
 

 

СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК  
ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 

Година  XLIV                                    Број  12/17              15.10. 2017.год 
 

149. На основу члана  50. Став (1) Закона о 

уређењу простора (“Слжбени.гласник Републике 
Српске“ бр.40/13 ) и члана 4. Правилника о садржају и 
начину доношења одлуке о изградњи објеката и 
уређењу простора (“Службени гласник Републике 
Српске“, бр.69/05 и члана 36. Статута општине 
Невесиње (“Службени гласник општине Невесиње“, 
бр.6/17), Скупштина општине Невесиње на својој 
10.редовној сједници одржаној дана, 
10.10.2017.године,  д о н и ј е л а   ј е: 
 

О Д Л У К У   
о усвајању измјене Регулационог плана  

„Војни логор“ 
      

Члан  1. 
 

Усваја се приједлог измјене регулационог плана 
„Војни логор“ у општини Невесиње урађен од стране 
„ИГ“ д.о.о. ПЈ Требиње. 
Границе простора за који се доноси измјена плана 
обиљежене су у графичком дијелу плана. 

Члан  2. 
Елаборат измјене регулационог плана „Војни логор“ 
састоји се од текстуалног и графичког дијела: 
 
           А/ Општи дио 
 

           Б/ Текстуални дио 
 

1. Уводно образложење 

 Увод 

 Планска документација вишег 
реда 

2. Аналитичко-документациона основа 

 Постојеће стање: локација, природни 
услови, намјена површина, физичке 
структуре, саобраћај, водоводи 
канализација и електроенергетска 
инфраструктура. 

3. Основна концепција изградње и 
уређења простора 

4. Пројекција изградње и уређења 
простора 

 Намјена површина 

 Планирана изградња и општи УТ 
услови: објекти, саобраћај, водовод и 
канализација и електроенергетика-
план. 

 Парцелација 

 Грађевинске и регулационе 
линије 

 Заштита средине и обликовање 
простора 

5. Одлука о провођењу плана 
 

Ц/ Графички дио 

 
1. Геодетска подлога Р=1:1000 

 
 

2. План намјене површина Р= 1:1000 
3. План просторне организације Р= 

1:1000 
4. План саобраћаја Р= 1:1000 
5. План комуналне инфраструктуре Р= 

1:1000 
6. План грађевинских и регулационих 

линија Р= 1:1000 
7. План парцелације Р= 1:1000  

 
Члан 3. 

 

 Измјеном регулационог плана „Војни логор“ стварају 
се плански услови за изградњу нових стамбених,  
пословних и стамбено- пословних садржаја у оквиру 
комплекса некадашњег војног логора са пратећом 
комуналном инфраструктуром 
. 

Члан 4. 
 

План се излаже на стални јавни увид код општинског 
одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове. 

Члан 5. 
О спровођењу ове одлуке стараће се орган из члана 
4. ове Одлуке. 

Члан 6. 
 

Одлука ступа на снагу 8 дана од објављивања у 
„Службеном гласнику општине Невесиње“. 
 
Број:01-013-93/17             ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана:10.10.2017.год      Вукотић Момчило с.р. 

  

150. На основу члана  83.  Закона о туризму 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 45/17), 
члана 5. Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 39. став 2. тачка 34. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16) и  члана 36. став 2. тачка 34. Статута 
општине  Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број: 6/17), Скупштина општине Невесиње  
на 10.редовној  сједници одржаној дана 10.10.2017. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О УСКЛАЂИВАЊУ АКТА О ОСНИВАЊУ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 
НЕВЕСИЊЕ  

 

Члан 1. 
 Овом одлуком врши се усклађивање акта о 
оснивању Туристичкe организацијe општине 
Невесиње број 01-013-57/15 од 14.05.2015. године 
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(„Службени гласник општине Невесиње“ број 3/15) са 
Законом о туризму и  Законом о локалној самоуправи. 
 

 
Члан 2. 

(1) Назив установе је: Јавна установа 
„Туристичка организација општине Невесиње“  

 Невесиње (у даљем тексту: Туристичка организација). 
(2) Скраћени назив установе је: ЈУ ТОН 

Невесиње. 
(3) Сједиште Туристичке организације је у 

Невесињу, Трг Благоја Паровића бб. 
 

Члан 3. 
      Оснивач Туристичке организације је Општина 
Невесиње (у даљем тексту: Оснивач). 

Члан 4. 
(1) Туристичка организација је јавна установа и 

има својство правног лица, које стиче уписом 
у судски регистар код надлежног суда. 

(2) У правном промету са трећим лицима 
Туристичка организација иступа у своје име и 
за свој  

рачун, а за обавезе одговара без ограничења, свим 
својим средствима. 

(3) Туристичка организација је дужна да послује у 
складу са законом, уз обавезност  

поштовања пословних обичаја и посебних узанси у 
туризму. 

Члан 5. 
       Туристичка организација општине оснива се ради 
обављања послова:  промоције туристичког 
производа; подстицања и унапређивања развоја 
постојећег и новог туристичког производа; 
унапређивања и развијања свијести о значају туризма, 
привредним, друштвеним, културним и 
мултипликативним ефектима туризма на цјелокупан 
привредни систем и унапређивања  општих услова 
боравка туриста и пружања информација  туристима. 

 
Члан 6. 

       Туристичка организација општине обавља 
послове:  

1) промоције туризма општине, 
2) унапређивања и промоције изворних 

вриједности општине, као што су традиција, обичаји, 
етнолошко благо, 

3) стварања претпоставки за валоризацију 
туристичких ресурса општине, 

4) сарадње и координације са привредним 
субјектима који обављају туристичку дјелатност или 
остале дјелатности које су директно или индиректно 
повезане са туристичком дјелатношћу, ради 
заједничког договарања, утврђивања и спровођења 
политике развоја туризма и његове промоције у 
оквиру стратегије развоја општине, 

5) промоције и организовања културних, 
умјетничких, спортских и других скупова и 
манифестација које доприносе развоју туристичке 
понуде општине, 

6) подстицања развоја подручја општине која 
нису укључена или су недовољно укључена у 
туристичку понуду општине, 

7) подстицања и организовања активности 
усмјерених на заштити и одржању културно-

историјских споменика и других материјалних добара 
од интереса за туризам и њихово укључивање у 
туристичку понуду, 

8) организовања  акција ради  очувања 
туристичког простора, унапређивања туристичког 
округа и заштите животне средине на подручју 
општине, 

9) израде програма и планова промоције 
туризма у складу са Стратегијом промоције туризма и 
програмских активности Туристичке организације 
Републике Српске (у даљем тексту: ТОРС), 

10) реализовања програма боравка студијских 
група, пружање осталих сервисних информација и 
услуга туристима, 

11) сарадње са удружењима, невладиним 
организацијама из области туризма, 

12) сарадње са другим туристичким 
организацијама у Републици, односно БиХ, 

13) обраде података о броју и структури 
туриста на подручју општине, те прикупљање и 
обрада свих других показатеља битних за праћење 
извршења постављених циљева и задатака,  и то 
најмање једном у шест мјесеци на годишњем нивоу, 

14) спровођења анкета и других истраживања 
у циљу утврђивања оцјене квалитета туристичке 
понуде на територији општине, 

15) израде извјештаја о извршењу задатака, 
анализа и оцјена остварења програма рада и 
финансијског плана Туристичке организације општине, 

16) израде извјештаја и информација за 
потребе ТОРС-а, 

17) оснивања туристичко-информативних 
центара, 

18) учествовања у дефинисању циљева и 
политике развоја на нивоу општине, 

19) прикупљања података за потребе 
информисања туриста, 

20) посредовања у пружању угоститељских 
услуга  на селу у апартманима, собама  и кућама за 
одмор, 

21) обезбјеђивања и израде информативно-
пропагандног материјала којим се промовишу 
туристичке вриједности општине као што су: 
штампане публикације, аудио и видео промотивни 
материјал, промоција путем веб портала, сувенири, 
презентације, 

22) организације испита за стицање звања  
туристичког водича  за туристичка подручја  која 
обухватају  територију на којој се оснивају  
међуопштинске туристичке организације, 

23) вођења евиденције обвезника боравишне 
таксе на подручју општине који не уплаћују или 
неуредно уплаћују боравишну таксу и  

24) сарадње са надлежним органом општине 
при одређивању радног времена угоститељских 
објеката на територији општине и друге послове од 
интереса за промоцију туризма на подручју општине у 
складу са посебним прописима. 

 
Члан 7. 

            (1) Изузетно од члана 6. ове одлуке Туристичка 
организација може да: 

1) управља туристичком инфраструктуром 
 општине  или туристичког мјеста, која јој је дата на 
управљање одлуком оснивача, 
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 2) управља природним добрима и ресурсима 
који су јој дати на управљање одлуком оснивача 
(излетишта, ловишта, паркови, плаже, ријеке, 
природно и културно- историјско насљеђе), 
        3) посредује  у пружању угоститељских услуга  на 
селу,  у апартманима, кућама за одмор и собама за 
изнајмљивање, 
        4) организује испит за стицање  звања 
туристичког водича за туристичка подручја 
(туристичке регије) која обухватају територију  на којој 
се оснивају међуопштинске туристичке организације,
  
 5) организује манифестације и приредбе, 
 6) објављује туристичке комерцијалне огласе у 
огласним медијима који су јој дати на управљање 
одлуком оснивача, 
 7) изнајмљује сајамски простор и спортско-
рекреативне реквизите, 
 8) продаје сувенире, туристичке карте и 
брошуре, осим сопственог промотивног материјала и 
врши продају производа и услуга и 
 9) обавља и друге послове од јавног интереса  
који су у функцији развоја туризма и који нису у 
супротности са законом и другим прописима. 
 (2) Обављање послова  из става 1. тачка 8) овог 
члана врши се у складу са прописима којим се уређује 
област трговине. 

 

Члан 8. 
 

(1) Дјелатности Туристичке организације су:  
 

- 18.12 Остало штампање;  
- 47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим 

продавницама;  
- 47.62 Трговина на мало новинама, папиром и писаћим 

прибором у специјализованим продавницама; 
- 47.78 Остала трговина на мало новом робом у 

специјализованим продавницама; 
- 55.10 Хотели и сличан смјештај;  
- 55.20 Одмаралишта и остали смјештајза краћи одмор; 
- 55.30 Кампови и простори закамповање; 
- 55.90 Остали смјештај;  
- 56.10 Дјелатност ресторана и услугедоставе    хране; 
- 74.30 Дјелатност преводилаца и тумача;  
- 79.11 Дјелатност путничких агенција;  
- 79.12 Дјелатност тур-оператера;  
- 79.90 Остале резервацијске услуге иприпадајуће 

дјелатности; 
- 82.11 Комбиноване канцеларијско-  администра тивне 

услужне дјелатности; 
- 84.13 Регулисање и допринос успјешнијем пословању 

привреде. 
 

 (2)Туристичка организација може вршити 
промјену своје дјелатности само уз сагласност 
оснивача. 

Члан 9. 
 

 (1) Туристичка организација обавља 
дјелатност средствима рада, у објектима и на 
непокретностима које јој оснивач да на управљање, 
као и средствима стеченим из других извора. 
 (2) Оснивач је уплатио средства у износу од 
10.000,00 КМ,  као оснивачки улог. 

 (3) Оснивач може повећати вриједност 
основног капитала новим улагањима. 

(4) Оснивач не одговара за обавезе 
Туристичке организације, осим  до износа унесеног 
улога у имовину установе. 
 

Члан 10. 
 

  (1) Приходи Туристичке организације су: 
   1) приходи из буџета општине, 

 

2)  приходи од боравишне таксе, осим ако 
    посебним законом није другачије  прописано, 

   3) приходи од обављања послова  из члана 8. 
       ове 
     одлуке, а сагласно регистрованој  дјелатности,  
 4) кредитна  задужења уз претходну сагласност 
     оснивача, 
5) донације  и 
6) други  извори. 
 

(2) Све финансијске трансакције Туристичка 
организација ће обављати преко јединственог рачуна 
трезора општине и преко рачуна посебних намјена 
општине Невесиње, у складу са трезорским начином 
пословања.   

Члан 11. 
 

 (1) У циљу обављања дјелатности због којих 
је Туристичка организација основана, оснивач: 

1) даје сагласност на годишњи  програм рада 
и финансијски план Туристичке организације, 

2) даје сагласност на статут и акт о 
организацији и систематизацији радних мјеста, 

3)разматра и усваја годишњи извјештај о 
пословању са финансијским  извјештајем, 

4) именује и разрјешава органе Туристичке 
организације, 

5) врши и друге надлежности и обавезе 
утврђене овом одлуком, законским и подзаконским 
прописима, којима је регулисана ова област. 
 

Члан 12. 
 

 (1) Туристичка организација је обавезна да за 
сваку пословну годину утврди програм рада и 
финансијски план.  

(2) Годишњи програм рада и финансијски 
план Туристичке организације обавезно садржи 
појединачно утврђене и планиране задатке, као и 
потребна финансијска средства за њихово 
извршавање. 
 (3) Након што оснивач да сагласност на 
програм рада и финансијски план, Туристичка 
организација доставља наведене акте  ТОРС-у. 
             (4)  Туристичка организација је обавезна да 
донесе програм рада и финансијски план најкасније 
до краја децембра текуће године за наредну годину, 
на које сагласност даје оснивач. 

Члан 13. 
  (1) Туристичка организација је обавезна да 
приходе из члана 10. ове одлуке користи у складу са 
њиховом намјеном, програмом и финансијским 
планом усвојеним од оснивача, у складу са Законом о 
туризму, законом који регулише наплату боравишне 
таксе, као и у складу са другим прописима. 
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 (2) Туристичка организација је обавезна да  
донесе извјештај о пословању са финансијским 
извјештајем за претходну годину најкасније до краја 
јуна текуће године. 
  (3) Након усвајања финансијског извјештаја и 
извјештаја о пословању од стране оснивача, 
Туристичка организација доставља наведене акте  
ТОРС-у. 

Члан 14. 
 
 Туристичка организација општине, уз 
сагласност оснивача, у циљу планирања, 
координације и управљања туристичким 
активностима, може са другом туристичком 
организацијом, привредним друштвом или 
предузетником који обавља дјелатност из области 
саобраћаја, туризма, угоститељства, промета робе и 
услуга, културе, спорта, информисања, конгресних и 
сајамских активности, основати дестинацијску 
менаџмент организацију, односно организацију за 
оперативне, маркетиншке и промотивне послове. 

Члан 15. 
 Органи управљања Туристичке организације  
су директор и управни одбор. 
 

Члан 16. 
 (1) Директор руководи Туристичком 
организацијом, представља и заступа  Туристичку 
организацију и одговоран је за законитост њеног рада. 
 (2) Директора Туристичке организације 
именује и разрјешава Скупштина општине, након 
спроведеног поступка јавне конкуренције, на период 
од четири године, са могућношћу реизбора. 

 
Члан 17. 

 (1) Управни одбор именује и разрјешава 
Скупштина општине, на приједлог Начелника 
општине, након спроведеног поступка јавне 
конкуренције, на период од четири године, са 
могућношћу реизбора. 
 (2) Управни одбор има три члана. 
 (3) При именовању чланова Управног одбора 
водиће се рачуна о равноправној заступљености оба 
пола. 
 (4) Запослени у Туристичкој организацији не 
могу бити чланови њеног Управног одбора. 
  

Члан 18. 
 

Услови и поступак за избор, именовање и 
разрјешење  директора и управног одбора Туристичке 
организације, њихове надлежности, права и обавезе, 
регулишу се Статутом Туристичке организације, у 
складу са законом. 

Члан 19. 
 Туристичка организација је дужна извршити 
усклађивање Статута и општих аката са овом одлуком  
у року од 30 дана, од дана ступања на снагу ове 
одлуке. ду са Законом и провести поступак јавне 
конкуренција за избор и именовање директора.  
 

Члан 20. 
 

Мирослав Марић, обављаће функцију вршиоца 
дужности директора најдуже 90 дана почев од 

дана доношења ове Одлуке у ком року ће се 
ускладити Статут са Законом и провести 
поступак јавне конкуренција за избор и 
именовање директора.  
 

Члан 21. 
 

 Након ступања на снагу ова одлука 
замјењује Одлуку о оснивању Туристичке 
организације општине Невесиње („Службени 
гласник општине Невесиње“ број 3/15). 
 

Члан 22. 
 

Језички изрази употријебљени у овој Одлуци  за 
означавање мушког или женског  рода 
подразумијевају оба рода. 
  

Члан 23. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине  
Невесиње“. 
 
Број:01/013-166/17          Предсједник                                                                                  
Датум :10.10.2017. год  Момчило Вукотић 
                                                                                         
 

151.  На основу члана 348. став 3. 

тачка д. Закона о стварним правима  (Службени 
гласник Републике Српске  број: 124/08, 58/09 и 
95/11,60/15 ), члана 4. Правилника о поступку јавног 
надметања за продају грађевинског земљишта у 
државној својини (“Службени гласник Републике 
Српске“  бр.20/12 ), Скупштина општине Невесиње на 
10. редовној сједници одржаној дана,10.10.2017. 
године д о н и ј е л а   ј е: 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о начину и условима јавне 

продаје неизграђеног грађевинског 
земљишта  

у државној својини за изградњу стамбених 
објеката 

 

Члан  1. 
 

У Одлуци о  начину и условима јавне продаје 
неизграђеног грађевинског земљишта у државној 
својини за изградњу стамбених објеката Број: 01-
013-178/16 од  29.12.2016. године(„Службени 
гласник општине Невесиње“ бр   12/16- други 
дио)  чан 3. мијења се и гласи:                                                                          
„Почетна продајна цијена из члана 1. ове Одлуке 
износи  6.00 КМ/м2 што одговара цијени за 

грађевинско земљиште у петој грађевинској 
зони.“ 

Члан  2. 
 

Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику 
општине Невесиње“. 
 
Број: 01-013-165/17   ПРЕДСЈЕДНИК:                                                               
Дана: 10.10.2017. год. Момчило Вукотић,с.р. 
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152. На основу члана 348. став 3. тачка д. 

Закона о стварним правима  («Службени гласник 
Републике Српске»  број 124/08, 58/09 и 
95/11,18/16  ), члана 4.   Правилника о поступку 
јавног надметања за продају грађевинског 
земљишта у државној својини (“Службени 
гласник Републике Српске бр.20/12 ) и члана 36. 
Статута општине Невесиње (“Сл.гласник 
општине Невесиње“ број 6/17 ), Скупштина 
општине Невесиње на 10. редовној сједници 
одржаној дана,10.10.2017. године  д о н и ј е л а   
ј е 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о  начину и условима јавне 

продаје неизграђеног грађевинског 
земљишта  

у државној својини за изградњу стамбених 
објеката 

 

Члан  1. 
 
У Одлуци о  начину и условима јавне продаје 
неизграђеног грађевинског земљишта у државној 
својини за изградњу стамбених објеката Број: 01-013-
94/17 од 10.07.2017. године(„Службени гласник 
општине Невесиње“ бр   7/17)  чан 3. мијења се и 
гласи:                                                                          
 
.„Почетна продајна цијена за парцеле под редним 
бројем 1. и 2. из члана 1. ове одлуке износи 5,00 КМ 

што одговара цијени за остало грађевинско земљиште 
а за парцелу под редним број 3. такође из члана 1. 
ове одлуке износи 6,00 КМ што одговара цијени за 

грађевинско земљиште у петој грађевинској зони.“ 
 

Члан  2. 
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику општине Невесиње“. 

 
Број: 01-013-164/17     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    
Дана:10.10.2017. год.  Момчило Вукотић с.р.
   

153. На основу  члана 39.став 2 тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број  97/16),  члана 16. став 1. Закона о 
систему јавних служби (Службени гласник Републике 
Српске» број  68/07, 109/12, 44/16 ) и члана  36. тачка 
33.Статута општине Невесиње ("Службени гласник 
општине Невесиње" број: 6/17), Скупштина општине 
Невесиње на својој 10. редовној сједници  одржаној 
дана  10.10.2017. године, донијела ј 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу   в.д. чланова Управног одбора   
Туристичка организација Невесиње 

 
1. Разрјешавају се дужности в.д. чланови 

Управног одбора Туристичке организације 
Невесиње  Сузана Кешељ, Јован Костић и 
Тања Кљакић. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се  у „ Службеном 
гласнику општине Невесиње“. 

  
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Невесиње је Одлуком  о 
оснивању  Туристичка организација Невесиње  број 
01-013-57/15 од 14.05.2015. године („Службени 
гласник општине Невесиње“ број 3/15)   именовала   
в.д. чланове Управног одбора у саставу: Сузана 
Кешељ, Јован Костић и Тања Кљакић. 
Имајући у виду да је Сузана Кешељ на локалним 
изборима 2016. године освојила одборнички мандат и 
да је одборник у Скупштини општине Невесиње то је 
именована због неспојивости напријед наведених 
функција поднијела оставку на чланство у Управном 
одбору Туристичке организације Невесиње, те да је 
Тања Кљакић промијенила мјесто пребивалишта 
(Београд), Комисија за избор и именовање на 
сједници одржаној дана 10.10.2017. године у склади 
са својим овлашћењима утврдила је приједлог 
Рјешења о разрјешењу Сузане Кешељ, Јована 
Костића и Тање Кљакић, дужности в.д.  чланова 
Управног одбора Туристичке организације Невесиње и   
предложила Скупштини општине доношење рјешења 
као у диспозитиву.  
Скупштина општине Невесиње је на  10. редовној 
сједници одржаној дана 10.10.2017.године донијела  
Рјешење као у диспозитиву. 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Рјешења не може се 
уложити жалба , али се може у року од 30 дана од 
дана достављања , тужбом покренути управни спор 
пред Окружним судом у Требињу.  
 
Број : 01/013-171/17      ПРЕДСЈЕДНИК                                                       
Датум, 10.10.2017..год.  Момчило Вукотић с.р. 
                                                
  

154.  основу  члана 39.став 2 тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број  97/16),  члана 16. став 1.Закона о 
систему јавних служби (Службени гласник Републике 
Српске» број  68/07, 109/12,44/16 ) и члана  36. тачка 
33.Статута општине Невесиње ("Службени гласник 
општине Невесиње" број: 6/17), Скупштина општине 
Невесиње на својој 10. редовној сједници  одржаној 
дана  10.10.2017.године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању вршилаца дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе  Туристичка организација 
Невесиње 

 
1. Именују се,  вршиоци дужности чланова Управног 

одбора Јавне установе Туристичка организација 
Невесиње, и то:  
1. МИЛУТИН ПАРОВИЋ, ВСС,дипл. ецц 
2. ПЕТАР ВАСИЉЕВИЋ, ВСС,дипл. ецц 
3. ЈУЛИЈАНА АНДРИЈАШЕВИЋ,ВСС, професор 
разредне наставе 

Именовање из тачке 1. врши се до окончања поступка 
јавне конкуренције и коначног избора и именовања 
чланова Управног одбора. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу  даном доношења, а 
објавиће се у „ Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 

                             
О б р а з л о ж е њ е 

 

Ступањем на снагу Закона о туризму („Службени 
гласник Републике Српске“ број 45/17), законом су 
другачије дефинисани посебни услови које требају 
испуњавати кандидати да би могли бити изабрани за 
члана  Управног одбора Јавне установе Туристичка 
организација Невесиње.Чланом 6. Статута Туристичке 
организације Невесиње који је усвојен 09.07.2015. 
године прописани  су посебни услови које чланови 
Управног одбора ове установе морају испуњавати - 
висока VII степен или виша VI степен стручне спреме 
и  познавања рада Управног одбора, а чланом 86. 
став 2 Закона о туризму прописани су сљедећи 
посебни услови завршен први циклус високог 
образовања са остварених најмање 180 ЕЦТС бодова 
или еквивалент економског, правног или туристичког 
смјера и најмање двије године радног искуства у 
струци. 
Имајући у виду да је Статут ове установе потребно 
усагласити са одредбама Закона о туризму, а након 
тога провести поступак јавне конкуренције, Комисија 
за избор и именовање на сједници одржаној дана 
10.10. 2017. године у складу са својим овлашћењима 
утврдила је приједлог Рјешења о именовању 
вршилаца дужности  чланова Управног одбора Јавне 
установе  Туристичка организација Невесиње и   
предложила Скупштини општине доношење рјешења 
као у диспозитиву.  
Скупштина општине Невесиње је на  10.редовној 
сједници одржаној дана 10.10.2017.године донијела  
Рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се 
уложити жалба , али се може у року од 30 дана од 
дана достављања , тужбом покренути управни спор 
пред Окружним судом у Требињу.  
 
Број : 01/013-172/17           ПРЕДСЈЕДНИК                                       
Датум, 10.10.2017..год.  Момчило Вукотић с.р. 
                                                        

155. На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Срспке“, 
број 97/16) и члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник опшптине Невесиње“, број 6/17) 
Скупштина општине Невесиње на својој 10. редовној 
сједници одржаној дана 10.10.2017. године,  
 д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
o именивању Комисије за одређивање приједлога 

назива улица и тргова на  
подручју општине Невесиње 

I 
У Комисију за одређивање приједлога назива улица у 
тргова на подручју општине Невесиње,  
и м е н у ј е  с е: 

1. Миленко Авдаловић, 

2. Момчило Вукотић, 

3. Милосав Уљаревић, 

4. Огњен Куљић, 

5. Драгана Ристић, 

6. Слободан Шиљеговић, 

7. Војин Гушић. 

II 
Задатак Комисије је: 
 
Да утврди приједлоге измјене  назива улица и тргова  

и приједлога назива неименованих улица и тргова   на 

подручју општине Невесиње  и исте прослиједи 

Скупштине општине на разматрање и усвајање. 

III 
Рјешење ступа на снагу даном доношења и  објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Невесиње“ и на 
Огласној табли општине Невесиње. 
 
Број:01-013- 156//17          ПРЕДСЈЕДНИК 
 Датум:10.10.2017. год.  Момчило Вукотић с.р. 
                                                               

156. На основу 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 својој 10. редовној 
сједници одржаној дана 10.10..2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу Комисије за одређивање приједлога 

назива улица и тргова  на подручју општине 
Невесиње 

I 
 

Разрјешава се  Комисије за одређивање приједлога 
назива улица и тргова  на подручју општине Невесиње  
у саставу : 
 

1. Миковић Бранислав,  
2. Шиљеговић Момчило, 
3. Радовић Радивоје, 
4. Вуковић Радослав, 
5. Вукотић Војин, 
6. Жерајић Небојша,  
7. Голијанин Гојко, 
8. Гушић Војин.  

II 
 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у «Службеном гласнику општине Невесиње» . 
 
Број: 01-013- 170/17        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум:10.10..2017. год    Момчило Вукотић  с.р.                                                                            
 

157. На основу члана 39. алинеја 21. Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16)  члана 52.став 3. Закона о 
службеницима и намјештеницима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16)  и  члана 36. став 1. 
алинеја 21. Статута општине Невесиње („Службени 
гласник општине Невесиње“, број 6/17), Скупштина 
општине Невесиње на 10 редовној   сједници  
одржаној дана  10.10.2017. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
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о разрјешењу секретара   
Скупштине општине Невесиње 

 
1. Милославка Муратовић,дипломирани 

правник, разрјешава се дужности в.д. 
секретара Скупштине општине Невесиње  
због одласка у пензију. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Невесиње“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Милославка Муратовић именована је за  в.д. 
секретара  Скупштине општине Невесиње Рјешењем 
Скупштине општине Број: 01/013-139/1 од 25.11.2016. 
године .Због чињенице да је именована испунила 
услове за одлазак у пензију Комисија за избор и 
именовање предложила је Скупштини општине да је 
разријеши дужности  вршиоца дужности секретара 
Скупштине општине. 
 
Скупштина општине усвојила је наведени приједлог 
Комисије и одлучила као у диспозитиву овог рјешења. 
 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против 
њега се не може уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом 
Требиње у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 
                                            
БРОЈ: 01/013-173/17                  ПРЕДСЈЕДНИК         
ДАТУМ, 10.10.2017.године       Момчило Вукотић с.р 
 

158. На основу члана 39. алинеја 21. Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16)  члана 52.став 4. 
Закона о службеницима и намјештеницима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16)  и  члана 36. став 1. алинеја 21. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број 6/17), Скупштина општине 
Невесиње на 10 редовној   сједници  одржаној 
дана  10.10.2017. године, д о н и ј е л а  ј е 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине 
 
1. Новка Дабарчић , именује се за вршиоца 

дужности секретара Скупштине општине 
Невесиње, до завршетка поступка јавне 
конкуренције, а најдуже за период од 90 
дана..  

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Невесиње“.  

 
Образложење 

 
 Рјешењем Скупштине општине број 01-013-
173/17 од 10.10.2017. године Милославка 
Муратовић  разријешена је дужности в.д.  
секретара Скупштине општине Невесиње  због  
одласка у пензију. Мјесто секретара је остало 
упражњено до завршетка поступка  јавне 
конкуренције за избор и именовање секретара 
Скупштине општине. Законом о локалној 
самуправи  прописано је да Скупштина општине, 
након престанка мандата секретара Скупштине 
општине, односно његовог разрјешења именује 
вршиоца дужности, до завршетка поступка јавне 
конкуренције, а најдуже за период од 90 дана..  
Комисија за избор и именовање је, на основу 
напријед наведеног утврдила приједлог рјешења  
и предложила Скупштини општине доношење 
истог.  
Скупштина општине је на 10.  редовној сједници 
одржаној 10.10.  2017. Године прихватила 
приједлог Комисије и    донијела рјешење као у 
диспозитиву. 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може 
се  изјавити жалба, али се може покренути 
управни спор  пред надлежним судом у року од 
30 дана од дана пријема рјешења. 
                                               
БРОЈ: 01/013-174/17            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                         
ДАТУМ, 10.10.2017.г   Момчило Вукотић с.р 
 
 

159. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17) и члана  135. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 10/17), Скупштина општине Невесиње 
на својој 10. редовној  сједници одржаној дана  

10.10.2017. године, након разматрања Извјештај о 
раду Туристичке организације Невесињеза 2016. 
годину , донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
о  усвајању Извјештаја Туристичке организације 

Невесиње за 2016. годину 
 
 
1. Усваја се, Извјештај Туристичке организације 

Невесиње“, који је саставни дио овог Закључка. 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
Број: 01/013-167/17 ПРЕДСЈЕДНИК     
Датум:10.10. 2017. Момчило Вукотић 
     

 
160. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17) и члана  135. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње («Службени гласник општине 
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Невесиње» број 10/17), Скупштина општине Невесиње 
на својој 10. редовној  сједници одржаној дана  

10.10.2017. године, након разматрања Информације 
о стању  у области средњег образовања 
општине Невесиње, донијела je 

 
 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о стању  у области 
средњег образовања општине Невесиње 

 

1. Усваја се, Информације о стању  у 
области средњег образовања општине 
Невесиње , који је саставни дио овог 

Закључка. 
 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
Број: 01/013-160/17 ПРЕДСЈЕДНИК   
Датум:10.10. 2017. Момчило Вукотић с.р. 

      
161. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17) и члана  135. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 10/17), Скупштина општине Невесиње 
на својој 10. редовној  сједници одржаној дана  

10.10.2017. године, након разматрања Информације 
о стању  у области основног образовања 
општине Невесиње, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Информације о стању  у области 
основног  образовања општине Невесиње 

 

1. Усваја се, Информације о стању  у области 
основног образовања општине Невесиње , 

који је саставни дио овог Закључка. 
 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
 Број: 01/013-160/17 ПРЕДСЈЕДНИК   
Датум:10.10. 2017. Момчило Вукотић  
     

162. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17) и члана  135. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 10/17), Скупштина општине Невесиње 
на својој 10. редовној  сједници одржаној дана  

10.10.2017. године, након разматрања Извјештаја  о 
раду Дјечијег вртића“ Света Евгенија царица 
Милица“  Невесиње , донијела je 

 
 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о раду Дјечијег вртића“ 
Света Евгенија царица Милица“  Невесиње 

 

1. Усваја се, Извјештаја о раду Дјечијег вртића“ 
Света Евгенија царица Милица“ Невесиње , 

који је саставни дио овог Закључка. 
 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
 Број: 01/013-158/17 ПРЕДСЈЕДНИК      
Датум:10.10. 2017. Момчило Вукотић  
     
 

163. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17) и члана  135. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 10/17), Скупштина општине Невесиње 
на својој 10. редовној  сједници одржаној дана  
10.10.2017. године, након разматрања Извјештаја 
Организационог одбора „ Невесињске олимпијаде 
2017“ , донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се, Извјештај Организационог одбора „ 

„Невесињске олимпијаде 2017“, који је саставни 
дио овог Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
 Број: 01/013-169/17    ПРЕДСЈЕДНИК    
 Датум:10.10. 2017. Момчило Вукотић с.р. 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

Ред. 
бр 

С АД Р Ж А Ј 
 

СТ. 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

149. 
 
Одлука о усвајању измјене Регулационог плана „Војни логор“ 

 
1 
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150 
Одлука о усклађивању акат о оснивању  Туристичке организације општине Невесиње   

 
1 

151 
Одлука о измјени Одлуке о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског 
земљишта у државној својини за изградњу стамбених објеката 

 
4 

152 
Одлука о измјени Одлуке о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског 
земљишта у државној својини за изградњу стамбених објеката 

 
4 

153 
Рјешење о разрјешењу   в.д. чланова Управног одбора   Туристичка организација Невесиње 

 
5 

154 
Рјешење о именовању  в.д. чланова Управног одбора   Туристичка организација Невесиње 
 

5 

155 
Ррјешење  o именивању Комисије за одређивање приједлога назива улица и тргова на  
подручју општине Невесиње 

 
6 

156 
Рјешење о разрјешењу Комисије за одређивање приједлога назива улица и тргова  на подручју 
општине Невесиње 

6 

157 
Рјешење  о разрјешењу секретара  Скупштине општине Невесиње 

 
6 

158 

 
Рјешење  о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине 

 

 

7 

159 
З акључак о  усвајању Извјештаја Туристичке организације Невесиње за 2016. годину 

 
7 

160 
 Закључак о  усвајању Информације о стању  у области средњег образовања општине 
Невесиње 

7 

161 

 

З акључак о  усвајању Информације о стању  у области основног  образовања општине 
Невесиње 

 

8 

162 

 

З акључак  о  усвајању Извјештаја о раду Дјечијег вртића“ Света Евгенија царица Милица“  
Невесиње 

 

8 

163 Закључак  о усвајању Извјештаја Организационог одбора„Невесињске олимпијаде 2017“, 
8 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

 

 
 


