ (1+2+3+4) 6.096.250 6.572.057 6.477.630 
4 Текући расхпди 5.856.757 5.934.443 5.777.395 

5 Трансфери између и унутар јединица власти  42.786 44.470 
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6  БУЧЕТСКА РЕЗЕРВА   92.666 

Б БУЧЕТСКИ РАСХПДИ (4+5+6) 5.856.757 5.977.229 5.914.531 
В БРУТП БУЧЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 239.493 594.828 563.099 
7 Примици за нефинансијску импвину 40.401 8.375 150.000 
8 Издаци за нефинансијску импвину 408.938 820.814 1.635.060 

Г НЕТП ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМПВИНУ (7-8) -367.537 -812.439 -1485.060 

Д БУЧЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В-Г) -128.044 -217.611 -921.961 
9 Примици пд финансијске импвине 9.403 2.494 3.000 
10 Издаци за финансијску импвину 64.434 3.780 2.000 

Ђ 
НЕТП ПРИМИЦИ ПД ФИНАНСИЈСКЕ ИМПВИНЕ  

(9-10) 
-55.031 -1.286 1.000 

11 Примици пд задуживаоа 248.509 3.500.000  
12 Издаци за птплату дугпва 406.729 1.513.523 543.135 
Е НЕТП ЗАДУЖИВАОЕ -158.220 1.986.477 -543.135 
13 Пстали примици  142.298 207.700 

14 Пстали издаци  448.289 218.887 

Ж ПСТАЛИ НЕТП ПРИМИЦИ  -305.991 -11.187 

З НЕУТРПШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГПДИНА  58.675 1.475.283 

И НЕТП ФИНАНСИРАОЕ(Ђ+Е+Ж+З) -213.251 1.737.875 921.961 
Ј РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАОУ (Д+И) -341.295 1.520.264 0 

 

5.Подаци о јавном дугу 
 

5.РБ ДУГ 2016 2017 2018 

1 Сппљни дуг    
2 Унутращои дуг 2.501.351 3.962.785 3.434.089 

 Укупан јавни дуг 2.501.351 3.962.785 3.434.089 

 
6.План и динамика измирења неизмирених 

обавеза из претходног периода                     
 

Неизмирене  обавезе  из  претходног  периода  са  

стањем  на  дан  28.02.2018.  године износе 

315.455 КМ.  

Обавезе за лична примања износе 81.372 КМ а 

односе се се на порезе и доприносе на лична 

примања за децембар 2017 године и уплаћени су у 

марту 2018.године. 

Обавезе за субвенције износе 27.950 КМ, а односе 

се на субвенције за млијеко и превоз  ђака, такође 

су уплаћене у 2018. години. 

Обавезе за грантове износе 13.333 КМ, од чега се 

9.304 КМ односи на одобрени пројекат ФК „Вележ“ 

за  израду атлетске стазе (одобрен 2016.год) а 

планиран је да се покрије из одобреног кредита у 

2017.години, а исплатиће се у моменту кад се 

обезбједи потпуна финансијска конструкција 

.Преостали дио ће се измирит у текућој години из 

редовних прихода. 

 

Обавезе за дознаке на име социјалне заштите 

износе 51.170 КМ а односе се на стипендије за  

октобар, новембар и ндецембар 2017.год. (Конкурс 

завршен 28.фебруара 2018.године) у износу од 

47.280 КМ, на доприносе за здравствено  

 

осигурање  3.489 КМ и 401 КМ на остала социјална 

давања.Исплата ће се извршити у 2018.години. 

Обавезе према добављачима износе 141.630 КМ а 

односе се на 2017.годину.Такође ћемо и ове 

обавезе измирит у текућој години на уштрб  

обавеза текуће године. 

У буџету за 2018.годину нисмо планирали ставку 

за измирење обавеза из ранијих година. 

Све обавезе из претходног периода  

(2017.год)биће измирене у 2018. години, а због 

недостајућих средстава у буџету исти износ 

обавеза биће пренешен у 2019.годину(а односит 

ће се на обавезе из 2018.године) 

Средства за измирење дефицита нисмо 

планирали из разлога што у 2018.години 

планирамо велика инвестициона улагања. 

Измирење пренешених  обавеза ћемо планирати у 

периоду од 3.године (2019-2021)и то следећом 

динамиком: 

 
 

год. Извори за санирање дефицита Износ у КМ 

2019. Отплата дугова из ранијих година 100.000 

2020. Отплата дугова из ранијих година 100.000 

2021. Отплата дугова из ранијих год. 115.455 
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Отплата дугова из ранијих година  у периоду  од 

2019.до 2021.године се планира санирати од 

оствареног суфицита и средстава на буџетској 

позицији отплате дугова из ранијих година. 

Анализом добављача констатовали смо да немамо 

велике обавезе ни према једном добављачу 

те из тог разлога нећемо радит репрограм обавеза. 

 

7.Активности које треба спроводити у периоду 

отплате обавеза   

 

Како би предложена динамика у погледу извора и 

величине средстава за финансирање  обавеза 

била остварива неопходно је предузети следеће 

активности : 

- повећање буџета и стално увећање прихода 
из године у годину, а посебан акцент дати на 
активности које доприносе већем остварењу  и 
наплати непореских прихода, 

- примјењивати мјере штедње гдје год је то 
могуће како би се смањили трошкови 
функционисања општинске управе Невесиње 
или бар да раст трошкова у наредним 
годинама буде мањи од раста прихода, 

- инвестиционе издатке финансирати из 
средстава донација, дотација, грантова и 
дијела властитих прихода у годинама 
финансирања дефицита, 

 

Општинска  управа  Невесиње ће сваке године  

уврстити у план буџета  средства предвиђена овим 

планом за измирење дугова,  пратити извршење 

овога плана и буџета и предлагати Скупштини на 

усвајање.  
 

ПРЕДЛАГАЧ Начелник општине                                                                                    
            Миленко Авдаловић   с.р. 

 

157. На основу члана 194. 195. Закона о водама („ 

Службени гласник Републике Српске“, број: 50/06, 
92/09, 121/12,74/17) и члана 36. Статута општине 
Невесиње (Службени гласник општине Невесиње“, 
број: 6/17), Скупштина општине Невесиње  на  21. 
редовној сједници одржаној 11.12. 2018. године  
усвојила је  
 

ПРОГРАМ 
утрошка намјенских средстава од  посебних 

водних накнада за 2019.годину 
 

I 
 

Овим Програмом уређују се питања утрошка 
средстава која ће се прикупљати  од  посебних 
водних накнада у  2019. годиниито: оквирна висина  
средстава која се очекују по овом основу ,пројекти  
у које ће та средства бити  пласирана,  органи 
надлежни за спровођење поступка у 
циљуреализације  пројеката. 
 

II 
 

Општина Невесиње планира по основу  Закона о 
водама  од посебних водних накнада у 2019. 
години остварити средства у висини од 
35.000,00КМ  

Приходи прикупљени од посебних водних накнада 
у Буџету општине Невесиње , намјенски ће се 
користити за: 
Финансирање изградње  система за одвођења 
оборинских вода у улици Милоша Обилића и 
санација одводног  канала у рејону Сеповаца и 
Дугог поља у дужини 1 км.........35.000,00 КМ 
 

III 
Овај Програм ће се доставити на сагласност ЈУ 
„Воде Српске“  - Сектор за обласни ријечни слив 
Требишњице и Министарству пољопривреде 
,шумарства и водопривреде Владе Републике 
Српске. 

IV 
Надзор и координацију над спровођењем овог 
Програма и намјенским трошењем средатава од 
посебних водних накнада вршиће Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске. 

V 
 

Овај Програм објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Невесиње“ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број:01/013- 156/18                         ПРЕДСЈЕДНИК                                                                         
Датум,11.12. 2018.год.         Момчило Вукотић   с.р.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 158. На основу члана 81. став 2. тачка  „б'' Закона 

о заштити од пожара („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 71/12) члана 39. став 2. 

тачка 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 

21..редовној   сједници одржаној дана 11.12. 2018. 

године донијела је  

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 

КОЈА ИМАЈУ СЈЕДИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

НЕВЕСИЊЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ МЈЕРА 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 
 

Средства прикупљена по основу уплата 

привредних друштава и других правних лица који 

имају сједиште и обављају дјелатност на 

територији општине Невесиње, која су обрачуната 

и уплаћена у корист буџета општине Невесиње, у 

складу са чланом 81. став 2.тачка „б“ Закона о 

заштити од пожара  („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 71/12) користиће  се за намјену 

утврђену овим  Планом .. 
 

II  
 

Расположива средства: 
 

По основу обрачунате и уплаћене накнаде за 

реализацију посебних мјера заштите од пожара у 
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складу са чланом 81 став 2.тачка „б“Закона о 

заштити од пожара планирају се прикупити  

средства у   износу од   11.000, 00 KM 
 

План утрошка: 
 

Средстава прикупљена на основу обрачунате и 

уплаћене накнаде из тачке II ове Одлуке, која ће се 

уплатити  у корист буџета општине Невесиње, 

користиће   се на следећи начин :   

1. реконструкцију Ватрогасног 
дома................................................   8.000,00 КМ 
(мијењање кровног покривача(цријепа) и 

дијелова кровне конструкције) 

2. куповина личне ватрогасне опреме за 
ватрогасце....................................    3.000,00 КМ 
(заштитно одијело,радна униформа , 4 мајице 

за старјешину ТВЈ и радна обућа за 13 

ватрогасаца)  

III 

 

Овај Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Невесиње“ 

Број: 01/013- 163/18            ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.12.2018. год.   Момчило Вукотић с.р. 
 

  159. 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 21. сједници одржаној дана 11.12. 
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 , 6/18 и 8/18) у дијелу којим је дефинисана 

намјена кредитних средстава,односно  План 

утрошка кредитних средстава као саставни дио 

Одлуке, мијења се,то како слиједи: 

У табели Нове инвестиције, 

- под редним бројем 1а.број  „130,000.00“ 
замјењује се бројем   „160,000,00“ 

- под редним бројем 9.број   „204,600.00“ 
замјњењује се бројем „106,393.00“ 

- под редним бројем 11.број „35,870.00“ 
замјењује се бројем  „42.392.00“ 

- под редним бројем 12.број „15,000.00“ 
замјењује се бројем  „17,503.00“ 

- под редним бројем 14.број „30,000.00“ 
замјењује се бројем  „32,389.00“ 

- под редним бројем 16.број „63,700.00“ 
замјењује се бројем „20,991.00“ 

- под редним бројем 20.број „40,000.00“ 
замјењује се бројем   „0“ 

- под редним бројем 21.број „15,000.00“ 
замјењује се бројем  „9.360,00“  

- под редним бројем 26.број „18,690.00“ 
замјењује се бројем „0“ 

- под редним бројем 29.број „40,000.00“ 
замјењује се бројем „44,164.00“ 

- под редним бројем 30.број „49.230,00“ 
замјењује се бројем „50,026.00“ 

- под редним бројем 31.број „21,000.00“ 
замјењује се бројем „26,005.00“ 

- под редним бројем 33.број „28,170.00“ 
замјењује се бројем „4,493.00“ 

- под редним бројем 34.број „65,880.00“ 
замјењује се бројем „17,482.00“ 

- под редним бројем 35.број „36,100.00“ 
замјењује се бројем „6,828.00“ 

- под редним бројем 36.број „11,300.00“ 
замјењује се бројем „3,348.00“ 
 

У истој табели иза редног броја 36.додаје се: 

- редни број 37.који гласи „Асвалтирање пута 
Шеховина“   14,436.00 

- редни број 38.који гласи „Асвалтирање пута 
Мљекара Глоговац“ 1,549..00 

- редни број 39.који гласи“Асвалтирање пута 
Батковићи-Граховци“ 6,037.00 

- редни број 40.који гласи „Асвалтирање Улице 
Воја Гушића“)“,9,064.00 

- редни број 41.који гласи „Асвалтирање пута у 
викенд насељу Живаљ“ 14,603.00 

- редни број 42.који гласи“Асвалтирање пута 
Топла улица-Биоград“ 150,000.00 

- редни број 43. који гласи „Асвалтирање путева 
(нераспоређено)“ 7,176.00 

- редни број 44.који гласи „Јавна расвјета 
Бојишта“10,000.00 

- редни број 45.који гласи „Игралиште у 
Лапчевинама“ 20,000.00 

- редни број 46.који гласи „Асвалтирање пута у 
Лукавцу“ 30.000,00 
 

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“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

Број:01/013-159 /18                ПРЕДСЈЕДНИК                                                 

Датум:11.12.2018.године    Момчило Вукотић 
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ПЛАН УТРПШКА КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА 

        

             

           на
цр
т           Пдлука Пдлука Пдлука Реалокација Пдлука Реалокација Пдлука 
Р.б
р. Назив инвестиције     

01/013-
73/17 01/013-146/17 

01/013-
52/18   01/013-   01/013-   /18 

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

         
460.000,00  

1а 
Рекпнструкција впдпвпдне мреже у Ул. М.Пбилића     130.000,00   130.000,00           30.000,00  

         
160.000,00  

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

           
13.550,00  

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

         
120.000,00  

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

           
35.000,00  

5 
Уређеое паркинга испред сппртске двпране и  63.343,00 65.000,00 65.000,00   65.000,00   

           
65.000,00  

  прилаза пснпвнпј и средопј щкпли                 

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

         
100.000,00  

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

           
73.800,00  

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

        
(98.207,00) 

         
106.393,00  

10 
Рекпнст. Ул.X. Херцегпвашке бригаде(Впдпвпд и асвалт)   50.000,00 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             6.522,00  

           
42.392,00  

12 
Рекпнструкција дијела Улице Вука Карачића(Бплерп)   15.000,00 15.000,00   15.000,00             2.503,00  

           
17.503,00  

13 
Рекпнстр.асвалтнпг слпја дјела Ул.Немаоића     20.000,00 20.000,00   20.000,00   

           
20.000,00  

  (ппред Хптела)                     

14 
Рекпнструкција дијела Улице Ива Андрића (Килавци)   30.000,00 30.000,00   30.000,00             2.389,00  

           
32.389,00  

15 
Кружни тпк (исппд Хптела)       50.000,00 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 

        
(42.709,00) 

           
20.991,00  

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

           
14.130,00  

18 
Централни сппменик бпрцима птачбинских ратпва   45.000,00 45.000,00   45.000,00   

           
45.000,00  

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

           
10.000,00  

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

        
(40.000,00)   

21 
Брендираое крпмпира (лиценца)     15.000,00 15.000,00   15.000,00           (5.640,00) 

             
9.360,00  

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

           
15.500,00  

23 
Рекпнструкција зграде Кпмуса     30.000,00 30.000,00   30.000,00   

           
30.000,00  

24 
Рекпнструкција Ул.Вука Тпрпвпћа     25.000,00 25.000,00   25.000,00   

           
25.000,00  

25 
Рекпнструкција Светпсавске улице (Пјещашка стаза)   35.879,00 35.879,00   35.879,00   

           
35.879,00  

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

        
(18.690,00)   

27 
Прпјекти и гепдетски снимци за Ул.Цара Дущана   8.000,00 8.000,00   8.000,00   

             
8.000,00  

  и Ул.Милпща Пбилића)                   

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

             
2.500,00  

29 
Асвалтираое пута-крак Залужје     40.000,00 40.000,00   40.000,00             4.164,00  

           
44.164,00  

30 
Асвалтираое пута- крак Браташ     40.000,00 40.000,00 9.230,00 49.230,00                796,00  

           
50.026,00  

31 
Адаптација пута-МЗ Дрежао       21.000,00 21.000,00   21.000,00             5.005,00  

           
26.005,00  

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

           
21.000,00  

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

        
(23.377,00) 

             
4.793,00  

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

        
(48.398,00) 

           
17.482,00  

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

        
(29.272,00) 

             
6.828,00  

36 Асвалтираое пута Шехпвина (Пудари)         11.300,00 11.300,00 
        (7.952,00)              

3.348,00  

37 Асвалтираое пута  Шехпвина                         14.436,00  14.436,00 

38 Асвалтираое пута Мљекара Глпгпвац       1.549,00 1.549,00 
 

39 
Асвалтираое пута Баткпвићи -Грахпвци 

      
6.037,00 6.037,00 
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 ПРЕДСЈЕДНИК 

Мпмшилп Вукптић с.р. 

 
 160. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 6/17) Скупштина општине 
Невесиње на својој 21..редовној  сједници 
одржаној дана  11.12.208..године, након 
разматрања Информације о санацији путних 
праваца на територији општине Невесиње  за 
2018. годину   донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К  
о усвајању Информације о санацији путних 
праваца на територији општине Невесиње  

 за 2018. Годину 
 

 
 

1. Усваја се, информације о санацији путних 
праваца на територији општине Невесиње  
 за 2018. годину , која је саставни дио овог 

Закључка. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                       
Број: 01/013-164/18           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 11.12.2018.год.  Момчило Вукотић с.р.  

                                                                                
 
 

Н А Ч Е Л Н И К    О П Ш Т И Н Е
 

161. Број: 02/012.4-37/18 

Датум: 11.12.2018. 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), начелник 

општине   д о н о с и 

 

О Д Л У К У  
 

О утрошку дијела средстава буџетске резерве 
 

О д о б р а в а ј у се средства буџетске резерве у 

дијелу од 3.036,00 КМ (трихиљадетридесетшест 

конвертибилнихмарака), на име извођења 

додатних радова на изградњи дјечијег игралишта, 

поред Партизанског гробља у Невесињу. 

II 

Средства из тачке 1. ове Одлуке реалоцираће се 

на конто број 511196 „Издаци за изградњу и 

прибављање спортско- рекреативних терена“, 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 

користити за буџетске издатке за које се у току 

године покаже да планирана буџетска средства 

нису била довољна. Пројекат изградње дијечијег 

игралишта, а путем Јавног позиву за финансирање 

пројеката омладинских организација, организација 

за младе, из буџета општине Невесиње, 

реализовала је омладинска организација „Талас 

059“, Невесиње. Због непредвиђених околности, 

лошег терена, буџет који је био обезбјеђен овим 

Јавним позивом није био довољан за реализацију 

40 Асвалтираое Улице В.Гущића        9.064,00 9.064,00 

41 
Асвалтираое пута у викенд насељу Живаљ                       14.603,00  

           
14.603,00  

42 
Асвалтираое пута Тппла улица-Бипград                     150.000,00  

         
150.000,00  

43 
Асвалтираое путева (нерасппређенп)                         7.177,00  

             
7.177,00  

44 
Јавна расвјета Бпјищта                         10.000,00  

           
10.000,00  

45 
Игралищте у Лапшевинама                         20.000,00  

           
20.000,00  

46 
Асвалтираое пута у Лукавцу                         30.000,00  

           
30.000,00  

  УКУПНП:       1.218.343,00 2.053.898,55 2.053.898,55 323.650,00 2.053.898,55 - 

 
 

2.053.899,00 
 

           

            

     
         

    СКУПШТИНА ППШТИНЕ НЕВЕСИОЕ 
        Брпј:01/013- 159/1118     18 

          Датум: 11.12.2018.гпдине 
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пројекта. Сагледавајући значај овог пројекта, као и 

то да наша општина до сада није имала парк овог 

садржаја општина Невесиње обезбједила је 

средства у циљу провођења Јавне набавке за 

додатне радове. 

Средтва из буџетске резерве реалоцираће се на 

конто 511196 „Издаци за изградњу и прибављање 

спортско- рекреативних терена“, како све и стоји у 

диспозитиву ове Одлуке.  

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

162. Број: 02/012.4-36/18 

Датум: 04.12.2018. 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), 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 1.150,00 КМ (једнухиљадуистотинупе-

десетконвертибилнихмарака), на име покретања 

поступка јавне набавке „Јесења систематска 

дератизација“. 

II 

 

Средства из тачке 1. ове Одлуке реалоцираће се 

на конто број 412223 „Расходи за услуге 

дератизације“, 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 412223 „Расходи за услуге 

дератизације“ нису била довољна за расписивање 

Јавне набавке „Јесења систематска дератизација“, 

ријешено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

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

 

163. ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02/012.4-2/18 

Датум: 25.11.2018. 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 И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ЗА 2018. 

ГОДИНУ (V) 

 

 

Члан 1. 

 

Врши се измјена и допуна 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 и допуна (V) 

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 И К                                                                                                               

Миленко Авдаловић, с.р. 

 

 

ИЗМЈЕНA И ДОПУНА (V) 

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. годину 
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ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 

1) Допуна Плана јавних набавки 

 

У складу са нпвпнасталпм ситуацијпм врще се слиједеће неппхпдне  набавке 
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