
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ 
 

Година  XLVI             Број  2/19         19.02.2019.године 

 
 

7. На основу члана 49. став 1. Закона о 

пољопривредном земљишту (,,Службени гласник 
Републике Српске”, број: 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), 
члана 11. став 1. Правилника о условима 
коришћења и висини накнаде за коришћење 
пашњака у својини Републике Српске (,,Службени 
гласник Републике Српске”, број 97/14) и члана 36.  
Статута општине Невесиње (“Службени гласник 
општине Невесиње”, број: 6/17), Скупштина 
општине Невесиње на 23.редовној  сједници 
одржаној 15.02 2019. године, д о н о с и  
  

П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА ПАШЊАКА 

 
I 

 

                Општина Невесиње је у сарадњи са 
представницима пољопривредних произвођача 
припремила Програм коришћења пашњака (у 
даљем тексту Програм)  којим се утврђују површине 
пашњака које се дају на коришћење на подручју 
општине Невесиње, тренутно стање коришћења 
пашњака, капацитет, те начин и услови  коришћења 
пашњака.                      

II 
 

         (1) Овим Програмом се утврђује коришћење 
пашњака у КО Морине и то следећих површина: 
 

к.ч.232/1 неплодно земљиште, површине 
2000 м

2
, к.ч. 232/1, ливада 6 класе, површине 

399757 м
2
,  к.ч. 232/5 ливада 6 класе, 

површине 356008 м
2
, к.ч. 326/1 пашњак 2 

класе, површине 181250 м
2
, к.ч. 326/2 

пашњак 2 класе, површине 203865 м
2
, к.ч. 

326/3 неплодно земљиште,површине 50444 
м

2
, све уписане у п.л. 46/3, укупне површине 

1193324 м
2
. 

 
         (2) Од укупне површине 1140880 м

2
  је по 

култури пашњак и ливада, док је 52444 м
2
  неплодно  

земљиште. 
 

III 
 

            Увидом у катастарске податке и обиласком 
терена утврђено је следеће: 
 

1) Земљиште обухваћено овим 
Програмом се налази у планинском 
подручју на сјевероисточном дијелу 
општине Невесиње,  

2) Предметно земљиште је у једном 
комплексу, неправилног облика и са свих 
страна граничи са државним земљиштем.  

3) На сјевероисточном дијелу наведеног 
комплекса се налази неколико чврстих 
објеката за смештај стоке и људи.  
 

 

 
4) Кроз предметно земљиште пролазе два 

земљана , локална пута, који воде према 
катунима који су ван овог комплекса. 
Наведени путеви нису предмет коришћења 
пашњака, односно остају као јавни путеви 
за потребе катуна.   

5) Поред наведених путева постоји и 
један пошљунчани пут који иде од 
регионалног пута Невесиње – Калиновик до 
чврстих објеката на комплексу.  

6) Читав комплекс земљишта је валовит 
(брдско – планинске заравни), обрастао 
природном вегетацијом и погодан је за 
испашу стоке. 

7) Тренутно, предметно земљиште 
користи „Симентал центар“ д.о.о., за 
напасање крупне  стоке. 

 

IV 

 
(1) Правилником о условима коришћења и 

висини накнаде за  коришћење пашњака у својини 
Републике Српске је дефинисана минимална 
површина за испашу једног условног грла (грло 
тежине 500 kg). Општина Невесиње се налази на 
подручју изнад 500 м надморске висине гдје је 
одређено 0,8 хa пашњака по условном грлу.  

(2) Укупна површина земљишта предвиђена 
овим Програмом за кориштење као пашњак износи 
119,3324 хектар. Узимајући у обзир претходно 
наведено, предметну површину земљишта може да 
користи 149,16 условних грла. 
 

V 
 

(1) Пашњак у смислу овог Програма је 
земљиште обрасло природном вегетацијом и чини  
једну производно-техничку цјелину. Може се 
користити искључиво за испашу стоке, са 
могућношћу постављања привремених објеката који 
су у функцији испаше стоке. 
            (2) Обзиром да се сво предметно земљиште 
налази на надморској висини од 1200 метара, (чести 
касни прољетни и рани јесењи мразеви и сњегови) 
тешко је дефинисати период коришћења, али се 
оквирно може рећи да је то период од 15. маја до 
15. октобра.   
            (3) У непосредној близини чврстих објеката 
се налази природни извор чисте воде која је 
цјевоводом доведена у све чврсте објекте као и до 
појила за стоку (корита), који се налазе поред 
штала. 

(4) Корисници пашњака  могу подизати  
привремене објекте (настрешице  за стоку, објекти 
за смјештај сточне хране, пастирска кућица, 
појилишта и сл.) и ограде (дрвене, електрични 
пастири), али уз сагласност свих корисника 
пашњака. Уколико се не може постићи сагласност 
између корисника пашњака, то ће урадити давалац 
пашњака на кориштење.  
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            (5) Држање стоке, постављање објеката и 
ограде је на властиту одговорност корисника 
пашњака.         

(6) Корисници пашњака дужни су да врше 
обнављање пашњака примјеном агро-техничких 
мјера, а пожељна је и подјела  пашњака на парцеле 
у зависности од броја и врсте стоке, од којих се неке  
неће користити за испашу у одређеном временском 
периоду у циљу природне обнове пашњака.  
  

VI 
 

(1) Додјела  пашњака у својини Републике 
Српске заинтересованим корисницима врши се на 
основу јавног огласа прибављањем писаних понуда. 

(2) Јавни оглас расписује надлежни орган 
општине Невесиње. 

(3) Сви  понуђачи,  привредна  друштва,  
предузетници  и  физичка  лица,  која  испуне 
услове из јавног огласа имају право на коришћење 
пашњака за испашу одређеног броја стоке који се 
утврђује у складу са одредбама  Правилника о 
условима коришћења и висини накнаде за  
коришћење пашњака у својини Републике Српске. 

(4) Пашњаци у својини  Републике Српске 
дају се на  коришћење на период до три године. 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ                                                          

Број:01/013-9/18                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.02. 2019. год.    Момчило Вукотић с.р.       
                                                           

                                                                                          
8. На основу члана 4. и 5. Закона о 

финансирању политичких странака из буџета 
Републике, градова  и општина („Службени гласник 
Републике Српске“ број 65/08)  и члана 36. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ брoj 6/17), Скупштина општине 
Невесиње на 23. редовној сједници  одржаној дана 
15.02.2019. године, донијела је  

 
ОДЛУКУ 

о  финансирању дијела трошкова редовног рада 
политичких странка  заступљених у Скупштини 

општине Невесиње за 2019. годину 
 

I 
Овом Одлуком утврђује се  начин финансирања 
дијела трошкова редовног рада политичких 
странака заступљених у Скупштини општине 
Невесиње, односно расподјела средстава 
предвиђених буџетом општине  за 2019. годину у 
сврху стварања повољнијих услова за њихов рад. 
 

II 
Буџетом општине Невесиње за 2019. годину за 
финанасирање дијела трошкова редовног рада 
политичких странака заступљених у Скупштини 
општине Невесиње планирана су у износу од 
15.000,00 КМ. 

III 
Средства из тачке II  ове Одлуке  распоређују се на 
сљедећи начин: 
 

а) 20% средстава распоређује се у једнаким 
износима политичким странкама које имају 
одборнике у Скупштини општине, 

б) 80% распоређује се  сразмјерно броју 
освојених мандата,које политичка странка има у 
Скупштини општине. 

 
Расподјела планираних средстава  утврђује се по 
политичким странкама и коалицијама  какао 
слиједи: 

 
1. СНСД ............................................3.803,58    КМ        
2. СДС.............................................. 2.660,71     КМ 
3. СРС............................................   2.089,28     КM. 
4.  СП .................................     2.089,28     КМ 
5. ПДП............................................   1.517,86     КМ 
6. СРС  РС ...................                       946,43     КМ 
7. ДНС.........................................         946,43     КМ 
8. НДП............................... ..                946,43     КМ 
                                                                 15.000     KM    

IV 
 

 Уколико одборник у  току трајања мандата, напусти 
политичку странку, финансијска средства остварена 
по основу тога мандата задржава политичка странка 
у оквиру које је одборник освојио мандат. 
 

V 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финанасије на начин да планирана средства 
политичким  старанкама  уплаћује до 10-ог у 
мјесецу за протекли мјесец. 

 
VI 

 

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

VII 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о финансирању политичких странака  Број: 
01-013-8/18 од 7.02.2018. године. 
    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број:01/013- 8/19                    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                             
Датум:15.02.2019.год.         Момчило Вукотић,с.р. 
 

 
9. На основу члана 19. став (4) Закона о 

локалној самоуправи РС („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 348. став (1) и 
(6) Закона о стварном праву („Службени гласник 
Републике Срспке“, број 124/09, 3/09, 58/09, 95/11 и 
60/15), члана 36. Статута општине Невесиње ( 
«Службени гласник општине Невесиње» број 6/17), 
Скупштина општине Невесиње на својој 23. 
редовној сједници одржаној дана 15.02.2019.године,  
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

o давању земљишта на кориштење 
ЈП „Противградна превентива Републике Српске“ 

 

Члан 1. 
 

Јавном предузећу „Противградна превентива 
Републике Српске“ а.д. Градишка даје се, на 
коришћење дио катастарске парцела: 
означенe као к.ч. број 1/1 „Војине“, пашњак 4. класе, 
површине 403 921 m

2
, уписане у ПЛ број 48 КО 

Биоград 2, гдје се као посједник води општина 
Невесиње са 1/1 дијела, а што одговара дијелу к.ч. 
број 52/1 „Велика њива“, пашњак у површини 415 
821 m

2 
уписана у з.к. ул. 400 СП Зови До, гдје је 

општине Невесиње уписана као власник са 1/1 
дијела, 
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а ради постављања аутоматске противградне 
станице (АПГС), првог реда, у оквиру реализације 
пројекта „Успостављање техничког метеролошког 
сервиса и модернизације система противградне 
заштите Републике Српске“. 
 

Члан 2. 
 

Дио назначене катастарске парцеле у Члану 1. ове 
Одлуке  Јавном предузећу „Противградна 
превентива Републике Српске“ а.д. Градишка 
уступа се у површини од 100 m

2 
, на кориштење без 

накнаде, на период од 20 година, уз могућност 
продужења рока. 
 

Члан 3. 
 

Јавно предузеће „Противградна превентива 
Републике Српске“ а.д. Градишка има право 
несметаног приступа преко назначене парцеле, до 
постављене аутоматске противградне станице, а 
све у циљу њихове редовне употребе као и 
редовног техничког одржавања. 
 

Члан 4. 
 

Јавно предузеће „Противградна превентива 
Републике Српске“ а.д. Градишка, као носилац 
реализације пројекта „Успостављање техничког 
метеролошког сервиса и модернизације система 
противградне заштите Републике Српске“, дужно је 
прије постављања аутоматске противградне 
станице (АПГС I реда)- прибавити локацијске 
услове и грађевинску дозволу, сходно законским 
прописима из области уређења простора и 
грађења. 
 

Члан 5. 
 

Корисник је дужан уступљено земљиште користити 
са пажњом доброг домаћина, те да уступљено 
земљиште одржава у складу са сврхом пројекта 
„Успостављање техничког метеролошког сервиса и 
модернизације система противградне заштите 
Републике Српске“. 
Корисник не може, без предходне писмене 
сагласности Општине предузимати послове који 
премаше оквир редовног управљања са ствари. 
 

Члан 6. 
 

Почетак коришћења земљишта додјељеног на 
коришћење овом Одлуком утврдиће се 
потписивањем записника о увођењу у посјед између 
Корисника и Општине Невесиње. 
 

Члан 7. 
 

Овом Одлуком између општине Невесиње и 
Корисника не закључује се Уговор о закупу, нити 
Корисник по основу ове Одлуке стиче било које 
стварно право на предметном земљишту. 
 

Члан 8. 
 

За извршење ове одлуке задужује се Одјељење 
запросторно уређење и стамбено комуналне 
послове. 
 

Члан 9. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 

Образложење 

                                                                                                                              
ЈП „Противградна превентива Републике 

Срспке“ а.д. Градишка 24.10.2018. године обратила 
се нашем органу са захтјевом за уступање на 
кориштење локације за постављање аутоматске 
противградне станице (АПГС), а у оквиру пројекта 
„Успостављање техничко- метеролошког сервиса и 
модернизације система противградне заштите РС“. 

На подручју наше општине планирано је 
постављање седам аутоматских противградних 
станица, које ће бити саставни дио јединствене 
мреже модернизованог система противградне 
заштите РС, као и једне приступне тачке. 
 Једна од станица поставила би се на 
парцели означенe као к.ч. број 1/1 „Војине“, пашњак 
4. класе, површине 403 921 m

2
, уписане у ПЛ број 48 

КО Биоград 2, гдје се као посједник води општина 
Невесиње са 1/1 дијела, а што одговара дијелу к.ч. 
број 52/1 „Велика њива“, пашњак у површини 415 
821 m

2 
уписана у з.к. ул. 400 СП Зови До, гдје је 

општине Невесиње уписана као власник са 1/1 
дијела. 

У истом захтјеву ЈП предлаже да се 
наведено земљиште уступи на кориштење без 
накнаде, или уз минималну накнаду, у површини од 
око 100 m

2, 
које је довољно за постављање једне 

станице, уз могућност продужења овог рока, а за 
изградњу АПГС првог реда. 
У циљу редовне употребе и редовног одржавања 
предлажу да им се обезбједи несметан приступ 
станицама са постојећих приступних путева, преко 
назначених парцела. 

Члана 348. Закона о стварном праву 
(„Службени гласник Републике Срспке“, број 124/09, 
3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), регулише начин 
располагања непокретностима у својини Републике 
Српске  и јединице локалне самоуправе. Став 1. 
истог члана каже да јединица локалне самоуправе 
непокретниостима, као и са правом грађења може 
располагати само на основу јавног конкурса  и уз 
накнаду утврђену по тржишној цијени, ако посебним 
законом није другачије одређено. 
Став 6. истог члана каже да се одредбе става 1. 
овог члана не односе на правне послове које 
међусобно закључују Република и јединица локалне 
самоуправе, ако је то у интересу и циљу социјалног 
напретка њених грађана. 

С обзиром да изградња АПГС првог реда на 
подручју наше општине јесте у циљу социјалног 
напретка наших грађана предлажемо СО Невесиње 
да на наредном засједању размотри и усвоји Одлуку 
о o давању земљишта на кориштење ЈП 
„Противградна превентива Републике Српске“. 
                                                                                             
      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ                                                                 
Број:01/013-10/18                        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                              
Датум:15.02. 2019. год.          Момчило Вукотић ,с.р.      
                                                                 
                                                                                             

10. На основу члана 89. став 8. Закона о 

шумама („Службенигласник Републике Српске“, 

број: 75/08 и 60/13), члана 39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РепубликеСрпске“, 

број: 97/16) и члана 36. Статута  општине Невесиње 

(„Службени гласник општине Невесиње“, број:6/17), 
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Скупштина општине Невесиње  на 23. сједници 

одржаној 15.02. 2019. године, донијела је 

 
П  Л А Н 

 

годишњег  утрошка намјенских средстава од 
накнада по основу продаје шумских дрвних 

сортимената у 2019. години 
 

I 
 

Овим Планом  утврђује се износ финансијских  
средстава и намјена коришћења средстава 
остварених продајом шумских дрвниг сортимената 
за 2019. годину  за општину Невесиње. 
 

II 

Средства планирана у буџету општине Невесиње за 
2019. годину  по  основу продаје шумских дрвних 
сортимената износе 120.058,61 КМ и користиће се 
за намјене утврђене Законом, у складу са 
приоритетним потребама и то  : 
 
  
- 

Програм санације и 
одржавања локалних 
путева    

         80.000,00 KM 

   
- 
 

Расходи за услуге  зимске 
службе                                       

         40.058,61 KM  
 

 

III 
 

Координацију и праћење провођења овог Плана и 
намјенски  утрошак средстава по основу продаје 
шумских дрвних сортимената у 2019.години, вршиће 
Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске и надлежно 
Одјељење. 

IV 

Обим и динамика радова из тачке II  овога Програма 
ускладиће  се са динамиком прилива средстава од 
накнада за шуме. 

V 
 

Саставни дио овог Плана  је Рјешење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске Bрој: 12.06.2-332 -1049/18 од 
11.12.2018.године којим је дата сагласност на 
Годишњи план утрошка намјенских средстава од 
накнада за коришћење шума за 2019. годину. 
 

VI 
 

Овај  План  ступа на снагу  осмог дана од  дана 
објављивања   у ( „Службеном гласнику Општине 
Невесиње“) 
             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                            
    

Број: 01/013- 167  /18              ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                  
Дана : 15.02 2019. Год.   Вукотић   Момчилос.р. 
 

 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 6/17) 
и члана 128 Пословника о раду Скупштине општине 
Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 10/17),  Скупштина општине Невесиње на својој 
23. редовној  сједници одржаној дана  15.02. 2019. 
године, након разматрања Програма рада и 
финансијски план  ЈЗУ Дома  здравља Невесиње за 
2019 годину, донијела  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.  Усваја се, Програм рада и финансијски 
план  ЈЗУ Дома  здравља Невесиње за 2019 
годину, који је саставни дио овог Закључка. 
 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01/013-12/19                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 15.02.2019.год.    Момчило Вукотић,с.р.  
     
 

11. На основу члана 35. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17) и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 23. редовној  сједници 
одржаној дана  15.02.2019. године, након 
разматрања Програма рада и финансијског план  ЈУ 
Центар за  информисање и културу Невесиње за 
2019. годину,донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се, Програм рада и финансијски 
план  ЈУ Центар за  информисање и културу 
Невесиње за 2019. годину, који је саставни дио 
овог Закључка. 
 

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

Невесиње“ 
. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                             
Број: 01/013-7/19                ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 15.02.2019.год. Момчило Вукотић ,с.р. 
    
 
12. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17) и члана  128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 23. редовној  сједници 
одржаној дана 15.02.2019. године, након 

разматрања Програмa рада и финансијског 
плана  ЈУ Народне библиотеке Невесиње за 
2019. годину ,донијела je 

 
З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се, Програм рада и финансијски план  
ЈУ Народне библиотеке Невесиње за 
2019.г,  који је саставни дио овог Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                          
Број: 01/013-2/19                           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 15.02.2019..год.            Момчило Вукотић,с.р.    
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13. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17) и члана  128.. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник  
општине Невесиње» број 10/17),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 23. редовној  сједници 
одржаној дана  15.02.2019. године, након 
разматрања Програма рада и финансијског плана 
ЈУ Центар за социјални рад  Невесиње за 
2019.годину,донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се, Програм рада и финансијски план 
Јавне установе Центар за социјални рад 
Невесиње за 2019.годину, који је саставни дио 
овог Закључка. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                             
Број: 01/013- 4/19   ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 15.02.2019. год.    Момчило Вукотић . с.р.     
    

14. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17) и члана  128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 23. редовној  сједници 
одржаној дана 15.02.2019.године,  након 
разматрања Програма рада и финансијског плана 
ЈУ за предшколско васпитање и образовање Дјечији 
вртић «Света Евгенија Царица Милица» Невесиње 
за 2019.годину, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се,  Програм рада и финансиски 
план  Јавне установе за предшколско васпитање 
и образовање  Дјечији вртић «Света Евгенија 
Царица Милица» Невесиње за 2019.годину, који 
је саставни дио овог Закључка. 
 

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

 
       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                            
Број: 01/013-5/19                            ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 15.02.2019..године       Момчило Вукотић ,с.р.     
 
        

 

15. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17) и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 23. редовној  сједници  

 
одржаној дана 15.02.2019.године, након 

разматрања Програма рада Штаба цивилне 
заштите општине Невесиње за 2019.годину, 
донијела je 

З А К Љ У Ч А К 
 

2. Усваја се,  Програм рада Штаба цивилне 
заштите општине Невесиње за 2019.годину, који 
је саставни дио овог Закључка. 
 

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

 
        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                            
Број: 01/013-3/19                         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 15.02.2019.године   Момчило Вукотић,с.р.  
 

16. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17) и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 23. редовној  сједници 
одржаној дана .године, након разматрања Програма 
рада и финансијског плана  Туристичке 
организације Невесиње за 2019. годину, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се, Програм рада и финансијски план  
Туристичке организације Невесиње за 2019. 
годину, који је саставни дио овог Закључка. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                             

Број: 01/013-6/19               ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:15.02.2019.године Момчило Вукотић,с.р.   
 
 
    

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 

18.  Број: 02-012.1-5/19 

       Датум: 12.02.2019. године 
 
 

 
 

 

 
 

 

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), 
члана 67 и 88. Статута Општине Невесиње 
(„Службени гласник Општине  Невесиње“, број 
6/17), и Стратегије развоја Општине Невесиње за 
период 2014-2023. године („Сл. Гласник Општине 
Невесиње“, бр. 14/13) начелник општине, д о н о с и 
 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА 

НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА 
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 

 Правилником  о условима и начину 
остваривања новчаних подстицаја за развој 
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пољопривреде прописују се услови које морају да 
испуњавају физичка лица пољопривредни 
произвођачи (у даљем тексту: корисници) за 
остваривање права на новчане подстицаје, 
поступци за њихово остваривање, врста, висина и 
начин исплате новчаних подстицаја, контрола и 
надзор приликом остваривања подстицаја, обавезе 
које морају  да испуне  корисници, као и потребна 
документација. 

Члан 2. 
 

 Право на подстицајна средства  за развој 
пољопривреде имају пољопривредни произвођачи-
физичка лица као корисници, са пребивалиштем на 
подручју општине Невесиње, који  се баве 
пољопривредном производњом, који изврше 
улагања  за наведену намјену на подручју општине 
Невесиње, и који су уписани у регистар 
пољопривредних газдинстава (АПИФ) или у 
општински регистар пољопривредних газдинстава. 

 
 

Члан 3. 
 

 Захтјев за остваривање права на новчане 
подстицаје и документацију прописану овим 
Правилником, корисници подносе  Комисији 
именованој од стране начелника Општине. 

 
Члан 4. 

 

 Захтјев за остваривање новчаних 
подстицаја  за развој пољопривреде  подноси се на 
прописаном обрасцу  који се налази  у прилогу овог 
Правилника и чини његов саставни дио. 
 

Члан 5. 
 

 Доказ о инвестираним средствима је 
фактура или копија фактуре, уз коју се обавезно 
прилаже и фискални рачун из текуће године, са 
ставкама које су предмет подстицаја.   

За набављена средства и опрему у 
иностранству уз рачун од добављача прилаже се и 
пратећа царинска документација. 
 

Члан 6. 
 

Ставке на рачунима које нису предмет 
подстицаја неће се узимати у обзир, као ни   
фактуре уз које не буду приложени фискални 
рачуни. 

Општина Невесиње може накнадно 
тражити доставу додатне документације ако сматра 
да за то има потребе , а која није наведена у 
правилнику. 

 

Члан 7. 
 

  Након обраде захтјева и провјере 
достављене документације, комисија именована од 
стране начелника општине сачињава записник по 
свим захтјевима, којим утврђује право подносиоца 
на подстицај.  
  На основу утврђеног права на подстицај  
начелник рјешењем одобрава исплату новчаних 
подстицаја корисницима.  
 

Члан 8. 
 

  Исплата подстицајних средстава 
корисницима врши се директним плаћањем на 

њихове текуће, односно жиро-рачуне до износа 
педвиђеног овим Правилником. 
 
 

II – НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ 
 

Право на новчане подстицаје у пољопривреди 
произвођачи остварују за: 
- Изградњу нових и адаптацију постојећих 

објеката 
- Набавку пољопривредне механизације 
- Набавка и узгој стеоних јуница 
- Набавка музних уређаја и лактофриза 
- Набавку сјеменског материјала 
- Набавку кошница и пчеларске опреме 

 
1. Изградња нових  или адаптација 

постојећих објеката 

 
Члан 9. 

 
Право на подстицајна средства за развој 

сточарске производње имају физичка лица 
корисници који у текућој години изврше улагања у:  

 
(1) Изградњу нових или адаптацију старих 

објеката за стоку, 
(2) Изградња нових или адаптација постојећих 

помоћних објеката који су у функцији 
пољопривредне производње (настрешнице, 
складишта за смјештај сточне хране, 
пољопривредних производа, пољопривредне 
механизације и др.) 

 

Члан 10. 
 

 Корисници подстицајних средстава 
остварују право на основу захтјева који подносе 
Комисији на прописаном Обрасцу бр. 1. и уз који 
прилажу следећу документацију: 

- рачуне у складу са чланом 5. и 6. овог 
Правилника. 
      - локацијске услове изградње нових објеката из 
члана 9. Правилника. 
      - потврда о регистрацији пољопривредног 
газдинства или  пријавни образац о упису у 
општински регистар пољопривредних газдинстава. 
Комисија коју формира начелник општине увидом 
на лицу мјеста, констатује чињенично стање и о 
томе сачињава записник са фото-документацијом. 
 

Члан 11. 
 

Подстицајна средстава из члана 9. 
Правилника утврђују се у висини до 30% од 
инвестираних средстава, с тим да  подстицајна 
средства не могу  бити већа од 2.000,00 КМ по 
кориснику. 

 

Члан 12. 
 

Захтјев за исплату подстицајних средстава   
подноси се најкасније до 31. октобра текуће године 
и исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову 
намјену.  

Захтјеви који се не поднесу у наведеном 
року, неће се узимати у разматрање. 
 

2. Набавка пољопривредне механизације 
 

Члан 13 
 

Право на постицајна средства за 
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инвестиције у пољопривредну механизацију имају  
корисници подстицаја који се баве пољопривредном 
производњом и који су купили нову или половну 
пољопривредну механизацију. 
 

Члан 14. 
 

Подстицајна средства за набавку нове или 
половне пољопривредне механизације одобравају 
се за следеће врсте пољопривредних машина и 
тракторских прикључака: пољопривредни трактор, 
житни комбајн и комбајн за силажу, ролобалер и 
увијач за ролобалер, цистерна за осоку, приколице 
за трактор, преса за сијено, плуг, тањирача, дрљача, 
сијачица за стрна жита, расипач минералног 
ђубрива, утоваривач стајњака, растурач стајњака, 
фреза, ротациона косачица, бочна и задња линијска 
косачица, сакупљач сијена, прскалица, садилица и 
вадилица. 

Члан 15. 
 

 Корисници подстицајних средстава 
остварују право на основу захтјева који подносе 
Комисији на прописаном Обрасцу бр. 1. и уз који 
прилажу следећу документацију: 

- рачуне у складу са чланом 5. и 6. овог 
Правилника. 

- потврда о регистрацији пољопривредног 
газдинства или пријавни образац о упису у 
општински регистар пољопривредних газдинстава  
      - овјерену изјаву корисника подстицаја да 
пољопривредну машину неће отуђити у року од 3 
године. 
 

Члан 16. 
 

Подстицајна средстава из члана 13. 
Правилника утврђују се у висини до 30% од 
инвестираних средстава, с тим да  подстицајна 
средства не могу  бити већа од 1.500,00 КМ по 
кориснику. 

 
Члан 17. 

 
Захтјев за исплату подстицајних средстава   

подноси се најкасније до 31. октобра текуће године 
и исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову 
намјену.  

 
3. Набавка и узгој стеоних јуница 

 
3.1. Набавка стеоних јуница 

 
Члан 18. 

 
Право на подстицајна средства за набавку 

квалитетно-приплодних стеоних јуница имају 
пољопривредни произвођачи корисници подстицаја 
који у обрачунском периоду набаве најмање једну 
квалитетно- приплодну јуницу без обзира на укупан 
број грла. 

 

Члан 19. 
 

Корисници подстицаја остварују подстицајна 
средства на основу захтјева који подносе Комисији 
на прописаном Обрасцу бр.1, уз који прилажу 
следећу документацију: 

 

- Рачуне у складу са чланом 5. и 6. Овог 
Правилника 

- Копије пасоша и педигреа за купљена грла 
- Потврда о упису у регистар пољопривредних 

газдинстава или пријавни образац о упису у 
општински регистар пољопривредних 
газдинстава 

- Овјерену изјаву да предметно грло за које се 
остварује подстицај неће отуђити најмање 3 
године, изузев због здравствених проблема, 
при чему се обезбјеђује потврда ветеринара о 
угинућу или неопходности мјере принудног 
клања. 

Члан 20. 
 

Подстицајна средства из члана 18. овог 
Правилника утврђују се у висини од 40% од 
инвестираних средстава, с тим да подстицајна 
средства не могу бити већа од 2.500,00 КМ по 
кориснику. 

 
3.2. Узгој стеоних јуница 

 
Члан 21. 

 
Право на подстицајна средства за властиту 

производњу и узгој квалитетно приплодних  јуница 
имају пољопривредни произвођачи корисници 
подстицаја који у текућој години произведу 
минимално једну јуницу млијечних, комбинованих и 
аутохтоних раса, старосне доби од 12 до 24 
мјесеца, без обзира на укупан број грла. 

 
Члан 22. 

 
Корисници подстицаја остварују подстицајна 

средства на основу захтјева који подносе Комисији 
на прописаном Обрасцу бр.1, уз који прилажу 
следећу документацију:  

 
- Копије пасоша за узгојена грла 
- Потврда о упису у регистар пољопривреднх 

газдинстава или пријавни образац о упису у 
општински регистар пољопривреднх 
газдинстава 

- Овјерену изјаву да предметно грло за које се 
остварује подстицај неће отуђити најмање 3 
године, изузев због здравствених проблема, 
при чему се обезбјеђује потврда ветеринара о 
угинућу или неопходности мјере принудног 
клања. 

Члан 23. 
 

Подстицајна средства из члана 21. овог 
Правилника утврђују се у висини од 300,00 КМ по 
јуници, с тим да подстицајна средства не могу бити 
већа од 500,00 КМ по кориснику. 
 

Члан 24. 
 

Захтјев за исплату подстицајних средстава   
подноси се најкасније до 31. октобра текуће године 
и исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову 
намјену.  
 

4. Набавка музилица 
 

Члан 25. 
 

Право на постицајна средства за набавку 
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музних уређаја и лактофриза имају корисници 
подстицаја који се баве производњом млијека и који 
у обрачунском периоду изврше улагања у ту 
намјену. 

Члан. 26. 
 

 Корисници подстицајних средстава 
остварују право на основу захтјева који подносе 
Комисији на прописаном Обрасцу бр. 1. и уз који 
прилажу следећу документацију: 

 
- рачуне у складу са чланом 5. и 6. овог 

Правилника. 
- потврда о регистрацији пољопривредног 

газдинства или пријавни образац о упису у 
општински регистар пољопривредних 
газдинстава 
      - овјерену изјаву корисника подстицаја да 
набављени музни уређај неће отуђити у року 
од 3 године. 

Члан 27. 
 

Подстицајна средстава из члана 25. 
Правилника утврђују се у висини до 30% од 
инвестираних средстава, с тим да  подстицајна 
средства не могу  бити већа од 1.500,00 КМ по 
кориснику. 

Члан 28. 
 

Захтјев за исплату подстицајних средстава   
подноси се најкасније до 31. октобра текуће године 
и исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову 
намјену.  

 
 

5. Набавка сјеменског материјала 
 

Члан 29. 
 

Право на постицајна средства за набавку 
сјемена кромпира, црвеног лука и стрних жита имају 
корисници подстицаја који се баве пољопривредном 
производњом и који у обрачунском периоду изврше 
улагања у наведену намјену. 
 

Члан 30. 
 

Подстицајна средства за набавку сјемена 
кромпира, црвеног лука и стрних жита остварују 
корисници који купе минимално 200 кг кромпира, 30 
кг црвеног лука или 200 кг сјемена стрних жита. 
 

Члан. 31. 
 

 Корисници подстицајних средстава 
остварују право на основу захтјева који подносе 
Комисији на прописаном Обрасцу бр.1.,и уз који 
прилажу следећу документацију: 

- рачуне у складу са чланом 5. и 6. овог 
Правилника. 

- потврда о регистрацији пољопривредног 
газдинства или пријавни образац о упису у 
општински регистар пољопривредних газдинстава 

 
 

Члан 32. 
 

Подстицајна средстава из члана 29. 
Правилника утврђују се у висини до 30% од 
инвестираних средстава, с тим да  подстицајна 
средства не могу  бити већа од 500,00 КМ по 

кориснику. 
 

Члан 33. 
 

Захтјев за исплату подстицајних средстава   
подноси се  најкасније до 31. маја текуће године за 
прољетну сјетву, а најкасније до 31. октобра за 
јесењу сјетву и исплаћиваће се до износа 
предвиђеног за ову намјену.  

 
6. Набавка кошница и пчеларске опреме 

 

Члан 34. 
Право на постицајна средства за набавку 

кошница и пчеларске опреме  имају корисници 
подстицаја који се баве производњом и узгојем 
пчела, који су чланови Удружења пчелара општине 
Невесиње и који у обрачунском периоду изврше 
улагања у ту намјену. 
 

Члан. 35. 
 

 Корисници подстицајних средстава 
остварују право на основу захтјева који подносе 
Комисији на прописаном Обрасцу бр. 1. и уз који 
прилажу следећу документацију: 

- рачуне у складу са чланом 5. и 6. овог 
Правилника. 

- потврда о чланству у Удружењеу пчелара 
општине Невесиње, 

- потврда о регистрацији пољопривредног 
газдинства или пријавни образац о упису у 
општински регистар пољопривредних газдинстава, 
      - овјерену изјаву корисника подстицаја да 
набављене кошнице и опрему неће отуђити у року 
од 3 године. 

Члан 36. 
 

Подстицајна средстава из члана 34. 
Правилника утврђују се у висини до 30% од 
инвестираних средстава, с тим да  подстицајна 
средства не могу  бити већа од 1.000,00 КМ по 
кориснику. 

 
Члан 37. 

 
Захтјев за исплату подстицајних средстава   

подноси се најкасније до 31. октобра текуће године 
и исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову 
намјену. 

 
III - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 38. 

 
 Надзор над спровођењем и извршавањем 

одредби овог Правилника врши општинска комисија 
и општинска пољопривредна  и ветеринарска 
инспекција. 

 
Члан 39. 

 
Подстицајна средства за кориснике 

подстицаја (физичко лице) у току једне календарске 
године могу се одобрити само по једном основу.  
 

Члан 40. 
 

 Подстицајна средства за намјене по овом 
Правилнику исплаћују се крајњим корисницима  у 
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складу  са чланом 7. и 8. Правилника. 

 
Члан 41. 

 
Сви пољопривредни произвођачи 

(подносиоци Захтјева), а који нису уписани у 
регистар пољопривредних газдинства (АПИФ) 
дужни су при Предаји Захтјева за остваривање 
права на новчане подстицаје (Образац 1.) поднијети 
Пријаву за упис у општински регистар 
пољопривредних газдинстава (Образац за упис у 
општински регистар). 
 

Члан 42. 
 

План утрошка средстава није коначан и 
послије истека рока за подношење захтјева  могућа 
је прерасподјела средстава из једне компоненте у 
другу, из једне мјере у другу, у складу са потребама 
потенцијалних корисника које они буду исказивали. 

 
Члан 43. 

 
Корисници права су дужни намјенски 

користити подстицајна средства, и 
чувати документацију на основу које су остварили 
подстицајна средства најмање три године, од дана 
добијања подстицајних средстава. 
 

Члан 44. 
 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Невесиње“. 

Ступањем на снагу овог Правилника 
престаје да важи Правилник о условима и начину 
остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде („Службени гласник општине 
Невесиње“ 7/14) 
 
IV – ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 

  За реализацију овог Правилника 
предвиђена су финансијска средства буџетом 
Општине Невесиње за 2019. годину, која се налазе 
на буџетској позицији 414141 
Предвиђено је да се средства утроше на: 
 
 
1. Изградња нових и адаптација постојећих 

објеката ---------------------------------- 20 000,00 КМ 
2. Набавка пољопривредне механизације -----------

----------------------------------------------- 20 000,00 КМ 
3. Набавка и узгој стеоних јуница -----------------------

----------------------------------------------- 55 000,00 КМ 
4. Набавка музних уређаја и лактoфриза ------------

-----------------------------------------------   5 000,00 КМ 
5. Набавка сјеменског материјала ---------------------

----------------------------------------------- 15 000,00 КМ 
6. Набавка кошница и пчеларске опреме-------------

-----------------------------------------------   5 000,00 КМ 
 
Укупно за 2019. годину -------------------120 000,00 КМ   

 
 

Н А Ч Е Л Н И К 

Миленко Авдаловић ,с.р. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
ПРИЛОЗИ

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА УПИС У ОПШТИНСКИ РЕГИСТАР ПГ 

 

1.За носиоца домаћинства: 
 

 

1.1.  Име:         _________________________ 

1.2.   Име оца: _________________________ 

1.3.  Презиме:  _________________________ 

1.4.  Датум рођења: _____________________ 

1.5.  ЈМБГ: ____________________________ 

1.6   Мјесто и адреса: ___________________ 

 1.7.  Радни статус: ______________________ 

    1.8. Контакт телефон: __________________ 

 

2. Списак чланова домаћинства:

     



Ред. 
бр. 

Име, очево име и 
презиме 

Однос према 
носиоцу 

ЈМБГ Занимање 

     

     

     

     

     

     

     

     

  
 
3. Јединице за смјештај стоке:
 

Ред. 
бр. 

Јединица за смјештај Број Површина (вањски габарити) 

    

    

    

    

     
4. Остали помоћни објекти:

Ред. 
бр. 

Помоћни објекат Број Површина (вањски габарити) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 

4. Подаци о пољопривреди: 
 

 

Ред. 
бр. 

Земљиште 
катастарски подаци 

Укупно у ха 

1. 
Расположиво земљиште 
домаћинства 

 

1.1. 
Површина под ораницама и 
баштама 

 

1.2. Воћњаци  

1.3. Ливаде  

1.4. Пашњаци  
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1.5 Земљиште под закупом  

  
 
6. Бројно стање стоке, перади и кошница пчела: 
 

Ред. 
бр. 

Врста Укупно 

1. Говеда  

1.1. Од тога музних крава  

2. Оваца  

3. Коза  

4. Коња  

5. Свиња  

6. Перади  

7. Кошница пчела  

8. Остало горе непобројано:  

 
7.Опремљеност домаћинства пољопривредном механизацијом и прикључним оруђима,  Навести: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

 
ИЗЈАВА 

 
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци 
тачни. Сагласан сам да омогућим приступ радницима општине (чланови комисије) приликом њихове контроле 
испуњености захтјева. 
 
Мјесто и датум:                                                                                                           Потпис носиоца домаћинства 
 
  
 
Образац 1. 

 
 
Име и презиме:   ____________________________________________ 

ЈМБГ: _____________________________________________________ 

Мјесто становања:___________________________________________ 

Општина:___________________________________________________ 

Телефон:___________________________________________________ 

Број жиро / текућег рачуна______________________________________ 

Назив банке код које је отворен рачун:__________________________ 

Датум:_______________________________________________________ 

  
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА  НЕВЕСИЊЕ 
Одјељење за  привреду и друштвене дјелатности 
Пољопривредна служба 
 

 
ПРЕДМЕТ: Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди  

 
Обраћам вам се  овим захтјевом, да ми на основу Правилника о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој пољопривреде исплатите  подстицајна средства за: 
 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

/ Навести врсту  подстицаја / 
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Уз захтјев за остваривање права на новчане подстицаје прилажем сљедећу 

Документацију: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ навести документацију која се прилаже уз захтјев / 
 
 

                                                                                                   ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА 
 
                                                                                                  ----------------------------------------- 

Број: 02.012.10-17/19                                                                                   
Датум: 29.01.2019. године      

                                     
19. На основу члана 67.и 88. Статута општине 

Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 
бр. 6/17),   а у циљу субвенционисања производње 
млијека, начелник општине    д о н о с и 

О Д Л У К У 
о условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја у области мљекарства 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови  и начин 
расподјеле средстава  из буџета општине 
Невесиње,за  остваривање новчаних подстицаја у 
области мљекарства  за  2019-у годину. 
 

Члан 2. 
 

Право на премију за откупљено свјеже сирово 
млијеко имају произвођачи (физичка и правна лица) 
који произведу и предају свјеже сирово млијеко 
организатору откупа (мљекарама). 
 

Члан 3. 
 

Премија за откупљено свјеже сирово млијеко износи  
0,03 КМ  по литру. Максималан износ премије 
износи  5000  КМ (петхиљада-
конвертибилнихмарака)  по кориснику за  2019-у 
годину, и уплаћиваће се директно на рачун 
произвођача. 

Члан 4. 
 
Захтјев за исплату премије за  произведено свјеже 
сирово млијеко, односно спискове произвођача 
млијека , подноси организатор откупа (мљекара),по 
завршеном обрачуну,  квартално , а најдаље до 15-
ог у  наредном мјесецу. Уз захтјев се прилаже 
овјерен списак произвођача млијека  са ЈМБ, бројем 

текућег или жиро рачуна  и количинама откупљеног 
млијека. 

Члан 5. 
 
Исплата подстицајних средстава ће се вршити 
квартално, за 2019. годину. 
 

Члан 6. 
 
Надзор над примјеном ове Одлуке вршиће 
општинска  пољопривредна инспекција. 
 

Члан 7. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Планом имплементације Стратегије развоја 
општине Невесиње за 2019 годину, планирано је 
финансирање новчаних подстицаја из области 
пољопривреде(буџетски код 414141) у износу од 
100.000 КМ (стохиљадаконвертибилнихмарака). 
У оквиру подстицаја за област пољопривреде 
финансират ће се и подстицај произвођачима 
млијека на начин како је утврђено чланом 3. ове 
Одлуке.  
                                                                                                                            

Н А Ч Е Л Н И К  

Mиленко Авдаловић  с.р. 
 
Број: 02/012.4-27/18 
Датум: 06.02.2018. године 

 
20. На основу члана 43.  Закона о буџетском 
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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 2019. годину („Службени гласник 
општине Невесиње“, број  17/18) и Правилника о 
кориштењу средстава буџетске резерве (Службени 
гласник општине Невесиње“, број  16/18) 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 26.752,27 КМ (двадесетшестхиљада- 

- седамстотинапедесетдвије конвертибилнемарке и 
27/100), на име пројекта „Зелени економски развој- 
друга фаза“, који се проводи у сарадњи са 
Развојним програмом Уједињених нација (УНДП) на 
спортској дворани „Невесињска“. 

II 

Средства из тачке 1. ове Одлуке реалоцираће се на 
конто број 511225 „Издаци за инвестиционо 
одржавање, реконструкцију и адаптацију спортско 
рекреативних објеката“, 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. На основу истога начелник општине 
донио је Правилником о кориштењу средстава 
буџетске резерве, којим је регулисао износ, намјену 
употребу, поступак и начин остваривања средстава. 
Друга фаза радова на спортској дворани 
„Невесињка“ спровела се у сарадњи са Развојним 
програмом Уједињених нација, са којима је потписан 
Споразум о преузимању обавеза у пројекту „Зелени 
економски развој- друга фаза“. Како у буџету нису 
планирана средства у ову намјену средства из 
буџетске резерве реалоцираће се на конто број 
511225 „Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију спортско рекреативних 
објеката“, како све и стоји у диспозитиву ове 
Одлуке.  

НАЧЕЛНИК                                                                                                                      

Миленко Авдаловић,с.р. 

 

 21. На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 97/16), члана 67. и 88. Статута 
општине Невесиње (''Службени гласник општине 
Невесиње'', број 6/17) и Колективног уговора за 
запослене у Општинској управи општине Невесиње 
(''Службени гласник општине Невесиње'' број 14/17, 
16/17) Начелник општине доноси  
 

ПРАВИЛНИК 
о измјенама Правилника о обрачуну и исплати 
плата и других личних примања запослених у 

Општинској управи 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о обрачуну и исплати плата и других 
личних примања запослених у Општинској управи 
Невесиње (''Службени гласник општине Невесиње'' 
број 16/17, 4/18) у члану 5. став (2) тачка 3) подтачка 
3., иза ријечи ''кафе кухар'' додају се ријечи: '' 
ватрогасац – возач моторних возила, ватрогасац – 
аутомеханичар, сервисер, вођа смјене, диспечер 
дежурни оперативац, помоћни радник за техничке 
послове''. 

Члан 2. 
 

У члану 5. став (2) тачка 3) подтачка 3.  бришу се 
ријечи: ''диспечер-дежурни оперативац, помоћни 
радник за техничке послове'' 
. 

Члан 3. 
 

У члану 5. став  (2) тачка 4) брише се дио 
''ватрогасац..........................6,60''. 
 

Члан 4. 
 

У члану 5. став (2) тачка 4), иза ријечи ''ватрогасац 
електричар'' брише се број ''6,90'' а уписује нови 
број ''6,60''. 

Члан 5. 
Иза члана  5. додаје се нови члан 5а. који гласи. 
 

''Члан 5а. 
 

До измјене Колективног уговора за запослене у 
Општинској управи Невесиње, постојећи 
коефицијенти ће се ускладити са одредбама Закона 
о раду (''Службени гласник Републике Српске'' број 
1/16, 66/18) и обрачун вршити на основу 
прерачунатих коефицијената (у којима је садржан 
порез).'' 

Члан 6. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Невесиње.'' 
 
                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ     
Број: 02-012.1-12-2/19          НАЧЕЛНИК            
Датум: 04.02.2019. г.     Миленко Авдаловић,с.р.  
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Ред. 
бр 

С  А Д  Р  Ж  А  Ј Страна 

 

АКТИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
 

7. 

 

П Р О Г Р А М  КОРИШЋЕЊА ПАШЊАКА 
 

1 

8. 

Одлука  о  финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странка  заступљених у 
Скупштини општине Невесиње за 2019. годину 
 

2 

9. 
Одлука  o давању земљишта на кориштење  ЈП „Противградна превентива Републике Српске“ 
 

2 

10. 

План  годишњег  утрошка намјенских средстава од накнада по основу продаје шумских дрвних 
сортимената у 2019. години 
 

 

11. 
Закључак о усвајању Програма рада и финансијског плана ЈЗУ Дома  здравља Невесиње за 
2019. год 

3 

12. 

 
Закључак о усвајању Програма рада и финансијског плана ЈУ Центар за  информисање и 
културу Невесиње за 2019. Годину 
 

4 

13. 
Закључак о усвајању Програма рада и финансијског плана  ЈУ Народне библиотеке 
Невесиње за 2019.године 

4 

14. 

 
Закључак о усвајању Програма рада и финансијског плана Јавне установе Центар за 
социјални рад Невесиње за 2019.годину 
 

5 

15. 

 

Закључак о усвајању  Програма рада и финансиског плана  Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање  Дјечији вртић «Света Евгенија Царица Милица» Невесиње за 
2019.годину 
 

5 

16. 

 
Закључак о усвајању  Програма рада Штаба цивилне заштите општине Невесиње за 
2019.годину 
 

5 

17. 

 
Закључак о усвајању  Програма рада и финансијског плана  Туристичке организације 
Невесиње за 2019. Годину 
 

5 

 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 5 

18. 

 
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА 
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 

5 

19. О Д Л У К А  о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у области мљекарства 12 

20. 
О Д Л У К А   о утрошку дијела средстава буџетске резерве„Зелени економски развој- друга 
фаза“, 

 

13 

21. 

 
ПРАВИЛНИК о измјенама Правилника о обрачуну и исплати плата и других личних примања 
запослених у Општинској управи општине Невесиње 
 

13 

 

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

 
 


