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А К Т И   С К У П Ш Т И Н Е    О П Ш Т И Н Е 
 
 

 
66. На основу члана 348. став 3. тачка д. Закона 

о стварним правима  (Службени гласник Републике 
Српске  број 124/08, 58/09 и 95/11 ) и члана 36. 
Статута општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» » број 6/17, ),  Скупштина 
општине Невесиње на  својој  26. редовној  сједници 
одржаној  дана 23.05. 2019 . године,  д о н и ј е л а  ј е 
 
 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног градског  грађевинског 
земљишта у државној својини  

путем непосредне погодбе ради обликовања 
грађевинске честице 

 
 

I 
 

Милановић (Лазара) Милосаву  из Невесиња, 

продаје се непосредном погодбом градско  
грађевинско земљиште  у државној својини означено 
као к.ч. број 137/46 (нови премјер) уписано у 
посједовни лист 997 К.О. Невесиње (стари премјер 
уништен), површине 13м2. 
 

II 
 
 

Предметно грађевинско земљиште обухваћено је 
измјеном регулационог плана „Војни логор“ (Одлука 
број 01-013-93/17 од 10.10.2017, - „Службени гласник 
општине Невесиње“ бр. 12/17) и намјењено је за 
обликовање грађевинске честице у сврху проширења 
пословног објекта. 

III 
 
 

Земљиште из члана 1. Ове Одлуке продаје се 
непосредном погодбом по тржишној цијени од  12 
KM/м2. 

IV 
 

Oвлашћује се начелник општине да потпише Уговор 
о купопродаји некретнина из  тачке I 
ове Одлуке у име општине Невесиње , након што 
Правобранилаштво Републике Српске,сједиште 
замјеника Требиње на предметну продају  да 
позитивно мишљење. 

 
 

 
V 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број:01/013-50 /19                        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум :23.05.2019. године      Момчило Вукотић,с.р. 
 

67. На основу члана 348. став 3. тачка д. Закона 

о стварним правима  (Службени гласник Републике 
Српске  број 124/08, 58/09 и 95/11 ) и члана 36. 
Статута општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» » број 6/17, ),  Скупштина 
општине Невесиње на  својој  26. редовној  сједници 
одржаној  дана 23.05. 2019 . године,  д о н и ј е л а  ј е 
 
 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног градског  грађевинског 
земљишта у државној својини  

путем непосредне погодбе ради обликовања 
грађевинске честице 

 
 

I 
 

Граховац (Славка) Владу  из Невесиња, продаје се 

непосредном погодбом градско  грађевинско 
земљиште  у државној својини означено као к.ч. број 
137/47 (нови премјер) уписано у посједовни лист 997 
К.О. Невесиње (стари премјер уништен), површине 
13м2.  

 

II 
 

Предметно грађевинско земљиште обухваћено је 
измјеном регулационог плана „Војни логор“ (Одлука 
број 01-013-93/17 од 10.10.2017, - „Службени гласник 
општине Невесиње“ бр. 12/17) и намјењено је за 
обликовање грађевинске честице у сврху проширења 
пословног објекта. 

III 
 

Земљиште из члана 1. Ове Одлуке продаје се 
непосредном погодбом по тржишној цијени од  12 
KM/м2. 
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IV 
 

Oвлашћује се начелник општине да потпише Уговор 
о купопродаји некретнина из тачке i ове Одлуке у име 
општине Невесиње , након што Правобранилаштво 
Републике Српске, сједиште замјеника Требиње на 
предметну продају  да позитивно мишљење. 

 

V 
 

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

            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                  
Број:01/013-51 /19                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                    
Датум :23.05.2019. године     Момчило Вукотић,с.р 
 

68. На основу члана 348. став 3. тачка д. Закона 

о стварним правима  (Службени гласник Републике 
Српске  број 124/08, 58/09 и 95/11 ) и члана 36. 
Статута општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» » број 6/17, ),  Скупштина 
општине Невесиње на  својој  26. редовној  сједници 
одржаној  дана 23.05. 2019 . године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног градског  грађевинског 
земљишта у државној својини  

путем непосредне погодбе ради обликовања 
грађевинске честице 

 
I 
 

Рупар (Јована) Лутки  из Невесиња, продаје се 

непосредном погодбом градско  грађевинско 
земљиште  у државној својини означено као к.ч. број 
137/48 (нови премјер) уписано у посједовни лист 997 
К.О. Невесиње (стари премјер уништен), површине 
11м2.  

 

II 
Предметно грађевинско земљиште обухваћено је 
измјеном регулационог плана „Војни логор“ (Одлука 
број 01-013-93/17 од 10.10.2017, - „Службени гласник 
општине Невесиње“ бр. 12/17) и намјењено је за 
обликовање грађевинске честице у сврху проширења 
пословног објекта. 

III 
 

Земљиште из члана 1. Ове Одлуке продаје се 
непосредном погодбом по тржишној цијени од  12 
KM/м2. 

IV 

Oвлашћује се начелник општине да потпише Уговор 
о купопродаји некретнина из тачке I ове Одлуке у 
име општине Невесиње , након што 
Правобранилаштво Републике Српске сједиште 
замјеника Требиње, на предметну продају  да 
позитивно мишљење. 

 

V 
 

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

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                       
Број:01/013-52 /19                            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                
Датум :23.05.2019. године        Момчило Вукотић,с.р. 
 

69. На основу члана 348. став 3. тачка д. Закона 

о стварним правима  (Службени гласник Републике 
Српске  број 124/08, 58/09 и 95/11 ) и члана 36. 
Статута општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» » број 6/17, ),  Скупштина 
општине Невесиње на  својој  26. редовној  сједници 
одржаној  дана 23.05. 2019 . године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног градског  грађевинског 
земљишта у државној својини  

путем непосредне погодбе ради обликовања 
грађевинске честице 

 
I 
 

Радовић (Милана) Славенку  из Невесиња, продаје 

се непосредном погодбом градско  грађевинско 
земљиште  у државној својини означено као к.ч. број 
137/50 (нови премјер) уписано у посједовни лист 997 
К.О. Невесиње (стари премјер уништен), површине 
13м2.  

II. 
 

Предметно грађевинско земљиште обухваћено је 
измјеном регулационог плана „Војни логор“ (Одлука 
број 01-013-93/17 од 10.10.2017, - „Службени гласник 
општине Невесиње“ бр. 12/17) и намјењено је за 
обликовање грађевинске честице у сврху проширења 
пословног објекта. 

 
III 

Земљиште из члана 1. Ове Одлуке продаје се 
непосредном погодбом по тржишној цијени од12. 
KM/м2. 

 

IV 
 

Oвлашћује се начелник општине да потпише Уговор 
о купопродаји некретнина из тачке I  ове Одлуке у 
име општине Невесиње , након што 
Правобранилаштво Републике Српске, сједиште 
замјеника Требиње на предметну продају  да 
позитивно мишљење. 

 
V 
 

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

        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                       
Број:01/013-54 /19       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                                                                    
Датум :23.05.2019. године Момчило Вукотић 
 

70. На основу члана 348. став 3. тачка д. Закона 

о стварним правима  (Службени гласник Републике 
Српске  број 124/08, 58/09 и 95/11 ) и члана 36. 
Статута општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» » број 6/17, ), Скупштина 
општине Невесиње на својој  26. редовној  сједници 
одржаној  дана 23.05. 2019 . године,  д о н и ј е л а  ј е 
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О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног градског  грађевинског 
земљишта у државној својини  

путем непосредне погодбе ради обликовања 
грађевинске честице 

 

I 
 

Гушић (Десимира) Војину  из Невесиња, продаје се 

непосредном погодбом градско  грађевинско 
земљиште  у државној својини означено као к.ч. број 
137/49 (нови премјер) уписано у посједовни лист 997 
К.О. Невесиње (стари премјер уништен), површине 
12м2.  

 
II 

Предметно грађевинско земљиште обухваћено је 
измјеном регулационог плана „Војни логор“ (Одлука 
број 01-013-93/17 од 10.10.2017, - „Службени гласник 
општине Невесиње“ бр. 12/17) и намјењено је за 
обликовање грађевинске честице у сврху проширења 
пословног објекта. 

III 
 

Земљиште из члана 1. Ове Одлуке продаје се 
непосредном погодбом по тржишној цијени од  12 
KM/м2. 

 

IV 
 

Oвлашћује се начелник општине да потпише Уговор 
о купопродаји некретнина из тачке I ове Одлуке у 
име општине Невесиње , након што 
Правобранилаштво Републике Српске сједиште 
замјеника Требиње, на предметну продају  да 
позитивно мишљење. 

 

VI 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања у“ Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                  
Број:01/013-53 /19           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                           
Датум :23.05.2019. г.   Момчило Вукотић,с.р. 
 
 

71. На основу члана 348. став 3. тачка д. Закона 

о стварним правима  (Службени гласник Републике 
Српске  број 124/08, 58/09 и 95/11 ) и члана 36. 
Статута општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» » број 6/17, ),  Скупштина 
општине Невесиње на  својој  26. редовној  сједници 
одржаној  дана 23.05. 2019 . године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног градског  грађевинског 
земљишта у државној својини  

путем непосредне погодбе ради обликовања 
грађевинске честице 

 
I 

 

Шиљеговић (Обрена) Борики  из Невесиња, 

продаје се непосредном погодбом градско  

грађевинско земљиште  у државној својини означено 
као к.ч. број 137/51 (нови премјер) уписано у 
посједовни лист 997 К.О. Невесиње (стари премјер 
уништен), површине 15м2.  
 

II 
 

Предметно грађевинско земљиште обухваћено је 
измјеном регулационог плана „Војни логор“ (Одлука 
број 01-013-93/17 од 10.10.2017, - „Службени гласник 
општине Невесиње“ бр. 12/17) и намјењено је за 
обликовање грађевинске честице у сврху проширења 
пословног објекта. 

III 
 

Земљиште из члана 1. Ове Одлуке продаје се 
непосредном погодбом по тржишној цијени од  12 
KM/м2. 

IV 
 

Oвлашћује се начелник општине да потпише Уговор 
о купопродаји некретнина из  тачке I. ове Одлуке у 
име општине Невесиње , након што 
Правобранилаштво Републике Српске, сједиште 
замјеника Требиње, сједиште замјеника Требиње на 
предметну продају  да позитивно мишљење. 

 
V 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања у службеном гласнику општине 
Невесиње. 
               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                       
Број:01/013-55 /19                       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                         
Датум :23.05.2019. године       Момчило Вукотић,с.р. 

 
72. На основу члана 348. став 3. тачка д. Закона 

о стварним правима  (Службени гласник Републике 
Српске  број 124/08, 58/09 и 95/11 ) и члана 36. 
Статута општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» » број 6/17, ),  Скупштина 
општине Невесиње на  својој  26. редовној  сједници 
одржаној  дана 23.05. 2019 . године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног градског  грађевинског 
земљишта у државној својини  

путем непосредне погодбе ради обликовања 
грађевинске честице 

 

I 
 

Лиздек (Гојка) Данијели  из Невесиња, продаје се 

непосредном погодбом градско  грађевинско 
земљиште  у државној својини означено као к.ч. број 
137/52 (нови премјер) уписано у посједовни лист 997 
К.О. Невесиње (стари премјер уништен), површине 
14м2.  

II 
 

Предметно грађевинско земљиште обухваћено је 
измјеном регулационог плана „Војни логор“ (Одлука 
број 01-013-93/17 од 10.10.2017- „Службени гласник 
општине Невесиње“ бр. 12/17) и намјењено је за 
обликовање грађевинске честице у сврху проширења 
пословног објекта. 
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III 
 

Земљиште из члана 1. Ове Одлуке продаје се 
непосредном погодбом по тржишној цијени о 12. 
KM/м2. 

IV 
 

Oвлашћује се начелник општине да потпише Уговор 
о купопродаји некретнина из тачке I ове Одлуке у 
име општине Невесиње , након што 
Правобранилаштво Републике Српске сједиште 
замјеника Требиње, на предметну продају  да 
позитивно мишљење. 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања у службеном гласнику општине 
Невесиње. 
 

               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                       
Број:01/013-56 /19                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                     
Датум :23.05.2019. године Момчило Вукотић,с.р. 
 
 

73. На основу члана 348. став 3. тачка д. Закона 

о стварним правима  (Службени гласник Републике 
Српске  број 124/08, 58/09 и 95/11 ) и члана 36. 
Статута општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» » број 6/17, ),  Скупштина 
општине Невесиње на  својој  26. редовној  сједници 
одржаној  дана 23.05.2019 . године,  д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 

о продаји сувласничког дијела на неизграђеном 
грађевинском земљишту  

непосредном погодбом ради обликовања 
грађевинске честице 

I 
 

Манојловић (Манојла) Зорану  из Невесиња, 

посједнику у дијелу 1/1 и сувласнику у дијелу 48/49 
на парцели означеној као к.ч. број 9/15 (стари 
премјер) уписана у з.к. ул. број 91 што по новом 
премјеру одговара к.ч. 225/2 уписана у п.л. број 362 
к.о. Бојишта, укупне површине 1055м2, продаје се 
непосредном погодбом сувласнички удио Општине 
Невесиње у износу од 1/49. 

 

II 
 

Предметна парцела налази се у обухвату осталог 
грађевинског земљишта, изван обухвата важеће 
просторно планске документације. 

 
III 

 

Земљиште из члана тачке   I Ове Одлуке продаје се 
непосредном погодбом по тржишној цијени од 6. 
KM/м2. 

 

IV 
 

Oвлашћује се начелник општине да потпише Уговор 
о купопродаји некретнина из I. ове Одлуке у име 
општине Невесиње , након што Правобранилаштво 
Републике Српске, сједиште замјеника Требиње на 
предметну продају  да позитивно мишљење. 

 

V 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број:01/013-57 /19           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                     
Датум :23.05.2019. године Момчило Вукотић,с.р. 
 
 

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

уређењу простора /“Сл.гласник РС“ бр. . 40/13, 
106/15 и 3/16)  и члана 36. Статута општине 
Невесиње /“Сл.гласник општине Невесиње“, 6/17 /, 
Скупштина општине Невесиње на својој 26. редовној 
сједници одржаној дана 23.05 .2019.године,  д о н и ј 
е л а   ј е:    

О Д Л У К У   
о усвајању Регулационог плана  

„Ново гробље“ 
 

I 
 

Усваја се приједлог регулационог плана „Ново 
гробље“ у општини Невесиње урађен од стране 
„ЦПК“ д.о.о. Бања Лука. 
Границе простора за који се доноси измјена плана 
обиљежене су у графичком дијелу плана. 
 

II 
 

Елаборат регулационог плана „Ново гробље“ 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 
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5. План комуналне инфраструктуре Р= 
1:1000 

6. План грађевинских и регулационих 
линија Р= 1:1000 

7. План парцелације Р= 1:1000  
 

III 
 

Регулационим планом „Ново гробље“ стварају се 
плански услови за парцелацију земљишта и 
изградњу новог градског гробља заједно са пратећим 
објектима (капела, услужни објекат, помоћне 
просторије) и инфраструктуром. 

       

IV 
 

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

V 
 

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

VI 
 

Одлука ступа на снагу 8 дана од објављивања у 
Службеном гласнику општине. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број:  01-013-31/19                      ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                 
Дана:23.05.20192019.год.        Вукотић Момчило,с.р. 
 
 

75. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, 
број 6/17) и 128. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 10/17), Скупштина општине 
Невесиње на својој 26. редовној сједници одржаној 
дана 23.05.2019. године донијела је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о подношењу иницијативе Влади Републике 

Српске за преусмјеравање новчаних  средстава  
    

1. Рехабилитацијa и изградња дијела 
магистаралног пута М6.1 и  повезивање  
општине Невесиње  и Источне Херцеговине 
са коридором „Vc“ одређује се као  стратешки 
инфраструктурни  приоритет . 

 

2. Задужује се начелник општине Невесиње да у 
року од 3 дана од дана доношења овог 
закључка поднесе иницијативу Влади 
Републике Српске за преусмјеравање 
новчаних сретстава из пројекта 
„Модернизација регионалног пута Р-435, 
дионица Невесиње – Берковићи“ на пројекат 
„Рехабилитацијa и изградње дијела 
магистаралног пута М6.1, који спаја Источну 
Херцеговину са коридором „Vc“. 

 

3. Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавит ће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 

 
 

Образложење 
 
 

Постојеће стање магистралног пута М6.1 који треба 
да повеже Источну Херцеговину са дионицом 
коридора „Vc“ је у изузетно лошем стању. Поменута 
дионица магистралног пута не истуњава већину 
техничих норми прописаних важећим Законима за 
ову категорију саобраћајнице. Поред тога процјена 
техничких служби је да је на 60-80% површине 
коловоза покривено мрежним пукотинама. 
Значај ове саобраћајнице за овај дио Републике 
Српске је велики, доказ томе је изражена дневна 
фреквентност возила на овој дионици. 
С обзиром на претходно наведено Скупштина 
општине Невесиње заузела је став да начелник 
општине упути Иницијативу Влади РС да се пронађе 
најоптималније рјешење за планирање, 
пројектовање и изградњу дијела магистралне 
саобраћајнице М6.1 са свим неопходним пратећим 
објектима, који повезује Источну Херцеговину са 
будућом дионицом коридора „Vc“. 
Изградњом пратећих објеката на поменутој 
саобраћајници, прије свега тунела ријешио би се 
превој „Гребак“, велики трошкови зимског 
одржавања, смањила би се дужина постојеће 
дионице, те обезбиједио већи ниво сигурности и 
безбједности корисника ове саобраћајнице. 
Како је Влада РС и Влада Kraљевине Холандије, 
путем холандске развојне агенције „ОРИО“ 
планирала реализацију пројекта „Модернизација 
регионалног пута Р-435, дионица Невесиње – 
Берковићи“ укупне дужине 19.141,18 м, са 
поддионицама Војине-Зови До, Зови До-Цементара, 
Цеметара-Гувно, Гувно-Берковићи, чија реализација 
још није спроведена, овај орган сматра да је 
приоритет за овај дио Републике Српске изградња и 
рехабилитација на магистарлном путу М6.1. 
Важно је напоменути да локална заједница, 
подношењем Иницијативе, не одустаје од 
реализације саобраћајнице Невесиње – Берковићи у 
будућности. У прилог овоме иде и чињеница да 
општина Невесиње подржава реализацију пројекта 
„Вјетро-парка Трусина“, који планира да реализује 
Електропривреда РС. 
У склопу пројекта издрадње вјетроелектране 
„Трусина“ реализоват ће се и реконструкција 
саобраћајнице према локалитету Трусина, који је 
саставни дио регионалног пута Р-435, Невесиње- 
Берковићи. 
Трагом наведеног начелник општине Невесиње ће 
поднијети иницијативу Влади Републике Српске за 
преусмјеравање новчаних сретстава из пројекта 
„Модернизација регионалног пута Р-435, дионица 
Невесиње – Берковићи“ на пројекат „Рехабилитацијa 
и изградње дијела магистаралног пута М6.1, који 
спаја Источну Херцеговину са коридором „Vc“, како и 
стоји у диспозитиву овога Закључка. 
                                                     
 СКУПШТИНА ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ                                                                                         
Број:01-013-49/19              ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 23.05.2019.год   Момчило Вукотић, с.р.  
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А К Т И    Н А Ч Е Л Н И К А    О П Ш Т И Н Е 
 
 

76. 
Број: 02-012-10-62/19 
Датум: 26.04.2019. године 
  

На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („ Службени гласник општине Невесиње“, 
број 6/17), и Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике („Службени 
гласник Републике Српске„ број 115/17 и 118/18) 
рјешавајући по Извјештају Комисије за утврђивање 
ревалоризационе вриједности сталних средстава у 
употреби, чија је књиговодствена вриједност сведена 
на нула, начелник општине  д о н о с и 
 

О Д Л У К А 

О усвајању извјештаја Комисије за утврђивање 
ревалоризационе вриједности 

сталних средстава у употреби, чија је 
књиговодствена вриједност сведена на нулу. 

 
 

Члан 1. 
 

Усваја се извјештај Комисије за утврђивање 
равалоризационе вриједности сталних средстава у 
употреби, чија је књиговодствена вриједност сведена 
на нулу. 

Члан 2. 
 

Мјере за усаглашавање утврђене ревалоризацине 
вриједности са књиговодственим стањем су:  
 

1 Извршити књижење нове ревалоризационе 

вриједности средстава која су у употреби, а чија 

књиговодствена вриједност је била сведена на нулу. 

2.  Извршити отпис 18 средстава ( 6 средства се 

односе на територијалну ватрогасну јединицу) јер 

комисија није за исте утврдила никакву 

ревалоризациону вриједност будући да на терену 

нема истих средстава (објекти срушени, средства у 

потпуности амортизована). 
 

Члан 3. 
  

Мјере из члана 2. ове Одлуке извршити ће се до 
краја текуће године. 

 

Члан 4. 
 

Саставни дио ове Одлуке јесте Извјештај комисије о 
утврђеној ревалоризационој вриједности сталних 
средстава у употреби чија је књиговодствена 
вриједност сведена на нулу са стањем на дан 
31.12.2018. године. 

 

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У складу Међународним стандардима 16. и 40. и 
Правилником о рачуноводству, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике („Службени гласник Републике 
Српске „ број: 115/17 и 118/18), начелник општине 
Невесиње је рјешењем број 02/012.10-62/19 од 
27.02.2019. године именовао Комисију за утврђивање 
ревалоризационе вриједности сталних средстава у 
употреби чија је књиговодствена (садашња) 
вриједност сведена на нулу.  
Комисија је урадила Извјештај гдје је констатовала 
да код 547 средстава у употреби (56 средстава се 
односи на територијалну ватрогасну јединицу) 
набавна вриједност и исправка вриједности су исте, 
што указује да је тим средствима у употреби 
садашња вриједност сведена на нулу. 
Комисија је предметни извјештај доставила 
начелнику дана 26.03.2019. године, број: 02-012-10-
101/19.  
Поводом тога, Начелник је сазвао састанак 
23.04.2019. године, на коме су присуствовали 
чланови комисије и начелник одјељења за 
финансије.  
На састанку је анализиран извјештај, те су 
разматране примједбе и приједлози комисије. 
Како нису утврђене неправилности у раду Комисије, 
извјештај комисије је прихваћен и усвојен како и стоји 
у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Прилог:  

Извјештај комисије (број: 02-012-10-101/19 од 
26.03.2019. године) 

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

 

77. 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
Број: 02-012.10- 64    /19 
Датум:  26.03.2019. године 
 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
 

О УТВРЂЕНОЈ РЕВАЛОРИЗАЦИОНОЈ ВРИЈЕДНОСТИ СТАЛНИХ 
СРЕДСТАВА У УПОТРЕБИ, ЧИЈА ЈЕ КЊИГОВОДСТВЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ СВЕДЕНА НА НУЛУ 

 
 Дана 27.02.2019.године, Начелник општине 
Невесиње је рјешењем број: 02/012-10-64/19 
именовао Комисију за утврђивање ревалоризационе 
вриједности сталних средстава у употреби, чија је 
књиговодствена (садашња) вриједност сведена на 
нулу. 
 Обавеза вршења нове процјене вриједности 
у складу је са чланом 41.Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 115/17 и 
118/18). 
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 У складу са новим Правилником о 
рачуноводственим прописима, буџетски корисници 
који примјењују модел набавне вриједности за 
вредновање сталних средстава имају обавезу да 
пређу на примјену ревалоризованог модела 
вредновања средстава чија је књиговодствена 
(садашња) вриједност сведена на нулу. 
 
 Увидом у књиговодствено стање сталних 
средстава у употреби СО Невесиње, Комисија је 
констатовала да је код 547 средстава у употреби (56 
средстава се односи на територијалну ватрогасну 
јединицу) набавна вриједност и исправка 
вриједности исте и износе 6.029.006,54 КМ, што 
указује да је тим средствима у употреби садашња 
вриједност сведена на нулу.  
 
 Сходно Правилнику о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике (“Службени 
гласник Републике Српске“ број: 115/17 и 118/18), 
Комисија је појединачно процијенила сва средства 
која су у употреби, а садашња вриједност им је нула. 
Такође, за ова средства је утврђен и нови 
амортизациони вијек. 
 Детаљном анализом сваког средства, 
утврђена је нова појединачна ревалоризациона 
вриједност средстава у употреби 

у укупном износу од 2.657.215,00 КМ   

са утврђеним новим амортизационим вијеком. 
 Такође, Комисија за 18 средстава (6 
средстава се односи на територијалну ватрогасну 
јединицу) није утврдила никакву ревалоризациону 
вриједност будући да на терену нема истих 
средстава( објекти срушени, средства у потпуности 
амортизована), те предлаже да се иста средства 
искњиже из евиденције средстава у употреби. 
За амортизоване аутомобиле Југо, Фиат Уно и 
Мерцедес, Комисија је утврдила ревалоризациону 
вриједност, без предложеног амортизационог вијека, 
те предлаже да се исти аутомобили чим прије 
продају. 
Средство Плотер АИ ХП ДЕСИНГ ЈЕТ 110 ПЛУС је 
неупотребљиво. Будући да га Комисија за попис 
средстава за 2018. Годину није отписала, Комисија је 
за исти одредила  ревалоризациону вриједност од 1 
КМ и предлаже да се за 2019. годину искњижи 
(отпише) из евиденције средстава. 
 
 У складу са чланом 20. Правилника о начину 
и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем, чланом 41. 
Правилника о рачуноводтсву, рачуноводственим 
политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике(„Службени гласник Републике 
Српске“ број: 115/17 и 118/18), Комисија за 
утврђивање ревалоризационе вриједности сталних 
средстава у употреби чија је књиговодствена 
(садашња) вриједност сведена на нулу, доставља 
Извјештај надлежним општинским органима на 
разматрање и даљи поступак. 
Прилог: 

-Евиденција ревалоризованих средстава у употреби 
 

1. Николић Божидар, предсједник, с.р.  

 2. Пикула Милан , члан,с.р. 
3  .Рупар Сања, члан,с.р. 
 

78. 
 
Број: 02/012.10-174/19 
Датум: 23.05.2019. 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 2019. годину („Службени гласник 
општине Невесиње“, број  17/18) и Правилника о 
кориштењу средстава буџетске резерве (Службени 
гласник општине Невесиње“, број  16/18), 
рјешавајући по Захтјеву МЗ Придворци, село 
Сопиља, број 01/2019 пд 16.05.2019. године и рачуна 
„Невесињепутеви“ д.о.о. број 20/19 од 22.05.2019. 
године, 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 1.000,00 КМ (једнухиљадуконвертибилних- 

марака), на име помоћи за реализацију пројекта 
ограђивања српско- православног гробља у селу 
Сопиља. 

II 
 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке реалоцираће се 
на конто број 415234 „Капитални грантови етничким и 
вјерским заједницама“.   
(2) По реалокацији, средства ће бити уплаћена по 
рачуну број 20/19 од 22.05.2019. године- 
„Невесињепутеви“ д.о.о. 
(3) За спровођење ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања 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. 
МЗ Придворци обратила се овог органу са захтјевом 
за помоћ при реализацији пројекта ограђивање 
српско- православног гробља у селу Сопиља.  
Како средства у ову намјену нису планирана 
буџетом, а МЗ није у могућности самостално 
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реализовати овај пројекат, ријешено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                        

Миленко Авдаловић. с,р, 

79. 
Број: 02/012.9-212/19 
Датум: 21.05.2019. 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 2019. годину 
(„Службени гласник општине Невесиње“, број  17/18) 
и Правилника о кориштењу средстава буџетске 
резерве (Службени гласник општине Невесиње“, број  
16/18), рјешавајући по Захтјеву Одбора за помоћ 
србима на Космету, 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 1.000,00 КМ (једнухиљадуконвертибилних 

марака), на име помоћи за изградњу дневног центра 
„Подржи ме“ у сјеверном дијелу Косовске Митровице. 

II 
 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке реалоцираће се 
на конто број  415200 „Капитални грантови“.   
(2) По реалокацији, средства ће бити уплаћена на 
жиро рачун Одбора за помоћ Косову и Метохији РС, 
број 5551000034196445 код Нове банке. 
(3) За спровођење ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања 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. 
Хуманитарну акцију за изградњу дневног центра 
„Подржи ме“ покренуо је Одбор за помоћ Косову и 
Метохији Републике Српске, који се обратио нашем 
органу са Захтјевом за подршку у изградњи. 
Сагледавајући значај изградње оваквог објекта за 

сву дјецу и младе са потешкоћама и ометених у 
развоју ријешено је као у дипозитиву Одлуке 
Након реалокације средства ће бити уплаћена на 
жиро рачун Одбора. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                         

Миленко Авдаловић.с.р. 

80. 
Број: 02-012.10- 542/18 
Датум: 05.03.2019. године 

 
На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („ Службени гласник општине Невесиње“, 
број 6/17), члана 19. Правилника о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник општине Невесиње“, 
број 5/16) рјешавајући по Извјештају Централне 
пописне комисије о извршеном попису са стањем на 
дан 31.12.2018. год., начелник општине  д о н о с и 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја Централне пописне 
комисије о извршеном попису са стањем на дан 

31.12.2018. године и адекватних поступака и 
процедура усаглашавања 

 књиговодственог са стварним стањем 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај Централне пописне 
комисије о извршеном попису са стањем на дан 
31.12.2018. године и адекватни поступци и 
процедуре усаглашавања књиговодственог са 
стварним стањем. 
 

Члан 2. 

Mјере за усаглашавање Књиговодственог са 

стварним стањем су: 

1. Извршити идентификацију свих оснoвних 

средстава и инвентара номеклатурним 

бројевима, 

2. Именовати Комисију која ће извршити попис 

и процјену свих некретнина које су у 

власништу  Општине Невесиње и сачинити 

регистар имовине општине Невесиње. 

3. Извршити нову процјену вриједности 

школских објеката и станова, у Мјесним 

заједницама и у градском подручју, 

4. Извршити процјену свих канцеларијских 

објеката и простора, 

5. Извршити процјену задружних и сеоских 

домова,  

6. Утврдити појединачне вриједности објеката 

у кругу бивше касарне, 

7. Изршити отпис и искњижити основна 

средстава и инвентара са припадајућим 

вриједностима, како слиједи: 

 

 Спортска дворана:  
                          

 -    11239 – Дрвена клупа велика ... 1 комад 
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 - 11253 – Позорница (поље 1,5×4,5м)  5 ком 
                                 
 - 11258-11266 – Метални ормар.... 9 комада 

 Теретана у Спорт.дворани:  

  - 10831 – Врећа за бокс ................... 1 комад 

 Шалтер  сала:                               
 - 1642-1646 – Радна столица ....... 5 комада 

    
 - 1649-1652 – Столица за чекаону ..... 3 ком. 
                                                    
  - 1522-1523 – УПС за рачунае.....  2 комада 
             
  - 188 – Зидна слика -----------------    1 комад 

 Урбанизам:                                           
 - 1566 – Штампач KYOCERA PS-1030DN..1  ком. 

 Приземље – Хол:  - 181 – Зидни сат 1 комад 

 Канцел. М.Уред Невесиње:   - 11267 – 
Штампач  МР .....................................1 комад 

 Канцел. М.Уред Оџак: - 90 – Столица ..1 ком. 
               -94 – Усисивач ..................................1 комад 

Канцеларија 111:    -1531 – Десктоп   комад      

 Канцеларија 107:   -658 – Клуб сто .  1    ком.
   
 -593 – Кабинет сто .......................... 1  комад 
 

9. Извршити отпис и искњижење из 

вриједности опреме, ситног инвентара и 

осталог из Територијалне ватрогасне 

јединице Невесиње са припадајућих конта, 

како слиједи: 

 

 
РБ НАЗИВ ОПРЕМЕ ИНВ.БРОЈ СМЈЕШТАЈ ЈЕД.МЈЕРЕ КОЛ. 

Листа ватрогасне опреме 

1. Дијапројектор бб/97 магацин ком. 1 

2. 
Напртњача 

79-
8/16 

Ivecco ком. 1 

3. 
Дизалица 

43-
10/08 

Lada 
Niva 

ком. 1 

4. Ватрогасно 
цријево 

38-
1/07 

FAP ком. 1 

5. 
ППА“S“ 

38-
10/07 

FAP ком. 1 

6. Млазница за 
пјену - дуга 

93/16 магацин ком. 1 

Листа алата и инвентара 

1. Ручна 
свјетиљка 

1/07 сервис ком. 1 

2. Маказе 2/10 сервис ком. 1 

3. Лемилица 9/10 сервис ком. 1 

4. Клијешта за 
телефон 

15/10 сервис ком. 1 

5. Бренер плински 37/10 гаража ком. 1 

 

 

10.Предузети све законске могућности ради наплате 

потраживања које има општина Невесиње  

     од правних и физичких лица. 

11.Извршити отпис  спорних потраживања: 
 

1. Граховац Радмила  у износу .................1.570,33 КМ 
2. Ивезић Миливоје у износу од ...................702,00 КМ 
3. Граховац Б. Свјетлана у износу од .......1.391,20 КМ 
4. Невесињепутеви АД  у износу од .........1.740,00 КМ 
5. Дом здравља Невесиње у износу од ...1.200,00 КМ 

6. СНСД (млади) у износу о.                         690,00 КМ 
 

 7.СРС Др Војислав Шешељ  у износу од ..... 1.872,00                
8.Фото видео копирница ''Богдан'' Невесиње у износу 
од............................................. 48,00 КМ (24,00 +24,00) 
9. Бобар осигурање  у износу од  
................................................. 50,40 КМ (25,20+25,20) 
10. ТП Вележ у износу од 
......................................................              12.631,76 КМ 
11. Глобтур у износу..................................      28,44 КМ 
12.Фризерски салон Афродита у износу од 
..............................................    84.76 КМ (44,76 +40,00) 
13. Кафе бар Гемини у износу од 
...............................................134,40 КМ (67,20+67,20) 
14. Вулканизер Рале у износу од 
.............................................    .40,80 КМ (20,40+20,40) 
15. НДЗ Д.о.о.Глоговац Данило у износу од 
............................................    .64,80 КМ  (32,40+32,40) 
16. Бифе Роди годино у износу од 
...........................................    .156,00 КМ (78,00 +78,00) 
17. Ресторан Топола у износу од 
.........................................    .205,20 КМ (126,00+79,20) 
18. Цвјећара Божур у износу од 
............................................    43,20 КМ (21,60+21,60) 
19.Фризерски салон Имератрикс у износу од 
.....................................................................    10,08 КМ  
20.ТР Код Ђорђа у износу од .................... 120,40 КМ 
(100,00+20,40) 
21. Брза храна Дипломат у износу од  .      30,36 КМ
  
22.Граховац (Веско) Радмила у износу од..87,73 КМ 
23.Радовановић Вељо у износу од.......    .237,71 КМ 
24.Ристић Драган у износу од .....................45,51 КМ 
25.Шиљеговић Момчило у износу од .........48,48  КМ 
26.Вртић – Капор Милена у износу  од.......18,72  КМ  
27. Радић Слободанка у износу од ........1.100,44 КМ 
    
                                               УКУПНО:   24.352,72 КМ                                                           
 

Члан 3. 
 

Мјере из члана 2. ове Одлуке извршиће се 

до краја текуће године. 
 

Члан 4. 

Саставни дио ове Одлуке јесте Извјештај 

Централне пописне Комисије о извршеном попису са 

стање на дан 31.12.2018. године. 
 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Образложење 
 

У складу са Правилником о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и 
обавеза („Службени гласник општине Невесиње“, 
број 5/16) (у даљем тексту Правилника) начелник 
општине именовао је пописне Комисије, које су биле 
дужне да до 05.02.2017. године Централној пописној 
Комисији доставе своје извјештаје о попису. Након 
што је Централна пописна комисија анализирала рад 
свих комисија саставила је Извјештај о извршеном 
попису са стањем на дан 31.12.2017. године, и 
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начелнику општине 25.02.2018. године доставила 
исти на разматрање и усвајање. Поводом тога 
начелник је сазвао састанака 04.03.2018. године на 
коме су присуствовали чланови Централне пописне 
комисије и начелница Одјељења за финансије. 

На истоме се анализирао рад свих 
појединачних комисија, те су разматране примједбе и 
приједлози Централне пописне Комисије. 
 

Комисија за попис инвентара и 
драгоцјености у згради Општинске управе и 
осталим објектима, горива и осталог материјала, 

констатовала је: 
Да је у току године дошло до одређеног 

размјештаја појединих основних средстава и 
инвентара унутар појединих канцеларија општинског 
органа управе, као и опремања додатних 
канцеларија, а све у циљу веће и боље 
функционалности у употреби основних средстава и 
инвентара, што је у пописним листама евидентирано 
као вишак или мањак у канцеларијама гдје су се 
десиле промјене. 

Увидом у књиговодствено стање и у  

финансијску документацију  новопописаних основних 

средстава и инвентара у просторијама  општинског 

органа управе ( у пописним листама исказан као 

вишак), комисија је константовала да није било 

вишкова и да су новонабављена  основна средства и 

инвентар евидентирана и вриједносно прокњижена 

на припадајућа конта. 

Даље у свом извјештају Комисија наводи да 

постоје основна средства која су дата на коришћење 

другим лицима и за које постоји уредна 

документација- реверс, као и средства која су дата 

Општини на коришћење. 

Комисија је евидентирала и нека основна 

средства која су у пописним листама у појединим 

просторијама евидентирана као мањак,  без обзира 

на њихову књиговодствену вриједност, због 

дотрајалости и немогућности коришћења, као и 

реновирања појединих просторија и њиховог 

опремања другом опремом,  комисија је предложила 

да се ставе ван употребе те  искњиже из вриједности 

основних средстава и инвентара општинског органа 

и то:  

 

 Спортска дворана:  

  -  11239 – Дрвена клупа велика....... 1  комад  
 - 11253 - Позорница (поље 1,5×4,5м).... 5   ком    
 - 11258-11266 – Метални ормар........ 9   ком. 

 Теретана у Спорт.дворани:  
    - 10831 – Врећа за бокс ................ 1 комад 

 Шалтерсала:  - 1642-1646 – Радна столица – 
5 комада 

      - 1649-1652 – Столица за чекаону.... 3 комада 
             - 1522-1523 – УПС за рачунае.......... 2 комада 
             - 188 – Зидна слика..............................1 комад 

  Урбанизам:                            
      - 1566 – Штампач KYOCERA PS-1030DN 1   ком. 

 Приземље – Хол: - 181 – Зидни сат - 1комад 

 Канцел. М.Уред Невесиње:   

 - 11267 – Штампач МР..................... 1  комад 

 Канцел. М.Уред Оџа  - 90 - Столица – 1  ком. 
                -94 – Усисивач.................................. 1  комад 

Канцеларија 111:  -1531 – Десктоп – 1 комад      

 Канцеларија 107:    -658 – Клуб сто . 1 комад-
593 – Кабинет сто ............................. 1 комад 

 

 У току рада ове комисије такође је 

евидентирано да приликом пописа наилазе на 

проблем идентификације основних средстава и 

инвентара и предлаж набавку номеклатурних 

бројева.  

 

Комисије за попис готовина и готовинских 

еквивалената општинског органа управе, 

  у складу са Планом рада извршила је дана 
31.12.2018. године  попис благајне и новчаних 
средстава на трансакционим рачунима  и утврдила 
сљедеће стање: 
 
1. Салдо благајне на дан 31.12.2018. године  
износи  577,55 КМ (петстоседамдесеседам КМ и 
55/100). 
2. Преглед новчаних средстава на трансакционим 
рачунима на дан 31.12.2018.године: 
 
 - ж.р. Аддико банк (трансакцијски) бр. 
5520060000130331 ......249.204,02 КМ 
 - ж.р. Аддико банк  бр.5520061775077168.  295,36 КМ 
 - ж.р. Аддико банк  
бр.5520061794622668................................. . 993,38 КМ 
 - ж.р. Аддико банк  
бр.5520061775081727...................................     9,82 КМ 
 - ж.р. Аддико банк  
бр.5520061775072803..................................  202,90 КМ 
 - ж.р. Уникредит банка  бр. 
5517902221141476................. 20.238,60 КМ 
 - ж.р. Уникредит банка  
бр.5517902221238864.......................... 714.463,87 КМ 
- ж.р. Нова банка-кредит бр.121212-РПН006 
......................................................................... 80,70 КМ 

               
                      985.488,65 КМ 

  - Редовни девизни рачун бр: 121212 -  82,38 евра -
141,11 КМ 
    
_____________________________________________ 
Укупно:    985.629,76 KM   

                         
(деветстоосамдесетпетхиљадачетиристоосамдесет
осам КМ и 65/100) 

Готовина и новчана средства укупно : 
577,55KM+985.629,76KM=986.207,31КМ 
(деветстоосамдесетшестхиљадашездесетшест КМ и 
20/100 

Комисија за попис некретнина (стамбени, 

канцеларијски, образови, спортско- рекреативни 

објекти и терени, споменици и остали објекти, 

средства у припреми) општинског органа управе, 

извршила је попис у складу са начином и роковима 

вршења пописа, на дан 31.12.2018. године извршила 

попис: 
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 Стамбених  јединица за посебне социјалне 

групе; 

 Канцеларијских објеката и простора;  

 Објеката образовних и научних институција; 

 Спортско-рекреативни објеката; 

 Производно-услужни објеката (производне 
хале, складишта, силоси, гараже и сл.);  

 Спортско рекреативних терена; 

 Осталих пословних објеката; 

 Споменика;  

 Осталих објеката; 

 Средстава у припреми; 
 

У  вршењу пописа ова Комисија је предложила: 
 

 да се изврши нова процјена вриједности 
школских станова и објеката, како у МЗ тако 
и у градском подручју, јер су исти због 
дотрајалости промјенили своју вриједност, 

 да се изврши процјена свих канцеларијских 
објеката и простора, 

 извршити процјену задружних и сеоских 
домова  у свим селима,  

 да се утврди вриједност свих пописаних 
споменика у граду и сеоским подручјима, 

 да се утврди појединачна вриједност свих 
објеката у кругу касарне. 

 
Комисија за попис путева, улица, мостова, 

пропуста и осталих саобраћајних објеката 

извршила је попис: 

 путева и ауто- путева 

 тунела и мостова 

 вањска освјетљења, тротоаре и ограде 

 осталих саобраћајних објеката 

 плиновода, водовода и канализације 

 луке и бране 
Комисија у току рада није имала замјерке, приједлоге 

ни сугестије. 

Комисија за попис непроизведене сталне 

имовине- земљиште и шуме, 

по предходно утврђеном плану рада извршила је 
попис стања непроизведене сталне имовине 
земљишта и шума на прописаним обрасцима  и 
установила следеће стање: 
У посједу општине Невесиње  по књигама и по 
попису налази се: 
-  Градско грађевинско  земљиште,  470.317 м

2
            

вриједност      1.610.342,88 КМ, 
-  Пољопривредног земљишта,   26.594. 049 м

2
        

вриједност    22.961.189,50 КМ, 
- Земљишта градског парка, 1.185 м

2
 вриједност   

9.100,73 КМ, 
- Земљишта градског гробља,13.829 м

2
  

вриједност          69.145,00 КМ, 
- Земљишта партизанског гробља,20.977 м

2
              

вриједност  104.985,00 КМ, 
- Остало грађевинско земљиште,    вриједност                                                   
712.306,00КМ, 
- Путног земљишта,       10.131.051 м2,          
вриједност    7.805.559,30 КМ, 
- Школско земљиште,   222.027 м

2
 вриједност                                                

263.686,20 КМ, 

- Земљиште Мјесног уреда Кифино село    398 м
2
             

вриједност              318,40 КМ, 
- Земљиште за градско гробље    8.116,40 м

2 
          

вриједност         40.582,00 КМ 
- Земљиште језера Алаговац    350.000 м

2                  
                   

вриједност      1.750.000,00 КМ. 
_____________________________________________ 
               Укупно:   ............................. 35.327.215,01 КМ 
 

 

Комисија за попис опреме, ситног 

инвентара и осталог у ТВЈ извршила је попис и 

направила следеће листе: 

 листа канцеларијског намјештаја; 

 листа ватрогасних возила са припадајућом 

опремом; 

 листа ватрогасне опреме; 

 листа алата и инвентара; 

 листа средстава датих на кориштење од 

других правних лица; 

 листа средстава датих на кориштење од 

стране ЦЗ Невесиње; 

 листа опреме дате на кориштење од стране 

општине Невесиње; 

 листа са приједлозима за отпис; 

 листа са приједлозима за отпис средстава 

која припадају ЦЗ Невесиње 

 

Комисија је утврдила да постоје средства која 

нису употребљивана нити их је могуће довести у 

употребљиво стање, због дотрајалости, оштећења и 

других фактора који су утицали на њихово 

девастирање приликом кориштења те да се изврши 

отпис и искљижење истих: 

 
РБ НАЗИВ ОПРЕМЕ ИНВ.БРОЈ СМЈЕШТАЈ ЈЕД.МЈЕРЕ КОЛ. 

Листа ватрогасне опреме 

1. Дијапројектор бб/97 магацин ком. 1 

2. Напртњача 79-
8/16 

Ivecco ком. 1 

3. Дизалица 43-
10/08 

Lada 
Niva 

ком. 1 

4. Ватрогасно 
цријево 

38-
1/07 

FAP ком. 1 

5. ППА“S“ 38-
10/07 

FAP ком. 1 

6. Млазница за 
пјену - дуга 

93/16 магацин ком. 1 

Листа алата и инвентара 

1. Ручна свјетиљка 1/07 сервис ком. 1 

2. Маказе 2/10 сервис ком. 1 

3. Лемилица 9/10 сервис ком. 1 

4. Клијешта за 
телефон 

15/10 сервис ком. 1 

5. Бренер плински 37/10 гаража ком. 1 

 

 

Комисија за попис потраживања, обавеза, 

пласмана и других примљених аванса извршила 

је попис:  

 ненаплаћених потраживања 
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 сумњивих потраживања 

 краткорочних и дугорочне обавезе 

- обавезе (краткорочна разграничења, остала 

буџетска потрошња, дугорочне обавезе- кредити, 

краткорочне обавезе- кредити, територијална 

ватрогасна јединица, новчана средства, 

неизмирене обавезе). 

Комисија је предложила да се предузму све законске 

могућности ради напалате свих потраживања које има 

општина Невесиње према правним и физичким лицима. 

Пошто је утврдила да постоје спорна потраживања за 

ненаплаћане непореске приходе правних лица која су 

продата или ликвидирана и самосталних предузетника који 

су одјавили дјелатност или је наступила застара наплате 

потраживања, комисија је предложила да се изврши отпис 

како слиједи: 

 

1. Граховац Радмила  у износу ................1.570,33 КМ 
2. Ивезић Миливоје у износу од ..................702,00 КМ 
3. Граховац Б. Свјетлана у износу од ...... 1.391,20КМ 
2. Спорна потраживања за ненаплаћене пореске 
приходе – Коришћење Спортске дворане  
1. Невесињепутеви АД  у износу од .......1.740,00 КМ 
2. Дом здравља Невесиње у износу од .1.200,00 КМ 
3. СНСД (млади) у износу од ....                 690,00 КМ 
 
3. Спорна потраживања за ненаплаћене пореске 
приходе – Коришћење пословног простора 
- СРС Др Војислав Шешељ  у износу од .1.872,00                
4.  Спорна потраживања за ненаплаћене пореске 
приходе – Комунална накнада правна лица 
 
1.125- Фото видео копирница ''Богдан'' Невесиње у износу 
од............................. 48,00 КМ (24,00 +24,00) 
2. 232- Бобар осигурање  у износу од  .... 50,40 КМ 
(25,20+25,20) 
3. 235- ТП Вележ у износу од ........     12.631,76 КМ 
4. 234- Глобтур у износу.......................      28,44 КМ 
5. 295- Фризерски салон Афродита у износу од ....    84.76 
КМ (44,76 +40,00) 
 
6. 298- Кафе бар Гемини у износу од ....134,40 КМ 
(67,20+67,20) 
7. 301- Вулканизер Рале у износу од . .... 40,80 КМ 
(20,40+20,40) 
8. 336- НДЗ Д.о.о.Глоговац Данило у износу 
од.......................................  .64,80 КМ  (32,40+32,40) 
9.365- Бифе Роди годино у износу од ...  156,00 КМ (78,00 
+78,00) 
 
10.581- Ресторан Топола у износу од ..   .205,20 КМ 
(126,00+79,20) 
11. 2025- Цвјећара Божур у износу од ..     43,20 КМ 
(21,60+21,60) 
 
12.1035- Фризерски салон Имератрикс у износу од .   10,08 
КМ  
 
 

13.7009- ТР Код Ђорђа у износу од ....    120,40 КМ 
(100,00+20,40) 
14.4356- Брза храна Дипломат у износу од    30,36 КМ 
                                                       
5. Потраживања по основу кориштења мобилних 
телефона 
1.Граховац Радмила у износу од...........     .87,73 КМ 
2.Радовановић Вељо у износу од.......... . .237,71 КМ 
3.Ристић Драган у износу од .......................45,51 КМ 
4.Шиљеговић Момчило у износу од ...........48,48 КМ 
5.Вртић – Капор Милена у износу  од..........18,72 КМ                         
 
6.  Остала потраживања запослених - ВПН  телефони 
1. Радић Слободанка у износу од ........ .1.100,44 КМ 
 

Како нису утврђене неправилности у раду  Комисија, 
као и у раду Централне пописне комисије, Извјештај 
Централне пописне комисије о извршеном попису са 
стањем на дан 31.12.2018. године са адекватним 
поступцима и процедурама усаглашавања књиговодственог 
са стварним стањем, прихваћени су и усвојени, како и стоји 
у диспозитиву ове Одлуке. 
 

Прилог: Извјештај о извршеном попису са стањем на дан 

31.12.2018. године од 25.02.2019. године. 

 

                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                         

Миленко Авдаловић ,с.р. 
_____________________________________________ 

 
 

    У табелама које су саставни дио Одлуке о усвајању 
буџета општине Невесиње(„Службени гласник општине број 
17/18) уочена је техничка грешка те се  д а ј е 

ИСПРАВКА 
 
    Упоредне колоне у табеларним прегледима односе се на 
ребаланс буџета за 2018.годину и износе 9.074.153 КМ. 
 
Број:    02/012.10-547/18                       Начелник  
Датум:   27.05.2019.год.         Одјељења за финансије                                                                                                                        

                                             Зорка Умићевић,с.р. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
бр С  А Д  Р  Ж  А  Ј 

Стр
ана 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ  

66. 

 
О Д Л У К А о продаји неизграђеног градског  грађевинског земљишта у државној својини 
путем непосредне погодбе ради обликовања грађевинске честице Милановић (Лазара) Милосаву 
 

1 
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67. 

 
О Д Л У К А о продаји неизграђеног градског  грађевинског земљишта у државној својини 
путем непосредне погодбе ради обликовања грађевинске честице Граховац (Славка) Владу 
 

1 

68. 

 
О Д Л У К А о продаји неизграђеног градског  грађевинског земљишта у државној својини 
путем непосредне погодбе ради обликовања грађевинске честице Рупар (Јована) Лутки 
 

2 

69. 

 
О Д Л У К А о продаји неизграђеног градског  грађевинског земљишта у државној својини 
путем непосредне погодбе ради обликовања грађевинске честице Радовић (Милана) Славенку 
 

2 

70. 

 
О Д Л У К А о продаји неизграђеног градског  грађевинског земљишта у државној својини 
путем непосредне погодбе ради обликовања грађевинске честице Гушић (Десимира) Војину 
 

2 

71. 

 
О Д Л У К А о продаји неизграђеног градског  грађевинског земљишта у државној својини 
путем непосредне погодбе ради обликовања грађевинске честице Шиљеговић (Обрена) Борики 
 

3 

72. 
 
О Д Л У К А о продаји неизграђеног градског  грађевинског земљишта у државној својини 
путем непосредне погодбе ради обликовања грађевинске честице Лиздек (Гојка) Данијели 

3 

73. 
 
О Д Л У К А о продаји неизграђеног градског  грађевинског земљишта у државној својини 
путем непосредне погодбе ради обликовања грађевинске честице Манојловић (Манојла) Зорану 

4 

74. 
 
О Д Л У К А  о усвајању Регулационог плана  „Ново гробље“ 
 

4 

75. 
 
ЗАКЉУЧАК   о подношењу иницијативе Влади Републике Српске за преусмјеравање новчаних  средставахххх 
 

5 

 
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

76. 

 
О Д Л У К А о усвајању извјештаја Комисије за утврђивање ревалоризационе вриједности 
сталних средстава у употреби, чија је књиговодствена вриједност сведена на нулу. 
 

6 

77. 

 
ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ   О УТВРЂЕНОЈ РЕВАЛОРИЗАЦИОНОЈ ВРИЈЕДНОСТИ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА У 
УПОТРЕБИ, ЧИЈА ЈЕ КЊИГОВОДСТВЕНА ВРИЈЕДНОСТ СВЕДЕНА НА НУЛУ 
 

6 

78. 

 
О Д Л У К А   о  утрошку дијела средстава буџетске- гробље Сопиља 
 
 

7 

79. 
 
О Д Л У К А о утрошку дијела средстава буџетске резерве- „Подржи ме“  Косово и Метохија 
 

8 

80. 

 
О Д Л У К А   о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије о извршеном попису са стањем на дан 
31.12.2018. године и адекватних поступака и процедура усаглашавања 
књиговодственог са стварним стањем 
 

8 

 Исправка  12 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


