
 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ 

 

Година  XLVII                                    Број  2/2020     21. 2 .2020.године 

 
 8. На основу члана 53. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 39. 
Закона о лакалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске'',бр.97/16, 36/19) и члана 
36.Статута  општине Невесиње  („Службени 
гласник општине Невесиње» 6/17,16/17), 
Скупштина општине  Невесиње на 33. редовној 
сједници одржаној дана  18. 2.2020. године, доноси 
 

ПРОГРАМ МЈЕРА 
ЗА СПРЕЧАВАЊУ И  СУЗБИЈАЊЕ, 

ЕЛИМИНАЦИЈУ И ЕРАДИКАЦИЈУ ЗАРАЗНИХ 
БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

ЗА 2020.ГОДИНУ 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Чланом 3. Закона о заштити становништва 
од заразних болести („Службени гласник Републике 
Српске“, број 90/17), прописана је обавеза 
планирања, предузимаља и провођења мјера за 
спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију 
заразних болести у јединицама локалне самуправе и 
њеним органима, здравственим и другим 
установама, предузећима и другим правним и 
физичким лицима. 

У спровођењу општих и посебних мјера за 
за спречавање и сузбијање заразних болести 
становништва Скупштине општине преко својих 
органа, као и здравствене и друге установе, 
предузећа и друга правна и физичка лица, усмјериће 
активности нарочито на спровођењу општих, 
посебних, ванредбих и осталих мјера заштите 
становништва од заразних болести. 

Стручно спровођење и давање упута за 
спровођење превентивних мјера заштите 
становништва од заразних болести вршиће Институт 
за јавно здравство Републике Српске, Бања Лука и 
ЈЗУ ''Дом здравља'' Невесиње, а контролу 
спровођења мјера заштите становништва од 
заразних болести вршиће здравствени инспектор и 
инспектор за храну општине Невесиње. 
 
II – МЈЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ 
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 
 

Заштита становништва од заразних болести вршиће 
се спровођењем општих, посебних, ванредних и  

 
 
 
осталих мјера за спречавање и сузбијање заразних 
болести. 
 

1. Опште мјере од заразних болести 
 

 1) Обезбјеђење санитарно-техничких услова 
за одржавање личне хигијене и опште хигијене и 
уклањање отпадних материја у домаћинству на 
приватном посједу, у објектима у којима се обавља 
пословна дјелатност и њиховој  
околини, средствима саобраћаја и свим мјестима 
јавног окупљања. 
 Правна лица и предузетници, привредна 
друштва, установе и власници приватних посједа 
дужни су у свим објектима и њиховој околини 
обезбиједити санитарно-техничке услове за 
одржавање личне и опште хигијене, те уклањати 
отпадне материје на начин који не угрожава живот и 
здравље људи. 
 2) Обезбјеђење здравствено исправне воде 
намијењене за пиће: Извршиоци ове мјере су АД 
''ВОДОВОД'' Невесиње и ЈЗУ Институт за јавно 
здравство Републике Српске - Регионални центар 
Требиње. 
Мјеру треба спроводити континуирано током цијеле 
године, а надзор над спровођењем ове мјере вшиће 
се у складу са контролом хигијенске исправности 
воде за пиће према Правилнику о здравственој 
исправности воде намијењене за људску потрошњу 
(''Службени гласник Републике Српске '', бр,.88/17). 
 Средства за спровођење контроле воде из 
јавних водних објеката (школски водни објекти, 
бунари и извори) обезбиједиће се из буџета општине 
Невесиње, а средства за анализе воде градског 
водовода обезбијеђује АД ''ВОДОВОД'' Невесиње 
према Уговору сачињеном између АД ''ВОДОВОД'' 
Невесиње и ЈЗУ Институт за јавно здравство 
Републике Српске – Регионални центар Требиње. 

3) Обезбјеђење микробиолошке 
исправности хране и предмета опште употребе, као 
и чистоће опреме, уређаја, радне одјеће, радних 
површина и руку радника који раде у производњи и 
промету тих производа. 

Ову мјеру дужни су спроводити сви субјекти 
који се баве производњом и прометом хране и 
предмета опште употребе. 
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Задатак је Трајан, а надзор над 

спровођењем ове мјере вршиће се контролом 
хигијенске исправности хране и предмета опште 
употребе у производњи и промету. 

Средства обезбјеђују субјекти који послују 
са храном и предметима опште употребе, а у случају 
појаве тровања вршиће се циљна испитивања. 

За циљна испитивања у случају тровања 
средства се обезбјеђују из буџета општине 
Невесиње. 

4) Спровођење дезинфекције, дезинсекције 
и дератизације на јавним површинама, насељеним 
мјестима, објектима за снабдијевање водом за пиће, 
објектима за производњу и промет хране и предмета 
опште употребе, те сировина за њихову производњу, 
односно средства намијењена за њихов превоз, 
објектима и просторијама за одлагање отпадних 
материја, објектима здравствених установа, 
објектима и средствима јавног саобраћаја, 
стамбеним објектима и двориштима, мјестима јавног 
окупљања и задржавања људи и осталим објектима 
привредних друштава, других правних и физичких 
лица. 

 
Превентивна дезинфекција 
 

 Дезинфекцијом се сматрају сви поступци 
који имају за циљ уништавање, успоравање раста, 
размножавања или уклањања већине 
микроорганизама на површинама, у просторијама. 
објектима и уређајима, прибору, те опреми уз 
примјену механичких, физичких и хемијских метода. 
За сузбијање микроорганизама могу се користити 
дезинфекциона средства која су прописно 
регистрована и допуштена за примјену од стране 
Министарства здравља у Републици Српској, а 
користе се за употребу прописно и у складу са 
декларацијом. 
 Извршилац превентивне дезинфекције је 
ЈЗУ Институт за јавно здравство – Регионални 
центар Требиње, која се односи на дезинфекцију 
јавних објаката (школски водни објекти, школске 
просторије) или нека друга овлашћена фирма 
регистрована з обављање ДДД послова која 
посједује одобрење и сагласност Министарства 
здравља и социјалне заштите Републике Српске. 
 Превентивна дезинфекција обавезно се 
врши прије прве употребе објекта, површина и 
предмета након дужег некоришћења објекта и након 
више понављања неодговарајућих лабораторијских 
налаза о испитивања микробиолошке чистоће, а 
обавља је овлашћени извођач. 
 

Превентивна дезинсекција 
 
Дезинсекција подразумијева системско и 

планирано сузбијање инсеката и осталих 
чланконожаца или њихових развојних облика који 
преносе узрочнике заразних болести, изазивају 
алергијске реакције или имају токсично дјеловање. 

Дезинсекција се проводи примјеном 
физикалних, хемијских или биолошких метода и 
средстава која су еколошки најприхватљивија, на 
начин да се не доводи у опасност здравље људи и 
животиња. Најчешће штетни инсекти које треба 
сузбијати ако се појаве, а све ради заштите 

становништва су комарци, све врсте, смеђи и црни 
жохар, разне врсте муха. 

Циљ сузбијања комараца и њихових 
развојних облика јесте ради појаве и ширења 
заразних болести и смањења кожних проблема и 
аларгијских промјена насталих убодом комарца и 
секундарних инфекција због оштећења коже. 

Епидемиолошки значај: Инсекти су 
преносиоци многих заразних болести, као нпр. 
маларије, грознице западног Нила, ARBO вирусних 
инфекција, жуте грознице и др. 
 

Превентивна дератизација 
 
Дератизација је скуп различитих мјера које 

се предузимају с циљем смањења популације 
штетних глодара испод прага штетности, 
заустављања размножавања и потпуног уништења 
популације штетних глодара који су природни 
резеровоари и преносиоци узрочника заразних 
болести. 

Епидемиолошки значај: Осим што су 
глодари (мишеви) узрочници великих економских 
штета, који уништавају имовину и залихе хране они 
су и резеорвари и преносиоци читавог низа заразних 
болести човјека као што су: куга, вирусна 
хеморагијска грозница с бубрежним синдромом, 
лептоспироза, туларемија, токсоплазмоза, 
лишманијаза, салмонелоза и трихиленоза. 
Извршиалац систематске дератизације је 
најповољнији извођач у складу са Законом о јавним 
набавкама, а могу је обављати здравствене 
установе које испуњавају услове у погледу стручног 
кадра, опреме и средстава, тј. задовољавају 
прописане норме у складу са Законом о заштити 
становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске“, број 90/17) и Правилник 
о условима и поступку за утврђивање испуњености 
услова за обављање дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације ради спречавања и сузбијања заразних 
болести ''Службени гласник Републике Српске'' , 
бр.118/18). 
 
Систематска дератизација обухвата: 
 
- индивидуална домаћинства, 
- стамбени фонд, 
- предшколске, школске и вјерске установе, 

домове културе, 
- јавне зелене површине, спортско-рекреативне 

објете, 
- канализациону мрежу, гробља. 
- привредне субјекте (предузећа, угоститељске, 

занатске и трговачке радње). 
 

Рокови за спровођење дератизације су 
април/мај и септембар/октобар 2020.године. 

Средства за спровођење ове мјере 
обезбјеђују се од стране корисника услуга и из 
буџета јединице локалне самоуправе општине 
Невесиње. 

5) Обезбјеђивање резерви лијекова, 
дезинфекционих средстава, заштитних и других 
медицинских средстава и опреме за употребу у 
случају избијања епидемија. 
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6) Уклањање људских и животињских 

излучевина, лешева, органа и ткива, отпадних вода и 
других отпадних материја на начин и под условима 
који не угрожавају здравље становништва, 
изворишта воде за пиће животну средину. 

Ову мјеру спроводи АД ''КОМУС'' Невесиње 
уз стручни надзор, као и предузећа, предузетници и 
физичка лица која обављањем својих дјелатности 
стварају отпадне воде и остале отпадне материје. 
Задатак је трајан. 

Средства обезбјеђују привредна друштва, 
самостални привредници и физичка лица. 

 
2. Посебне мјере за спречавање и сузбијање 
заразних болести 

1) Епидемиолошки надзор, те здравствено 
образовање и континуирано информисање 
запослених радника, пацијената и становништва о 
кретању заразних болести, карактеристикама 
појединих болести, мјерама заштите и тренутној 
епидемиолошкој ситуацији, 

2) Санитарни надзор над лицима 
запосленим на одређеним пословима и посебну 
едукацију тих лица, 

Ради спречавања преношења заразних 
болести под санитарни надзор стављају се лица која 
раде: 
- у произдодњи, преради и промету храном, 
- на одржавању система за снабдијевање 

становништва водом за пиће, 
- у производњи козметичких средстава, 
- на пословима рада са дјецом предшколског 

узраста у области образовања и васпитања 
ученичког стандарда, 

- у играоницама, 
- на пружању услуге његе и уљепшавања лица и 

тијела, 
- на пословима производње, паковања и 

издавања лијекова и медицинских средстава, 
- здравствени радници, здравствени сарадници и 

други радници који раде у организационој 
јединици здравствене установе или здравственој 
установи која пружа здравствене услуге у 
одређеним областима, 

- лица  која обављају практичну наставу на горе 
наведеним пословима. 

 
Извршиоци ове мјере су ЈЗУ Домови 

здравља (хигијенско-епидемиолошка служба -ХЕС) и 
ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске- 
Регионални центар Требиње. 

Средства обезбјеђују предузетници и 
предузећа за санитарни преглед запослених лица 
који се обавља сваких шест мјесеци. 

Посебна едукација за стицање основних 
знања о хигијени животне и радне средине, хигијени 
животних намирница, хигијени исхране, личној 
хигијени, о заразним и паразитарним болестима и за 
стицање основних знања из правних прописа који 
регулишу област заштите становништва од заразних 
болести се спроводи над лицима која су стављена 
под санитарни надзор, тј. лица која у својим 
пословима и радним задацима долазе у контакт са 
животним намирницама и предметима опште 

употребе или која пружају хигијенске услуге другим 
лицима. 

Извршиоци ове мјере су ЈЗУ Домови 
здравља (ХЕС) и ЈЗУ Институт за јавно здравство 
Републике Српске- Регионални центар Требиње. 

Средства за спровођење ове мјере 
обезбјеђује послодавац, а едукација запослених 
лица је обавезна сваке четири године. 

3) Епидемиолошко истраживање на терену 
ради раног откривања извора и путева преношења 
заразних болести, откривање лица која су била 
изложена примарном извору заразе и у контакту са 
обољелим лицима, као и здравствени надзор над 
тим лицима, 

4) Лабораторијско испитивање и брзу 
дијагностику заразног обољења, те верификацију 
узрочника заразне болести у референтном центру за 
микробиолошка лабораторијска испитивања 
узрочника заразне болести, 

5) Мјере карантина и стављање у карантин 
лица које је било у контакту са лицем обољелим од 
посебно опасне заразне болести, у складу са 
препорукама Института, 

6) Обезбјеђење посебних услова за смјештај 
лица у изолацији и њихово лијечење у здравственој 
установи, као и превоз санитетским возилом тих 
лица, 

7) Евиденцију, пријављивање, 
обавјештавање и достављање извјештаја Институту 
о заразним болестима, 

8) Имунизацију и хемопрофилаксу против 
заразних болести, 

9) Тестирање крви, ткива, ћелија, органа и 
другог хуманог материјала код добровољних 
даваоца крви, 

10) Спровођење организационих, техничких, 
дијагностичких, терапеутских, хигијенских и других 
мјера за спречавање и сузбијање интрахоспиталних 
инфекција у здравственим установама, 

11) Адекватно управљање медицинским 
отпадом, 

12) Спровођење дезинфекције, дезинсекције 
и дератизације у току и након завршетка заразне 
болести, 

13) Здравствени надзор над лицима који 
носе узрочнике одређених заразних болести и над 
путницима у међународном саобраћају који долазе 
из подручја зараженог или угроженог посебно 
опасном заразном болешћу, колером или маларијом, 

14) Безбједан транспорт инфективног 
биолошког материјала, 

Све напријед наведене мјере спроводе 
здравствене установе. 

 
3. Ванредне мјере за спречавање и сузбијање 
заразних болести 
 

 Ванредне мјере за спречавање и сузбијање 
заразних болести спроводе се у ситуацији у којој 
долази до угрожавања безбједности и здравља 
људи, постојањем непосредне опасности за масовно 
преношење заразних болести, те масовног 
обољевања становништва на подручју општине 
Невесиње. 
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 Ванредне мјере обухватају: 
 1) Ограничење кретања у зараженом и 
угроженом подручју и стављање под здравствени 
надзор лица које је било у контакту са зараженим 
лицем, 
 2) Ограничење или забрана промета 
поједине или свих врста робе и средстава на 
одређеном подручју, 
 3) Престанак рада васпитно-образовних 
установа и забрану окупљања на јавним мјестима, 
 4) Увођење обавезног ангажовања 
запослених у здравственим установама и других 
грађана на отклањању посљедица настале 
ситуације, 
 5) Ванредну вакцинацију, односно 
хемопрофилаксу, 
 6) Изолацију обољелих у кућним условима 
или адаптираном објекту када због масовног 
оболијевања није могућа изолација у здравственим 
установама, 
 7) Уступање и адаптација других објеката и 
анагажовање потребних средстава и опреме за 
потребе здравствене службе, 

8) Успостављање карантина и стављање у 
карантин лица које је било у контакту са лицем 
обољелим од посебно опасне заразне болести, те у 
складу са препорукама и друге мјере које природа 
болести налаже, односно мјере које предложи 
Свјетска здравствена организација, 

9) Информисање јавности о актуелној 
епидемиолошкој ситуацији, постојећим ресурсима, 
мјерама које се предузимају и које треба да 
предузму грађани, 

10) Континуирана комуникација и 
обавјештавање према прописаној структури ланца 
комуникације (ХЕС Дома здравља - Регионални 
центар - Институт за заштиту здравља Републике 
Српске – Министарство здравља и социјалне 
заштите Републике Српске – Влада Републике 
Српске). Републички штаб цивилне заштите 
континуирано прати стање на терену, заједно са 
локалним штабовима извјештава локалну заједницу, 
МУП и све друге субјекте укључене у штаб за 
ванредне околности. 

У циљу спровођења заштите становништва 
од заразних болести Министарство  здравља и 
социјалне заштите, на приједлог Института доноси 
годишњи Програм мјера за спречавање и сузбијање, 
елиминацију и ерадикацију заразних болести за 
подручје Републике. Скупштине јединице локалне 
самоуправе доносе властите Програме за своје 
подручје којим се обезбјеђују средства и извршиоци, 
рокови извршења и врши надзор над спровођењем 
мјера. 

Трошкови спровођења мјера у случају 
проглашења епидемија за подручје јединице 
локалне самоуправе финансирају се из буџета 
јединице локалне самоуправе. 
  
4. Остале мјере за спречавање и сузбијање 
заразних болести 

 1) Сахрањивање, есхумација и превоз 
умрлих лица мора се вршити на начин који 
онемогућава ширење заразне болести, 

2) Превоз умрлих лица врше правна лица 
или предузетници регистровани за обављање те 
дјелатности намјенским возилом, 

3) Превоз умрлих у међународном 
саобраћају може се вршити и средствима јавног 
превоза, у складу са међународним прописима, 

4) У случају смрти посебно опасне заразне 
болести, опремање умрлог лица обавља се у 
здравственој установи у којој је лице умрло, 

5) Есхумација се врши уз рјешење – 
сагласност здравственог инспектора, а трошкове 
сноси подносилац захтјева за есхумацију, 

6) Сахрањивање умрлих лица се може 
вршити само на мјестима одређеним за 
сахрањивање. 

 
III – СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА  

 
Ради ефикасније стручне примјене 

прописаних и других мјера превентивне здравствене 
заштите становништва од заразних болести, 
здравствене службе морају: 

 

- Бити оспособљене за рано откривање извора 
заразе и путева преношења заразе. 

- Вршити лабораторијско испитивање узрочника 
заразних болести, односно епидемија заразних 
болести. 

- Обезбиједити довољне резерве вакцина за 
болести које подлијежу обавезној вакцинацији. 

 

О спровођењу овог Програма стараће се 
здравствена инспекција и инспекција за храну уз 
овлашћење Инспектората Републике Српске. 
 
IX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
СКУШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                        
Број:  01-013-10/20                ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                      
Датум, 18.2.2020. године   Момчило Вукотић,с.р.        

 

9. На основу члана 15. и 16. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 90/17), члана 39. 
Закона о лакалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске'',бр.97/16,36/19) и члана 
36.Статута  општине Невесиње  („Службени 
гласник општине Невесиње» 6/17,16/17),) 
Скупштина општине  Невесиње на 33. редовној  
сједници одржаној дана  18.2.2020.  године, доноси: 
 

ПРОГРАМ МЈЕРА 
систематске превентивне дезинсекције и 

дератизације 
 на подручју општине Невесиње за 2020.годину 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Овим Програмом, уређује се провођење општих и 
превентивних мјера дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације на подручју општине Невесиње (у 
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даљем тексту: ДДД), да би се заштитило 
становништво од заразних болести, као и начин и 
контрола провођења, подношења извјештаја након 
проведених мјера, те начин финансирања. 
 
II – ДДД 

Члан 2. 
 
(1) ДДД се проводи ради спречавања и сузбијања 
патогених микроорганизама, штетних инсеката и 
штетних глодара, чије је планирано, организовано, 
правовремено и систематско сузбијање мјерама, 
дезинсекције и дератизације од јавно - здравственог 
значаја за општину Невесиње. 
(2) ДДД се проводи у складу са Програмом мјера и 
Планом  систематске  превентивне 
дезинсекције и дератизације на подручју општине 
Невесиње (у даљем тексту: Програм мјера). 
 
III – ФИНАНСИРАЊЕ ДДД 
 

Члан 3. 
 
Извршилац ДДД је најповољнији извођач у складу са 
Законом о јавним набавкама, а могу је обављати 
здравствене установе и друга правна лица која 
испуњавају прописане услове у погледу стручног 
кадра, опреме и средстава. 
 

Члан 4. 
 

(1) Обавезно спровођење ДДД обухвата: 
Објекте за снадбијевање водом за пиће, јавне 
површине у насељеним мјестима, објекте за 
производњу и промет хране и предмете опште 
употребе, те сировине за њихову производњу, 
односно средства намијењена за њихов превоз, 
објекте и просторије за одлагање отпадних материја, 
објекте здравствених установа, објекте и средства 
јавног саобраћаја, стамбене објекте и дворишта, 
мјеста јавног окупљања и задржавања људи и 
остале објекте привредних друштава, других  
правних лица и физичких лица. 
 
(2) Обавезна систематска превентивна дератизација 
на подручју општине Невесиње врши се најмање два 
пута годишње, у свим објектима и просторима из 
члана 4.став 1. овог Програма, и то као прољећна и 
јесења. 
 

(3) Превентивна дезинсекција обавља се минимално 
два пута годишње, а у случају повећаног 
размножавања штетних инсеката или по налогу 
здравственог инспектора, и више пута у току године. 
 

Члан 5. 
 

ДДД се могу вршити само средствима чији је промет 
дозвољен на подручју Републике Српске, а која 
имају токсиколошку оцјену и оцјену ефикасности за 
наведене сврхе. 
 

Члан 6. 
 
(1) Овлашћени извођач ДДД - прије почетка 
провођења планираних и програмираних 

превентивних мјера, дужан је обавијестити грађане, 
привредна друштва, установе, предузетнике и друга 
правна лица о времену и начину извођења, са свим 
потребним 
упутствима за заштиту, а путем средстава јавног 
информисања, и то пет дана прије почетка извођења 
ДДД. 
 
(2) Упутства за заштиту морају садржавати: 
 
- опште мјере предострожности и сигурности; 
- потребне мјере за заштиту грађана; 
- опште мјере за заштиту домаћих животиња; 
- поступак припреме терена за извођење ДДД. 
 
(3) Извођач ДДД дужан је - по свакој проведеној ДДД, 
издати потврду на лицу мјеста.  
 
(4) Извођач је дужан најкасније у року од 10 дана 
доставити Извјештај о проведеној ДДД. 
 

Члан 7. 
 

Трошкови провођења и финансирања ДДД : 
- зграде општинске управе и други објекти којима 
газдује општина, Дом културе, библиотека, Црвени 
крст; мјесне канцеларије,  предшколски, школски и 
вјерски објекти; спортски објекти;, градско гробље, 
јавне зелене површине градског микрореона, 
канализациона мрежа и градска депонија отпада  -  
трошкове сноси општина Невесиње; 
- објекти здравствених установа, објекти предузећа, 
самосталних трговинских, угоститељских  , занатских 
и услужних  радњи, а нарочито оних који се баве 
производњом, складиштењем и прометом хране; 
објекти и средства јавног саобраћаја; стамбени 
објекти (зграде) и индивидуална домаћинства -  
трошкове сносе државна и приватна предузећа која 
њима управљају, као и самостални предузетници и 
физичка лица. 

Члан 8. 

 
Сви обвезници ДДД, и друга лица, су дужни да 
извођачима омогуће приступ у све објекте и 
површине којима управљају, и да дају потребна 
обавјештења, те пруже помоћ приликом извођења 
радова. 
 

IV – НАДЗОР 

Члан 9. 
 

(1) Надзор над извођењем ДДД врши здравствени 
инспектор. 
 

(2) Здравствени инспектор је овлашћен да: 
1) нареди провођење дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације, 
2) има право забранити или обуставити вршење 
радова - уколико утврди да нису предузете мјере 
заштите људи и домаћих животиња, или да 
средствима којима се врши ДДД не рукују стручни 
радници, или да наведене послове врши 
неовлаштено лице-установа, или да се 
извођачи не придржавају прописаних услова ДДД и 
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уговорних обавеза, као и обавеза које проистичу из 
овог програма. 
(3) Институт за јавно здравство врши стручни надзор 
над извођењем ДДД - као општим и посебним 
мјерама за спречавање и сузбијање даљег ширења 
заразних 
болести. 

V – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 
 
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 10.000,00 
казниће се за прекршај здравствена установа ако 
поступи супротно одредбама члану 3. 
2) Новчаном казном од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ 
казниће се за прекршај из става 1.овог члана 
одговорно лице у здравственој установи. 

 
Члан 11. 

 
(1) Новчаном казном од 2.000,00 КМ до 10.000,00 
казниће се за прекршај правно лице или предузетник 
који обавља пословну дјелатност ако: 
 
1) поступи супротно одредбама члана 3. 
2) поступи супротно одредбама члана 4. 
3) поступи супротно одредбама члана 5. 
4) поступи супротно одредбама члана 6. 
 
(2) Новчаном казном од 150,00 КМ до 1.500,00 КМ 
казниће се за прекршај из става 1.овог члана 
одговорно лице у правном лицу. 
 
(3) за прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном од 500,00 КМ до 
5.000,00 КМ. 
 
VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
 

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                       
Број: 01-013-13/20          ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                       
Датум,18.2.2020. године Момчило Вукотић        
 
 

10. На основучлана 16.став 1. и став 3. Закона о 

заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17) 

36/19) и члана 36.Статута  општине Невесиње  
(„Службени гласник општине Невесиње» 
6/17,16/17),  Скупштина општине  Невесиње на 

33.редовној сједници одржаној дана  18.2.2020.  
године, доноси: 

 
ПЛАН 

СИСТЕМАТСКЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И 
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ЗА 
2020.ГОДИНУ 

 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Годишњи план систематске превентивне 
дезинсекције и дератизације се проводи у складу са 
Програмом мјера за спречавање и сузбијање, 
елиминацију и ерадикацију заразних болести на 
подручју општине Невесиње за 2020.годину и 
Програмом мјера превентивне дезинсекције и 
дератизације на подручју општине Невесиње за 
2020.годину.  
 

Овим Планом уређује се провођење општих и 
превентивних мјера на подручју општине Невесиње 
у циљу заштите становништва од заразних болести. 
 
Превентивна дезинсекција  
 

Дезинсекција подразумијева систематско и 
планирано сузбијање инсеката и осталих 
чланконожаца или њихових развојних облика који 
преносе узрочнике заразних болести,изазивају 
алергијске реакције или имају токсично дјеловање. 
Дезинсекција се проводи примјеном физикалних, 
хемијских или биолошких метода и средстава која су 
еколошки најприхватљивија, на начин да се не 
доводи у опасност здравље људи и животиња. 
Најчешће штетни инсекти које треба сузбијати ако се 
појаве, а све ради заштите становништва су 
комарци-све врсте, смеђи и црни жохар, разне врсте 
муха и други инсекти који се повремено јављају и 
представљају потенцијални ризик за појаву болести 
или су само  сметња становништву (буве, стјенице, 
мрави, стршљени и др.) 
Циљ сузбијања комараца и њихових развојних 
облика јесте спречавање појаве и ширења заразних 
болести и смањења кожних проблема и алергијских 
промјена насталих убодом комарца и секундарних 
инфекција због оштећења коже. 

 
Епидемиолошки значај: Инсекти су преносиоци 
многих заразних болести, као нпр. маларије, 
грознице западног Нила, ARBO вирусних инфекција, 
жуте грознице и др. 
 
Програм сузбијања комараца се састоји од 
сљедећих мјера: 

- Хигиjeнско-санитарне мјере 
- Мониторинг комараца 
- Уништавање комараца ларвицидним 

третманима 
- Уништавање комараца адултицидним 

третманима са завршним сезонским 
третирањем. 

 
Хигијенско санитарне мјере 
 

Циљ хигијенско-санитарних мјера је да се се створе 
услови који ће умањити  или потпуно онемогућити 
разввој и размножавање инсеката на неком подручју. 
Оне су незаобилазне у борби против инсеката. 
С обзиром да је за раст и развој комараца неопходна 
вода, хигијенско-санитарне мјере су усмјерене на 
отклањање и исушивање свих непотребних водених 
површина и депоа. 
За провођење ових мјера неопходно је активно 
учешће становништва, па је потребно проводити 
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континуирану едукацију становништва о мјерама 
превенције и сузбијања комараца. 
 
Неке од тих мјера су: 
 

- Изградња канализационе мреже и њено 
одржавање 

- Одржавање и редовно пражњење септичких 
јама 

- Отклањање чврстог отпада погодног за 
накупљање воде (старе гуме, конзерве и 
сл.) 

- Дворишта, окућнице, као и околину 
привредних објеката одржавти чистиим и 
уклањати све непотребне депое воде 

- Одржавање и чишћење канала и других 
мјеста гдје постоје услови за задржавање 
воде након падавина 

- Повеђање проточности устајалих вода 
- Мелиорација пољопривредног земљишта 

 
Спровођење интегралног концепта сузбијања 
комараца 
 
Извођач је у обавези да: 

На вријеме обавијести надлежни орган општине и 
Институт за јавно здравство (ИЗЈЗ) Републике 
Српске о припремним радњама за вршење 
систематске дезинсекције.  
Дакле извођач на вријеме треба упознати надлежне 
установе са Оперативним Планом спровођења 
дезинсекције, тако да и грађани на вријеме буду 
обавијештени. 
 
Легла за развој комараца претходно треба да буду 
позиционирана, односно мапирана, те на основу тога 
треба формирати базу података са сталним, 
привременим и потенцијалним леглима. 
Затворена станишта комараца се надзиру током 
цијеле године у правилним временским 
интервалима, јер су у њима стабилни услови 
температуре и влажности који погодују развоју 
комараца (нису подложни метеоролошким 
промјенама), док се отворена станишта надзиру у 
периоду активности комараца (март-октобар). 
Сузбијање комараца треба вришити по интегралном 
концепту, при чему рад заснивати превасходно на 
ларвицидном третману, а сузбијање одраслих 
форми свести на неоходан оптимум. 
Дезинсекцију вршити еколошки најприхватљивијим 
биоцидима. 
Правовремено обавијестити становништво о свим 
активностима везаним за сузбијање комараца. 
Овакав приступ са тежиштем на ларвицидном 
третману између осталог има за циљ очување 
животне средине. 
Прије ларвицидног третмана неопходно је да ИЗЈЗ 
изврши супервизију мониторинга (утврђивање 
бројности ларви комараца). 
На основу мониторинга стручни тим треба одабрати 
дозу и концентрацију инсектицида који ће се 
употријебити. 
Циљно подручје за ларвицидни третман су сва 
мјеста гдје се мониторингом утврди присуство ларви, 

а ако мониторинг није рађен онда су то обавезно све 
плавне површине и каналска мрежа. 
Оптимално вријеме за провођење ларвицидног 
третмана је март-април. 
Након ларвицидног третмана ИЗЈЗ треба извршити 
оцјену ефикасности употријебљеног ларвицида. 
У првој фази сузбијања одраслих комараца 
(адултицидни третман) ИЗЈЗ ће такође извршити 
супервизију мониторинга, односно процјену 
бројности комараца на одређеним локацијама. 
 
Циљно подручје за адултицидни третман су: 
 

- Дворишта и окућнице 
- Зелене површине (паркови, растиње) 
- Шеталишта 
- Спортски терени 
- Отворени канали 
- Плавна подручја 

 
У једној сезони би требало провести 2 до 4 
адултицидна третмана. Третмани се проводе у 
повољним хидрометеоролошким приликама ( вјетар 
испод 4 км/час, температура ваздуха изнад 15ºС), у 
сумрак и ране јутарње сате, јер је тада популација 
комараца најактивнија. 
Након адултицидног третмана ИЗЈЗ ће извршити 
оцјену ефикасности употријебљеног адултицида. 
Након обављене дезинсекције извођач треба 
доставити ИЗЈЗ Извјештај о извршеној дезинсекцији. 
 
Превентивна дератизација  
 

Дератизација је скуп различитих мјера које се 
предузимају с циљем смањења популације 
штетнихглодара испод прага штетности, 
заустављања размножавања и потпуног уништења 
популације штетних глодара који су природни 
резеровоари и преносиоци узрочника заразних 
болести. 
 
Епидемиолошки значај: Осим што су глодари 
(мишеви) узрочници великих економских штета, који 
уништавају имовину и залихе хране они су и 
резеорвари и преносиоци читавог низа заразних 
болести човјека као што су: куга, вирусна 
хеморагијска грозница с бубрежним синдромом, 
лептоспироза, туларемија, токсоплазмоза, 
лишманијаза, салмонелоза и трихиленоза. 
 
II– ДЕФИНИСАНОСТ ПОДРУЧЈА ПРЕВЕНТИВНЕ 
СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 

 
- паркови, гробља, површине које нису приведене 
урбанистичкој намјени, градска  пијаца, јавни 
нужници и друга јавна мјеста на којима постоји 
могућност задржавања и размножавања штетних 
глодара; 
-  канализациона мрежа за одвођење отпадних и 
оборинских вода; 
- главна депонија смећа и остале депоније смећа и 
отпадних материја; 
-  објекти и средства јавног превоза; 
- сви објекти и просторије које служе за производњу, 
прераду  и промет животних намирница и предмета 
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опште употребе (сви објекти предузећа, трговачких, 
угоститељских и занатских радњи, а нарочито оних 
које се баве производњом, складиштењем и 
прометом животних намирница); 
-помоћни простори стамбених и стамбено-пословних 
зграда у свим облицима својине, укључујући 
подруме, таване, дрварнике, магазинске просторе, 
дворишта, сметљарнике; 
-  уређене зелене и друге јавне површине у околини 
стамбених зграда; 
- спортски и спортско-рекреациони објекти; 
- предшколске, школске, вјерске установе; 
- здравствене установа у свим облицима својине; 
-објекати запружање хигијенских услуга 
становништву (  фризерски и фризерско-козметички 
салони); 
- органи управе, јавна предузећа и установе, 
привредна друштва, организације и друга правна 
лица у свим облицима својине као и физичка лица 
која обављају обртничку дјелатност; 
- сви остали субјекти/објекти и друга мјеста на којима 
постоји могућност задржавања и размножавања 
штетних глодара.  
 
Провођење и финансирање дератизацијe – 
приоритетне локације 
 

Трошкови провођења и финансирања ДДД : 
- зграде општинске управе и други објекти којима 
газдује општина; Дом културе, библиотека, Црвени 
крст; мјесне канцеларије (Оџак, Зови До, Лука, 
Кифино Село),  предшколски (дјечији вртић), 
школски (музичка школа, ОШ са подручним школама 
И СШЦ)  и вјерски објекти; спортски објекти; градско 
гробље, јавне зелене површине градског 
микрореона, канализациона мрежа и градска 
депонија отпада Бишина -  трошкове сноси општина 
Невесиње; 
- објекти здравствених установа, објекти предузећа, 
самосталних трговинских, угоститељских  , занатских 
и услужних  радњи, а нарочито оних који се баве 
производњом, складиштењем и прометом хране; 
објекти и средства јавног саобраћаја; стамбени 
објекти (зграде) и индивидуална домаћинства -  
трошкове сносе државна и приватна предузећа која 
њима управљају, као и самостални предузетници и 
физичка лица. 
 

 
III–ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ ИЗВОЂЕЊА 
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 
 

Дератизација на подручју oпштине Невесиње 
одвијаће се у двије оперативне фазе рада: 
прољећној и јесењој, што је усклађено са биолошким 
циклусом и миграционим особинама глодара,и што 
гарантује најбоље ефекте уништавања истих.  
Временски термини одређених фаза рада у Плану 
дератизације су одређени, а извођачи су обавезни  
да их поштују. 
 

A. ПРВА(ПРОЉЕТНА) ФАЗА дератизације 
проводиће се у временском интервалу:  

- од  01. 04. до 30. 05.текуће године 
 

B. ДРУГА(ЈЕСЕЊА) ФАЗА дератизације 
проводиће се у временском интервалу: 

- од 01. 10.  до 30. 11. текуће године 
 

Интервентна дератизација је трећа фаза извођења 
дератизације, а она ће се спроводити по уоченој 
инфестацији штетних глодара. Итервентна 
дератизација мора се спровести у објектима и 
просторима када се уочи повећан број глодара, као и 
у свим случајевима када се појави несугурна или 
погоршана епидемиолошка ситуација заразних 
болести које преносе глодари. Интервентна 
дератизација временски се изводи током цијеле 
календарске године, између двије фазе, а све до 
почетка прве односно прољетне оперативне фазе 
дератизације на подручју локалне заједнице у 
наредној години. Континуитет дератизације се 
постиже обрадом мјеста која служе као стална легла 
и станишта глодара успостављањем тзв. ,,сталних 
хранилишта'' која се одржавају током цијеле године.   
 
 
 
IV- ВРСТЕ СРЕДСТАВА И ПРЕПАРАТА, ЊИХОВЕ 
КОЛИЧИНЕ И НАЧИН ПРИМЈЕНЕ 
 

Дератизација се изводи хемијским средствима и 
препаратима чија је употреба дозвољена у 
Републици Српској и која уз токсиколошку оцјену 
имају и доказ о утврђеној ефикасности, према 
прописима који регулишу ову област, а писемни 
доказ подносе извођачи дератизације ( Закон о 
биоцидима Службени Гласник Републике Српске 
бр.37/09 и припадајући подзаконски акти ).   
Примјена активних састојака у мамцима који ће се 
користити у дератизацији мора одговарати  Листи 
отрова који се могу стављати у промет у Републици 
Српској, а која је утврђена Рјешењем о утврђивању 
листеотрова који се могу стављати у промет у 
Републици Српској. Провјеру ефикасности средстава 
врши овлаштена установа. Препоруку за провјеру 
ефикасности средстава може дати здравствена 
инспекција или Институт за јавно здравство (ИЗЈЗ) 
Републике Српске. 
 
V- ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 

 
Извођач дератизације мора имати одобрење 
Министарства здравља и социјалне заштите 
Републике Српске, а које укључује употребу 
одређених отрова према законским прописима, 
зaтим услове у погледу просторија, стручне спреме 
запослених, техничке опремљености  и дртугих 
услова којима морају удовољити здравствене 
установе, привредна друштва односно обртници који 
обављају послове дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације ( Правилник о условима и поступку за 
утврђивање испуњености услова за обављање ДДД 
ради спречавања и сузбијања заразних болести, 
Службени Гласник Републике Српске бр.118/18). 
Извођач је дужан да приликом извођења 
дератизације предузима све потребне мјере  
предострожности за заштиту здравља грађана и 
радника који изводе дератизацију, као и мјере за 
заштиту домаћих животиња, корисних инсеката, 
животне и радне средине. 
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VI- НАЧИН ОБАВЈЕШТАВАЊА ГРАЂАНА, 
ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА О ИЗВОЂЕЊУ 
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 
 

Извођач је дужан да прије почетка извођења 
дератизације обавијести грађане и друга правна и 
физичка лица о почетку и начину извођења 
дератизације, дајући и потребна упутства за заштиту 
од евентуалних штетних посљедица. Упутства за 
заштиту треба да садрже: 
а) опште мјере предострожности и сигурности; 
б) посебне мјере за заштиту грађана и имовине; 
в) опште мјере за заштиту домаћих животиња; 
г) мјере које се односе на обавезе правних и 
физичких лица за припремање простора у којима се 
изводи дератизација ( уклањање смећа и других 
отпадака, обезбјеђење приступачности простору, 
давање потребних обавјештења  стручним лицима 
извођача и др.). 
Обавјештења  и упутства дају се на пригодан начин 
путем плакатирања, оглашавањем у средствима 
јавног информисања прије и у току извођења 
дератизације. 
 
VII – ОБАВЕЗЕ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА 
 

Сва правна и физичка лица у чијим се објектима 
изводи дератизација, дужна су да стручним 
радницима извођача омогуће приступ и дају им 
потребна обавјештења.     
Такође, дужни су спроводити одређене мјере и 
извршавати радње које им налажу стручни радници у 
циљу осигурања успјешног извођења дератизације и 
заштите људи и домаћих животиња. 
 
VIII – НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ 
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ (врсте надзора и извршиоци) 
 

Стручни надзор над извођењем дератизације јавних 
површина и јавних добара врши ИЗЈЗ, а управни 
надзор над спровођењем, те надзор над 
организацијом и извођењем дератизације врши 
здравствена инспекција. 
Здравствена инсепкција по свом налазу или налазу 
ИЗЈЗ може забранити или обуставити извођење 
дератизације због сљедећих разлога: 
а) када се утврди да извођач дератизације користи 
препарате чија  ефикасност није провјерена и 
употреба дозвољена, 
б) када се утврди да нису испуњени услови 
прописани у Плану и Наредби. 
в) када се утврди да радници који врше дератизацију 
немају прописане услове за вршење дератизације. 
О свим налазима здравствене инсепкције 
обавјештава се Комисија за надзор ( формира је 
локална заједница ) и ИЗЈЗ. У случају неквалитетног 
или непотпуног извршења дератизације, 
здравствена инспекција ће предложити комисији да 
се поступак дератизације понови о трошку извођача 
или предложити раскид уговора на штету извођача 
дератизације. 
 

IX - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                           
Број: 01/013-12/20                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Датум:18.2.2020.год.             Момчило Вукотић, с.р 
.        

11. На основу члана 4. и 5. Закона о 

финансирању политичких странака из буџета 
Републике, градова  и општина („Службени гласник 
Републике Српске“ број 65/08)  и члана 36. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ брoj 6/17,16/17), Скупштина општине 
Невесиње на 33. редовној сједници  одржаној дана 
18.2.2020.године, донијела је  

 
ОДЛУКУ 

о  финансирању дијела трошкова редовног рада 
политичких странка  заступљених у Скупштини 

општине Невесиње за 2020. годину 
 

I 

Овом Одлуком утврђује се  начин финансирања 
дијела трошкова редовног рада политичких странака 
заступљених у Скупштини општине Невесиње, 
односно расподјела средстава предвиђених буџетом 
општине  за 2020. годину у сврху стварања 
повољнијих услова за њихов рад. 
 

II 

Буџетом општине Невесиње за 2020. годину за 
финанасирање дијела трошкова редовног рада 
политичких странака заступљених у Скупштини 
општине Невесиње планирана су средства у износу 
од 15.000,00 КМ. 

III 

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

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

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

 

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

Р/
б 

Политичка 
странка/коал
иција 

Бр.одбо
рника 

Фиксно 

20% 
(КМ) 

По бр.осв. 
мандата 80% 

(КМ) 

Укупно 

4+5 (КМ) 

1               2 3          4 5 6 

1. Савез 
независних 
социјалдемок
рата-  СНСД 

6 375,00 3.428,58 КМ 3.803,58 КМ 

2. 
СДС –Српска 
демократска 
страка 

4 375,00 2.285,71  КМ 
2.660,71  КМ 

 

3. СРС Српска 
у сигурне 

3 375,00 1.714,28 КМ 2.089,28  КМ 
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руке 

4. Социјалистич
ка партија 

3 375,00 
1.714,28 КМ 

2.089,28  КМ 

5. Партија 
демократског 
прогреса- 
ПДП 

2 375,00 1.142,86 КМ 1.517,86  КМ 

6. Српска 
радикална 
странка 
Републике 
Српске 

1 375,00 946,43 КМ 946,43   КМ 

7. Демократски 
народни 
савез ДНС 

1 375,00 946,43 КМ 946,43   КМ 

8. Народни 
демократски 
покрет- НДП 

1 375,00 946,43 КМ 946,43   КМ 

 
 

УКУПНО 
21 3.000,00 12.000,00 15.000,00 КМ 

 

IV 
 

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

V 
 

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

 
VI 

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

VII 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о финансирању политичких странака  Број: 
01-013-8/19 од 15.02.2019.године. 
 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број:01/013-8/20                         ПРЕДСЈЕДНИК                                                                               
Датум:18.2.2020 .године         Момчило Вукотић,с.р 

 
12. На основу члана  35. и 47. ст.1. тачка Закона 

о уређењу простора (“Сл.гласник РС“ бр.40/13,  
2/15,106/15,3/16 ) и члана 36. Статута општине 
Невесиње (“Сл.гласник општине Невесиње“, 
бр.6/17,16/17), Скупштина општине Невесиње на 33.  
редовној сједници одржаној дана 18.2.2020.године,  
д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У   
о утврђивању Нацрта измјене  
Регулационог плана „Витли“ 

 

I 
Утврђује се Нацрт измјене Регулационог плана 
„Витли“ у општини Невесиње , урађен од стране „ИГ“ 
Требиње, фебруар 2020. године.  
 
 

II 
 

Утврђени Нацрт измјене Регулационог плана „Витли“ 
садржи: 

           А/ Општи дио 
           Б/ Текстуални дио 
           В/ Стање организације, уређења и кориштења 
простора 
           В/ Потребе, могућности и циљеви 
организације, уређења и кориштења простора 
           Г/ План организације, уређења и кориштења 
простора 
           Д/ Опремање грађевинског земљишта 
           Ђ/ Графички дио 
 

III 
    

Утврђени Нацрт измјене Регулационог плана „Витли“ 
биће, након усвајања ове Одлуке, изложен на јавни 
увид у просторијама Одјељења за просторно 
уређење, стамбено- комуналне послове и екологију 
општине Невесиње, у трајању од 30 дана. 
 

IV 
Носилац припреме измјене Регулационог плана, 
Одјељења за просторно уређење, стамбено-
комуналне послове и екологију општине Невесиње, 
обавјестиће јавност о мјесту, времену и начину 
излагања утврђеног Нацрта измјене Регулационог  
 
 
плана „Витли“ , путем огласа у два средства јавног 
информисања, најмање два пута, први пут 8 дана 
прије почетка јавног увида и други пут 15 дан послије 
почетка јавног увида. 

 
V 

Обавјештење из предходнe тачке треба да садржи 
мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида, те рок 
у којем се могу послати приједлози, примједбе и 
мишљења на утврђени Нацрт документа. 
 

VI 
 

 Носилац припреме плана обавезан је да на мјесту 
на којем је изложен Нацрт плана обавјести јавност 
да се детаљније информације, објашњења и помоћ у 
формулисању примједби могу добити код носиоца 
припреме и носица израде плана. 
 

VII 
Примједбе, приједлози и мишљења на Нацрт плана 
уписују се у свеску са нумерисаним странама, која ће 
се налазити у просторији у којој ће Нацрт плана бити 
изложен или се у писаној форми достављају носиоцу 
припреме који је обавезан да их достави носиоцу 
израде плана. 
 

VIII 
 

Став носиоца израде о примједбама, мишљењима и 
приједлозима разматраће се на стручној расправи, 
која ће се организовати року од 30 дана од дана 
затварања јавног увида, на коју ће бити позвани 
представници носиоца припремем носиоца израде и 
организација из члана 32. став (4) Закона о уређењу 
простора и грађењу, те чланови савјета плана. 
 

IX 
 

Носилац припреме објавиће јавни позив на стручну 
расправу у најмање једном дневном листу 
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доступном на територији цијеле Републике Српске, 
три дана прије и на дан одржавања расправе, на 
којој могу да присуствују сва заинтересована лица. 
 

X 
Ако се приједлог Регулационог плана на основу 
прихваћених приједлога, мишљења и примједби 
достављених у току јавног увида  значајно разликује 
од нацрта документа, носилац припреме дужан је 
поново организовати јавни увид. 
Трајање поновног јавног увида не може бити краће 
од 8 дана. 
Поновни јавни увид се може спроводити највише два 
пута, након чега се доноси нова одлука о изради 
документа просторног уређења. 
 

XI 
 

Одлука ступа на снагу 8 дана од  дана објављивања 
у „Службеном гласнику општине Невесиње“ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                           
Број:  01-013-14/20               ПРЕДСЈЕДНИК                                                                     
Дана:18.2.2020.године     Вукотић Момчило,с.р. 
 

 

13. На основу члана 10. став 2.и члана 11. 

Закона о безбједности саобраћаја на путевима 
Републике Српсаке („Службени гласник Републике 
Српске“  број 63/11), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16,36/19 ),члана 36 Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 
број 6/17,16/17) и члана 8. Одлуке о безбједности 
саобраћаја на путевима на подручју општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 
број 10/14), на приједлог начелника 
општине,Скупштина општине на 33. редовној 
сједници одржаној  дана 18.2.2020. донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
 

о именовању  Савјета за безбједност саобраћаја на 
подручју општине Невесиње 

 
1. Образује се Савјет за безбједност саобраћаја 

општине Невесиње, као стручно и консултативно 
тијело ради проучавања појава које утичу на 
безбједност саобраћаја на подручју  
општине,подстицања превентивних и других 
активности у области безбједности саобраћаја, 
остваривања координације и сарадње између 
надлежних органа општинске  управе  и других  
органа на нивоу општине који се баве питањем 
безбједности саобраћаја и 

 
2. У  општински  Савјет за безбједност саобраћаја 

општине, именују се:  
1) Милутин Самарџић, предсједник 
2) Милош Шиљеговић, члан 

3) Жарко Ђерић,члан 

4) Миомир Кокотовић,члан 

5) Милован Самарџић, члан 

 

3. Мандат чланова Савјета за безбједност 

саобраћаја општине је 4 године  

4. Задаци Савјета за безбједност саобраћаја су: 
 

1) разматрање питања из области 
безбједности   саобраћаја 

2) предлагање мјера за унапређење 
безбједности саобраћаја, 

3) давање мишљења на стратешка документе, 

4) иницирање доношења и учествовање у 
изради прописа  и других аката , који се тичу 
безбједности саобраћаја, а у надлежности 
су општине, 

5) давање мишљења на програме, планове 
рада и извјештаје  надлежних органа 
општинске управе  у области саобраћаја, 

6) остваривање  и подстицање координације и 
сарадње између надлежних органа 
општинске  управе  и других  органа на 
нивоу општине који се баве питањем 
безбједности саобраћаја и 

7) обавља и друге послове у складу са 
прописима. 

 

5. Ово Рјешење ступа на санагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 

         општине Невесиње.“    
                                                       

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01-013 -9/20                            ПРЕДСЈЕДНИК                                     
Датум: 18.2.2020.год.                Момчило Вукотић, с.р. 
 

 

14. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/1,16/17) и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 33. редовној  сједници 
одржаној дана  18.02.2020. године, након 
разматрања Програма рада и финансијског план  ЈУ 
Центар за  информисање и културу Невесиње за 
2020. годину,донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се, Програм рада и финансијски план  
ЈУ Центар за  информисање и културу 
Невесиње за 2020. 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: 01/013-4/20      ПРЕДСЈЕДНИК                                     
Датум: 18.02.2020.год.  Момчило Вукотић,с.р. 
 

15. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17,16/17) и члана  128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 33. редовној  сједници 
одржаној дана 18.2.2020. године, након разматрања 
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Програмa рада и финансијског плана  ЈУ Народне 
библиотеке Невесиње за 2020. годину,донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се, Програм рада и финансијски план  ЈУ 
Народне библиотеке Невесиње за 2020. 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: 01/013-1/20                       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.02.2020.год.  Момчило Вукотић ,с.р.   
                   
 

16. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17,16/17) и члана  128.. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 33. редовној  сједници 
одржаној дана  18.2.2020. године, након разматрања 
Програма рада и финансијског плана ЈУ Центар за 
социјални рад  Невесиње за 2020.годину,донијела je 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се, Програм рада и финансијски план 
Јавне установе Центар за социјални рад 
Невесиње за 2020.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- 3/20                ПРЕДСЈЕДНИК   
Датум: 18.2.2020.. год.   Момчило Вукотић,с.р.      
                

17. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17,16/17) и члана  128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 33. редовној  сједници 
одржаној дана 18.02.2020.године,  након разматрања 
Програма рада и финансијског плана ЈУ за 
предшколско васпитање и образовање Дјечији вртић 
«Света Евгенија Царица Милица» Невесиње за 
2020.годину, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се,  Програм рада и финансиски план  
Јавне установе за предшколско васпитање и 
образовање  Дјечији вртић «Света Евгенија 
Царица Милица» Невесиње за 2020.годину, 
који је саставни дио овог Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                            
Број: 01/013-6/20  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.2.2020.године      Момчило Вукотић,с.р        
      

18. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17,6/19) и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 33. редовној  сједници 
одржаној дана 18.02.2020.године, након разматрања 
Програма рада Штаба цивилне заштите општине 
Невесиње за 2020.годину, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

1. Усваја се,  Програм рада Службе начелника 
општине за послове Цивилне заштите  
општине Невесиње за 2020. 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: 01/013-2/20    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.02.2020.године   Момчило Вукотић ,с.р.  
     
 

19. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине Невесиње» 
број 6/17,16/19) и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 33.редовној  сједници 
одржаној дана 18.2.2020 .године, након разматрања 
Програма рада и финансијског плана  Туристичке 
организације Невесиње за 2020. годину, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се, Програм рада и финансијски план  
Туристичке организације Невесиње за 2020. 
годину, који је саставни дио овог Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                             
Број: 01/013-5/20  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:18.02.2020.године   Момчило Вукотић,с.р.   
  
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
20. 

Број: 02/012.10-72/20 

Датум: 13.2.2020. године 

 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, 
број 6/17), Одлуке о извршењу буџета општине 
Невесиње за 2020. годину („Службени гласник 
општине Невесиње“ 16/19) и Приједлога о 
прерасподјели средстава у оквиру буџета за 2020. 
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годину Територијалне ватрогасне јединице број 
07/836-14/20 од 10.2.2020. године, начелник општине 
д о н о с и 

О Д Л У К У  
o реалокацији средстава  

 

I 

О д о б р а в а  се реалокација средстава у буџету за 

2020. годину, потрошачка јединица: Територијална 
ватрогасна јединица, како слиједи: 

- са конта број 511227 „Издаци за 
реконструкцију и адаптацију ватрогасног 
дома“- износ од 118,00 КМ, 

- са конта број 511333 „Издаци за набавку 
телефонске опреме“- износ од 100,00 КМ, 

- са конта број 516141 „Издаци за залихе 
ситног инвентара“- износ од 300,00 КМ, 

на конто број 511 347 „Издаци за набавку остале 
грејне, расхладне и заштитне опреме“. 

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“. 

Начелник општине  

 Миленко Авдаловић,с.р.                                                                                                            

Ред. 
бр 

С  А Д  Р  Ж  А  Ј 
Стран

а 

8. 

 
ПРОГРАМ МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊУ И  СУЗБИЈАЊЕ, ЕЛИМИНАЦИЈУ И ЕРАДИКАЦИЈУ ЗАРАЗНИХ 
БОЛЕСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ЗА 2020.ГОДИНУ 

 

1 

9. 

 
Програм мјера  систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Невесиње за 
2020.годину 
 

4 

10. 

 

ПЛАН СИСТЕМАТСКЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
НЕВЕСИЊЕ ЗА 2020.ГОДИНУ 
 

6 
 
 
 

 

11. 
Одлука  о  финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странка  заступљених у Скупштини 
општине Невесиње за 2020. годину 
 

9 

12. 
   
Одлука о утврђивању Нацрта измјене  Регулационог плана „Витли“ 
 

10 

13. 
 
Рјешење  о именовању  Савјета за безбједност саобраћаја на подручју општине Невесиње 
 

11 

14. 

 
Закључак о усвајању  Програма рада и финансијски план  ЈУ Центар за  информисање и културу Невесиње 
за 2020. Годину 
 

11 

15. 
 
Закључак о усвајању  Програм рада и финансијски план  ЈУ Народне библиотеке Невесиње за 2020. годину 
 

11 

16. 

  
Закључак о усвајању  Програма рада и финансијски план Јавне установе Центар за социјални рад Невесиње 
за 2020.годину 
 

11 

17. 

  
Закључак о усвајању    Програма рада и финансиски план  Јавне установе за предшколско васпитање и 
образовање  Дјечији вртић «Света Евгенија Царица Милица» Невесиње за 2020.годину 
 

12 

18. 

 
 Закључак о усвајању  Програма рада Службе начелника општине за послове Цивилне заштите  општине 
Невесиње за 2020. годину 
 

12 

19. Закључак о усвајању  Програма рада и финансијски план  Туристичке организације Невесиње за 2020. годину 12 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

 

20. Одлука о реалокацији средстава  у буџету за 2020. годину, Територијална ватрогасна јединица 12 

 

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

 


