
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ 

Година  XLVI              Број  10/19    08.07.2019.године 

 

АКТИ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

92.  

На основу члана 39.став 2.тачка 2.Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16),члана 36 Статута 
општине Невесиње(„Службени гласник општине 
Невесиње“ број 6/17) и члана 25.Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог  са стварним 
стањем имовине и обавеза („Службени гласник 
Републике Српске“ број 45/16), члана 19. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивања књиговодственог  са стварним 
стањем имовине и обавеза  општине 
Невесиње(„Службени гласник 
Општине Невесиње“ број 5/16),члана 73.став (4) 

Правилника о рачуноводству,рачуноводственим 

политикма и рачуновдственим процјенама за 

буџетске кориснике („Службени гласник 

Републике Српске“ број.11/17), Правилника о 

рачуноводству,рачуноводственим политикма и 

рачуновдственим процјенама за буџетске 

кориснике („Службени гласник општине 

Невесиње“,број 7/19) Одлуке 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 број: 02-012.10-542/18 од  05.03.2019. 

године, Скупштина општине Невесиње на    

редовној сједници одржаној дана      

.2019.године, д о н и ј е л а  је 

 

 

 

 

О Д Л У К У 
о отпису  спорних потраживања на дан 

31.12.2018.године 
 
I 

Овом одлуком одобрава се коначан отпис дијела 
ненаплаћених потраживања у укупном износу од 
24.307,21 КМ.,који се  односи се на ненаплатива 
потраживања (спорна потраживања) која 
општина Невесиње потражује од правних  и 
физичким лица на дан 31.12.2018.године. 
 

II 
Табеларни преглед спорних потраживања која 
се отписују налази се у прилогу Одлуке и чини 
њен саставни дио. 
 

III 
За реализацију ове Одлуке  у смислу 
искњижавања отписаних потраживања из 
билансне евиденције  задужује се Одјељење за 
финансије . 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине  
Невесиње“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број:01/013-  70 /19                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                          
Датум:05.07.2019.год.    Момчило Вукотић,с.р. 
 
 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СПОРНИХ ПОТРАЖИВАЊА 
 

1. Конто 123438 - Комунална накнада: 

 

 

 

 

Ред.бр. 

 

Назив дужника Износ (КМ) 

 

Статус 

1. Фото видео копирница „Богдан“ 48,00 застара 

2. Бобар осигурање 50,40 застара 

3. ТП „Вележ“ 12.631,76 застара 
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4. Глобтур доо 28,44 застара 

5. Фризерски салон „Афродита“ 84,76 застара 

6. Кафе бар „Гемини“ 134,40 застара 

7. Вулканизер „Рале“ 40,80 застара 

8. НДЗ д.о.о –Глоговац Данило 64,80 застара 

9. Бифе „Роди годино“ 156,00 Застара (угашен) 

10. Ресторан „Топола“ 205,20 застара 

11. Цвјећара „Божур“ 43,20 застара 

12. Фризерски салон „Имератрикс“ 10,08 застара 

13. ТР „Код Ђорђа“ 120,40 застара 

14. Брза храна „Дипломат“ 30,36 застара 

 Укупно: 13.648,60  

 

2.Конто 123438 – кориштење земљишта за постављање привремених објеката 

 

1. Граховац Радмила 1.570,33 
Застара –Објекат 

уклоњен 

2. Ивезић Миливоје 702,00 
Застара –Објекат 

уклоњен 

3. Граховац Б.Свјетлана 1.391,20 
Застара –Објекат 

уклоњен 

 Укупно 3.663,53  

 

3. Конто 123438 – Кориштење спортске дворане 

  

1. Невесињепутеви а.д. 1.740,00 застара 

2. Дом здравља Невесиње 1.200,00 застара 

3. СНСД-млади  690,00 застара 

 УКУПНО      3.630,00  

 

 

 

 

4.Конто 123438 Закуп пословног простора        

    

    1. СРС „Др .Војислав Шешељ“          1.872,00 Застара-
пререгистрација 

 Укупно      1.872,00  

 

5. Конто 123438 –Кориштење мобилног телефона 

 

1. Граховац Радмила 87,73 застара 

2. Радовановић Вељо 237,71 застара 
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3. Шиљеговић Момчило 48,48 застара 

4. Капор Милена 18,72 застара 

 Укупно: 392.64  

 

6. Конто 123318- Остала потраживања (Телефон) 

 

1. Радић Слободанка 1.100,44 застара 

 Укупно: 1.100,44  

 СВЕУКУПНО: 24.307.21  

 

93.  

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске бр. 97/16,36719) и члана 36.Статута 
општине Невесиње“ бр.6/17,) Скупштина 
општине Невесиње на својој 27. редовној 
сједници одржаној дана 05.07.2019. године 
донијела је 

О Д Л У К У 

О измјени и допуни  Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње 

 

члан 1. 

Пословник о раду Скупштине општине 
(„Службени гласник општине Невесиње „ 
бр.10/17)  мијења се и допуњава и гласи: 
 

У члану 59.  иза  тачке 6 додају се тачке 7,8, 9, 
10, 11,12, 13. и 14. које гласе:  
 

7. разматра нацрт и приједлог стратегије 
развоја ЈЛС и доставља СО 
мишљење о документу стратегије; 

 

8.     разматра нацрт/приједлог плана 
спровођења стратегије (1+2) и доставља 
СО мишљење о плану; 

9. разматра нацрт/приједлог других развојних 
докумената (стратегија, планова, политика 
од значаја за развој ЈЛС) и доставља СО 
мишљење о њиховој усклађености са 
стратегијом развоја; 

10. разматра извјештаје о реализацији 
стратегије развоја и других развојних 
докумената и доставља СО мишљење о 
извјештајима; 

11 може да покрене иницијативу за израду и 
ревидирање стратегије развоја и других 
развојних докумената са одговарајућим 
планом спровођења; 

12. може да покрене иницијативу за израду и 
разматрање извјештаја о реализацији 
стратегије развоја и других развојних 
докумената; 

 

 

 

13. може да покрене иницијативу за 
заказивање тематске сједнице СО 
посвећене развоју ЈЛС; 

14. врши и друге послове из области 
 планирања и управљања развојем ЈЛС по 
 одлукама и закључцима СО. 

члан 2. 

Одлука ступа на снагу осам дана од дана објаве 
у „Службеном гласнику општине Невесиње“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број:01-013- 71/19             ПРЕДСЈЕДНИК                                                                            
Дана:05.07.2019 . год. Вукотић Момчило,с.р. 
 

94.  

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске бр 97/16,36/19) , члана  36. 
Статута општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» 6/17) и члана 53. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Неевсиње („Службени гласник општине 
Невесиње „ бр. 10/17) Скупштина општине 
Невесиње на својој 27. редовној сједници 
одржаној дана  05.07.2019. године,  д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о разjешењу члана  Комисије за избор и 
именовање 

1. Разрјешава се Милица Милицевић 
дуижности  члана Комисије за избор и 
именовање  Скупштине општине, на 
лични захтјев . 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у «Службеном 
гласнику општине Невесиње.» 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

Број: 01/013- 66/19                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                  
Датум: 05.07.2019.               Момчило Вукотић,с.р. 
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95. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске бр 97/16,36/19)  и члана 
36.Статута општине Невесиње («Службени 
гласник општине Невесиње» 6/17), Скупштина 
општине Невесиње на својој 27. редовној 
сједници одржаној дана  05.07.2019. године,  
д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о измјени Рјешења о именовању Комисије за  

избор и именовање 
 

1. У Рјешењу о именовању Комисије за избор 
и именовање број 01/013-130/16 од 
25.11.2016 године („Службени гласник 
општине Невесиње“ број 9/16) врши се 
измјена у тачки 1. подтачка  2.  умјесто 
Милице Милићеви,члан,  именује се 
Јелена Капор, члан 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у «Службеном 
гласнику општине Невесиње.» 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

Број: 01/013-72/19                 ПРЕДСЈЕДНИК    
Датум: 05.07.2019            Момчило Вукоти, с.р. 
  
96. 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске бр 97/16,36/19) , члана  36. 
Статута општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» 6/17) и члана 53 
Пословника о раду Скупштине општине 
Неевсиње („Службени гласник општине 
Невесиње „ бр. 10/17), Скупштина општине 
Невесиње на својој 27. редовној сједници 
одржаној дана  05.07.2019. године,  д о н о с и 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу члана  Комисије за награде и 
признања 

1. Разрјешава се Милица Милицевић 
дужности члана Комисије за награде и 
признања у Скупштини општине, на лични 
захтјев . 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у «Службеном 
гласнику општине Невесиње.» 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01/013- 66-1/19               ПРЕДСЈЕДНИК                                                                               
Датум: 05.07.2019.        Момчило Вукотић,с.р. 
 

  

                                                                                        

97. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске бр 97/16,36/19)  и члана 
36.Статута општине Невесиње («Службени 
гласник општине Невесиње» 6/17), Скупштина 
општине Невесиње на својој 27. редовној 
сједници одржаној дана  05.07.2019. године, д о 
н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о измјени Рјешења о именовању Комисије за  

награде и признања 
 

1. У Рјешењу о именовању Комисије за награде и 
признања број 01/013-169-7/16 од 29.12.2016. 
године („Службени гласник општине Невесиње“ 
број 12/16  ) врши се измјена у тачки 1. подтачка  
2.  умјесто Милице Милићевић  именује се 
Јелена Капор. 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Невесиње.» 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01/013- 73/19            ПРЕДСЈЕДНИК                                                          
Датум: 05.07.2019.           Момчило Вукотић,с.р. 

 
98.  
 

На основу члана 2.12. став (6) и члана 2.4.став   
(1) Изборног закона Босне и Херцеговине 
(«Службени лист БиХ»,број број 23/01, 7/02, 9/02, 
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 
32/10,18/13,7/14,31/16), и члана 36. Статута 
општине Невесиње ("Службени гласник општине 
Невесиње" број број: 6/17), Скупштина општине 
Невесиње на својој 27. редовној сједници 
одржаној дана  05.07.2019. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу  члана Општинске изборне 
комисије Невесиње 

1. Разрјешава се  Миљан Спремо  
дужности члана Општинске изборне 
комисије Невесиње, због истека мандата 
. 

2. Ово  Рјешење ступа на снагу даном  
добивања сагласности од стране 
Централне изборне комисије БиХ, а 
објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Невесиње“ 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина општине Невесиње на сједници 
одржаној дана 26.04.2012. године  донијела је  
Рјешење о именовању Миљана Спрема за члана  
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општинске Изборне комисије Невесиње, на које 
је Централна Изборна Комисија БиХ дала 
сагласност дана 16.05.2012.године под 
Бројем:06-1-07-1-737/11. године. 

Чланом 2.4.став 1. Изборног закона БиХ 
прописано је да се члан изборне комисије  
именује на временски период од 7 (седам) 
година. 

Чланом 2.12.тачка 6. Изборног закона БиХ 
регулисано је да чланове општинске изборне 
комисије разрјешава Скупштина општине уз 
сагласност Централне изборне комисије БиХ 
 Имајући у виду чињеницу да је мандатни период  
од седам година истекао,испуњени су услови  за 
разрјешење именованог  са дужности члана 
Општинске изборне комисије Невесиње. 
Руководећи се напријед наведеним  Комисија за 
избор и именовање Скупштине општине 
Невесиње утврдила је приједлог рјешења и 
доставила га Скупштини општине на 
разматрање и усвајање. 
Скупштина општине је усвојила наведени 
приједлог Комисије и одлучила као у 
диспозитиву овог рјешења. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог није дозвољена жалба, али се 
мјоже покренути управни спор пред  надлежним 
судом Требиње, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01/013- 74/19                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                   
Датум: 05.07.2019.         Момчило Вукотић,с.р.  
 

  99.      

На основу члана 2.12. Изборног закона Босне и 
Херцеговине (''Службени гласник Босне и 
Херцеговине'', број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 
7/14, 31/16) и члана 36. Статута општине 
Невесиње (''Службени гласник општине 
Невесиње'' број 6/17), Скупштина општине 
Невесиње, на својој 27. редовној сједници, 
одржаној дана 05.07.2019. године,   д о н и ј е л а  
ј е 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању члана Општинске изборне 
комисије Невесиње 

 

I 

За члана Општинске изборне комисије 
Невесиње именује се Миљан Спремо, из 
Невесиња. 

 

 

II 

 

Мандат чланa Општинске изборне 
комисије из става I траје седам (7) година и тече 
од дана давања сагласности Централне изборне 
комисије БиХ на ово рјешење. 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
добијања сагласности од стране Централне 
изборне комисије БиХ, а објавиће се у 
„Службеном гласнику општине Невесиње''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Због истека мандата члану Општинске 
изборне комисије Миљану Спрему, именованом 
Рјешењем Скупштине општине Невесиње број: 
01-013-33/12 од 24.06.2012. године, на које је 
Централна изборна комисија БиХ дала 
сагласност дана  16.05.2012. године, Скупштина 
општине Невесиње је, на сједници, одржаној 
дана 25.04.2019. године усвојилао Одлуку о 
објављивању Јавног огласа за избор и 
именовање члана Општинске изборне комисије 
Невесиње. На истом засједању, Скупштина 
општине Невесиње именовала је Комисију за 
спровођење поступка по јавном конкурсу 
(Конкурсна комисија) за избор и именовање 
једног члана Општинске избрне комисије у 
саставу: Сандра Зиројевић-предсједник, Марко 
Граховац, Дајана Самарџић, Мирослав Јонлија и 
Сузана Савић, чланови. 

Поступајући по Одлуци Скупштине 
општине Невесиње, приступило се објављивању 
Јавног огласа за избор и именовање члана 
Општинске изборне комисије Невесиње. Оглас је 
објављен у дневном листу ''Еуро блиц'' дана 
15.05.2019. године и ''Службеном гласнику 
Републике Српске'' број 39/19 од 17.05.2019. 
године. 

На основу поднешеног извјештаја од стране 
Конкурсне комисије, утврђено је да је, у огласом 
остављеном року, пријаву поднио један 
кандидат - Миљан Спремо. Конкурсна комисија 
је на првој сједници одржаној дана 25.06.2019. 
године размотрила приспјелу пријаву и 
констатовала да је иста поднешена 23.05.2019. 
године, да је благовремена и потпуна  и у 
погледу документације која је уз пријаву 
достављена кандидат испуњава услове да се 
позове на интервју (именовани је рођен дана 
25.12.1980. године у Чапљини, посједује ВСС – 
правни факултет, изборно искуство као члан 
Општинске изборне комисије у трајању од једног 
мандата. Запослено је лице са пребивалиштем у 
општини Невесиње, по националној припадности 
Србин и није члан ни једне политичке партије) 
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На сједници одржаној 01.07.2019. године, 
Миљан Спремо је приступио интервјуу након 
чега је Конкурсна комисија констатовала да 
кандидат посједује висок ниво знања из области 
провођења избора, што је и очекивано с обзиром 
на дугогодишњи рад у својству члана Општинске 
изборне комисије.  

Конкурсна комисија је констатовала да  
кандидат  у потпуности испуњава услове 
прописане Јавним огласом и да познаје изборно 
законодавство и у вези, с тим,  једногласно 
одлучила  да предложи Скупштини општине да 
Миљана Спрема именује на мјесто члана 
Општинске изборне комисије Невесиње  на 
мандаттни период од 7 година, с тим, да 
Рјешење о именовању  прослиједи ЦИК БиХ 
ради давања сагласности. 

  

На основу предње наведеног, Скупштина 
општине Невесиње је одлучила као у 
диспозитиву овог Рјешења. 

 

Поука о правном лијеку: 

Против овог рјешења није дозвољена жалба, 
али се у року од 30 дана од пријема истог може 
покренути управни спор подношењем тужбе 
Окружном суду Требиње. 

 
     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ  
Број: 01-013-75/19          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:05.07.2019. год. Момчило Вукотић,с.р. 
                        

100.                                                       

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) ,Извјештаја о стању у 
област информисања, Скупштина општине 
Невесиње на 27. редовној сједници одржаној 
дана 05.07.2019 године, донијела je 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се,  Извјештај о стању у области 
информисања за 2018. годину , који је 
саставни дио овог Закључка. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01/013-64/19                     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:05.07.2019.г.            Момчило Вукотић,с.р. 
 
 

101. 

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)  након разматрања 
,Извјештаја о раду ТВЈ Невесиње, Скупштина 
општине Невесиње на 27. редовној сједници 
одржаној дана 05.07.2019. године, донијела je 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се,  Извјештај о раду Територијалне 
ватрогасне јединице за 2018.годину са 
приједлогом мјера заштите од пожара , који 
је саставни дио овог Закључка. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01/013 - 62/19            ПРЕДСЈЕДНИК                      
Датум:05.07.2019.г.          Момчило Вукотић,с.р. 
 

102. 

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) ,након разматрања 
Информације о заштити животне средине, 
Скупштина општине Невесиње на 27. редовној 
сједници одржаној дана 05.07.2019. године, 
донијела je 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се,  Информација о заштити 
животне средине, којa је саставни дио 
овог закључка. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01/013-65/19                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:05.07.2019.г.             Момчило Вукотић,с.р. 
 

103. 
 

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) ,након разматрања , 
Информације о стању и газдовању шумама на 
подручју општине Невесињe, Скупштина 
општине Невесиње на 27. редовној сједници 
одржаној дана 05.07.2019. године, донијела je 
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З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се,  Информација о стању и 
газдовању шумама на подручју општине 
Невесињe, којa је саставни дио овог 
Закључка. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 Број: 01/013-63/19             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 05.07.2019. г.    Момчило Вукотић,с.р 

 

 

 
АКТИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

 
104. 

Број:02/012.10-225/19 

Датум: 05.07.2019.године 

 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („ Службени гласник општине 
Невесиње“  број 6/17), члана 14. Правилника о 
критеријумима, начину и поступку расподјеле 
средстава омладинским организацијама 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број 11/17 и 8/18), по расписаном 
Јавном позиву за финансирање пројеката 
омладинских организација, организација за 
младе, из буџета општине Невесиње за 2019. 
годину, број 02-012.10-225/19 од 10.06.2019. 
године и Записника Комисије за расподјелу 
средстава омладинским организацијама 
општине Невесиње од 02.07.2019. године, 
начелник општине  д о н о с и 

 

ОДЛУКУ  

О расподјели средстава за финансирање 
пројеката омладинских организација,  

организација за младе, из буџета општине 
Невесиње за 2019. годину  

I 

Из буџета општине Невесиње за 2019 годину, 
средства намјењена за пројекте које проводе 
омладинске организације, а по спроведеном 
Јавном позиву за финансирање пројеката 
омладинских организација, организација за 
младе општине Невесиње број 02-012.10-225/19 
од 10.06.2019. године, финансијска средства се 
додјељују 
 

- Омладинској организацији „Талас 059“, 

Невесиње- пројекат „Трг младих- фаза 1“, у 

износу од 25.000,00 КМ. 
 

II 

 

(1) Уговора за имплементацију пројекта 
доставиће се на потпис изабраној омладинској 
организацији у року од 7 дана, рачунајући од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 

(2) За реализацију става (1) тачке II ове Одлуке 
задужује се Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 

III 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“ и на Огласној табли Општине 
Невесиње. 

Образложење 

 

У складу са Правилником о 
критеријумима, начину и поступку расподјеле 
средстава омладинским организацијама 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број 11/17 и 8/18) (у даљем тексту 
Правилник), начелник општине расписао је 
Јавни позив за финансирање пројеката 
омладинских организација, организација за 
младе, из буџета општине Невесиње број 02-
012.10-225/19 од 10.06.2019. године. Укупна 
расположива финансијска средства, у буџету 
општине Невесиње за 2019. годину, која се могу 
додјелити у ову сврху износе 25.000,00 КМ, с тим 
да минималан износ средстава који се може 
одобрити за један пројекат износи 500,00 КМ. 

Јавни позив за доставу пројеката био је 
отворен 15 дана. 

Након затварања Јавног позива Комисија 
за расподјелу средстава омладинским 
организацијама општине Невесиње (у даљем 
тексту Комисија), именована рјешењем број 02-
012.10-304/18 од 12.07.2018. године почела је са 
радом, те 02.07.2019. године начелнику 
општине, на даље поступање, доставила 
Записник о раду. 

У достављеном Записнику Комисија је 
констатовала да је: 

- пристигао укупно 1 (један) пројектни 

приједлог и то: 
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1. Омладинска организација „Талас 059“, 

Невесиње- пројекат „Трг младих- фаза 1“, 

- приједлог достављен благовремено са 

уредном и комплетном документацијом, 

 

У свом пројектном приједлогу омладинска 
организација „Талас 059“, као носилац пројекта, 
наводи да су у партнерском односу са још три 
омладинске организације, „ОКО“, „Нова идеја“ и 
„Bona fide“ из Невесиња, предложили су обнову 
фонтане, односно уградња кружне фонтане, у 
непосредној близини СШЦ „Алекса Шантић“, 
О.Ш. „Ристо Пророковић“ и спортске дворане 
„Невесињка“, гдје се већ дуги низ година 
окупљају млади. 

Овај пројекат, као што су и навели, јесте 
фаза 1, док као финалнки циљ (фаза 2) наводе 
комплетно уређење тог дијела градског језгра и 
иницијативу за додјелу назива „Трг младих“, што 
ће остварити кроз друге видове финансирања. 

У поступку доношења ове Одуке посебно 
су цијењене чињенице да је Комисија правилно 
и потпуно извршила систем бодовања 
пројектних приједлога, у складу са Правилником. 

Начелник општине није нашао разлоге 
неправилности нити пропусте у раду, који би 
евентуално били основ за неприхватање 
Записника Комисије за расподјелу средстава 
омладинским организацијама општине 
Невесиње.  

На основу предходно наведеног 
ријешено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                      
Миленко Авдаловић,с.р. 

105. 

 

Број: 02/012.10-244/19 

Датум: 09.07.2019. године 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број 6/17) и Приједлога о 
прерасподјели средстава у оквиру буџета за 
2019. годину Територијалне ватрогасне јединице 

број 07/836-64/19 од 03.07.2019. године, 
начелник општине д о н о с и 

 

О Д Л У К У  
о реалокацији средстава 

 
 
 
  

I 

О д о б р а в а  се реалокација средстава у 
буџету за 2019. годину, потрошачка јединица: 
Територијална ватрогасна јединица, како 
слиједи: 

- износ од 300,00 КМ са конта број 412232 
„Расходи за кориштење мобилног 
телефона“ распоредити на конто број 
511374 „Издаци за набавку ватрогасне 
опреме“- 250,00 КМ и на конто број 
412215 „Расходи по основу утрошка 
дрвета“- 50,00 КМ. 

- износ од 320,00 КМ са конта број 412221 
„Расходи за услуге водовода и 
канализације“ на конто број 412215 
„Расходи по основу утрошка дрвета“. 

II 

 

За спровођење ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

III 

 

Ова Одлука ступа на  снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 

 

Н А Ч Е Л Н И К  
Миленко Авдаловић,с.р.                                                                                                                        
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95. 

 
РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о именовању Комисије за  избор и именовање 

 

4 

96. 
РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу члана  Комисије за награде и признања 

 
4 

97. 

 
РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о именовању Комисије за  награде и признања 

 

4 

98. РЈЕШЕЊЕ  о разрјешењу  члана Општинске изборне комисије Невесиње 4 

99. РЈЕШЕЊЕ  о именовању члана Општинске изборне Комисије Неевсиње 5 

100. З А К Љ У Ч А К о усвајању   Извјештаја о стању у области информисања за 2018. годину 6 

101. 

 

З А К Љ У Ч А К о усвајању  Извјештаај о раду Територијалне ватрогасне јединице за 
2018.годину 

6 

102. 
З А К Љ У Ч А К о усвајању Информације о стању и газдовању шумама на подручју 
општине Невесињe, 

6 

103. 
З А К Љ У Ч А К о усвајању  Информације о стању и газдовању шумама на подручју 
општине Невесињe 

6 

 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ  

104. 

ОДЛУКА  о расподјели средстава за финансирање пројеката омладинских организација, 
организација за младе, из буџета општине Невесиње за 2019. годину  

 

7 

105. 

 
ОДЛУКА о реалокацији средстава -ТВЈ 

 

 

8 

 
 
ИЗДАЈЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

УРЕДНИК: Новка Дабарчић,секретар СО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


