
 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
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21. 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
ПОСЛОВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Број     : 05-81-4.1/20 
Датум : 05.03.2020.г. 
 

          На основу члана 22.Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“, број: 121/12; 46/17); чланова:67. и 88. 
Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број: 6/17,16/17); Плана 
заштите и спасавања општине Невесиње; члана 9. 
Одлуке о организацији и функционисању цивилне 
заштите на подручју општине Невесиње (број:01-
013-9/16 од 29.02.2016.г.)и члана III Одлуке о 
оснивању јединица цивилне заштите на подручју 
општине Невесиње (број:05-81-15/18 од 11.07. 
2018.г.), Начелник општине Невесиње  д о н о с и : 
 

 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ОСНИВАЊУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СПАСАВАЊА НА ВОДИ, ПОД 
ВОДОМ И СА НЕПРИСТУПАЧНИХ ТЕРЕНА  
(висови, јаме, пећине, снијежне и бујичне блокаде, 
лавине и сл.) У РЕДОВНИМ И ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА 
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ И РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ 
 

 

Члан 1. 
 

Оснива се Специјализована јединица цивилне 
заштите за спасавање на води, под водом и са 
неприступачних терена(висови, јаме, пећине, 
снијежне и бујичне блокаде, лавине и сл.) у 
редовним и ванредним условима на подручју 
општине Невесиње и Републике Српске (у даљем 
тексту јединица), која броји петнаест (15) 
припадника.  
Списак припадника јединице налази се у бази 
података Службе начелника општине за послове 
цивилне заштите  (СНО послови ЦЗ) општине 
Невесиње и Републичке управе цивилне заштите 
(РУЦЗ) 
 

Члан 2. 
 

Јединица ће реализовати задатке и активности у 
редовним и ванредним ситуацијама на подручју 
општине Невесиње, а према потреби и налогу РУЦЗ 
бит ће ангажована на подручју које одреди РУЦЗ, у 
складу са одлуком директора Републичке управе. 
 

 

Члан 3. 
 

Јединица ће се својим дјеловањем бавити заштитом 
и спасавањем људи и имовине у следећим 
областима: 

 Пружање прве медицинске помоћи; 

 Активности горске службе спасавања: 
•  Потрага за несталим лицима; 
•  Спасавање и безбједан транспорт са 
    неприступачних терена: 
 

              •  Високе планинске области; 
              •  Дубоке увале, вртаче, шкрапе; 
              •  Пећине и јаме; 
              •  Снијежни наноси, сметови и 

    лавине; 
              •  Бујичне блокаде и сл. 

 Акцидентима проузрокованим поплавом, што 
укључује активности на води и под водом; 

 Акцидентима проузрокованим земљотресом, 
што укључује различите активности; 

 Други видови заштите и спасавања људи у 
условима ванредних и редовних ситуација када 
друге службе нису у стању пружити адекватну 
помоћ. 

Члан 4. 
 

Јединица ће проводити програме и планове за 
заштиту и спасавање општине Невесиње, као и 
програме и планове РУЦЗ. 
 

Члан 5.  
 

Командна  структура јединице састоји се од 
командира, који руководи и командује истом и 
његовогзамјеника, који то ради у његовом одсуству. 
Одлуке које доноси командир или замјеник, па и 
када се доносе самостално, морају бити усаглашене 
са наредбама Команданта ШВС општине Невесиње 
или одговорног лица из РУЦЗ, зависно од начина и 
подручја ангажовања. 
 

Члан 6.  
 

Припадници јединице су лица која су ментално и 
физички способна да обављају послове заштите и 
спасавања, што се доказује љекарским увјерењем.  
Вријеме ангажовања припадника јединице, било у 
активностима заштите и спасавања или у вријеме 
одмора треба бити покривено осигурањем, на 
основу премије која покрива такву врсту ризика. 
 

Члан 7. 
 

Припадници јединице ће се постепено обучавати у 
различитим вјештинама за потребе заштите и 
спасавања. Обука ће бити реализована у складу са 
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споразумом између општине Невесиње и РУЦЗ, у 
свим видовима функционалности јединице из свих 
наведених области у члану 3. ове одлуке. 
 

Члан 8. 
 

Општина Невесиње ће заједно са РУЦЗ активно 
учествовати у стварању предуслова за  
функционисање јединице и постизање ефикасних 
резултата. 

Члан 9. 
 

Општина Невесињеи РУЦЗсе обавезују да ће 
ангажовањем јединице, за своје потребе, извршити 
новчану надокнаду њеним припадницима, на начин 
прописан законским нормативима.  
    
 

Члан 10.  
 

Опрема и средства којим треба располагати 
јединица, како би могла функционисати, набављат 
ће се постепено из буџета у складу са могућностима 
Општине, као и на друге начине у виду донација, 
поклона, заједничких пројеката и сл. 
У складу са споразумом између општине Невесиње 
и РУЦЗ, Републичка управа се обавезује да ће 
наведеној јединици пружити сву материјалну и 
техничку подршку, када се ангажује за њихове 
потребе и у складу са њиховим могућностима. 
 

Члан 11. 
 

У оквиру интензивирања сарадње између РУЦЗ и 
општине Невесиње, јединици ће се пружати 
подршка у различитим видовима и облицима, а у 
циљу подизања нивоа ефикасности за потребе 
заштите и спасавања у оквиру локалне заједнице – 
општине Невесиње, регије Херцеговине, односно 
цјелокупне територије Републике Српске. 
 

Члан 12. 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавит 
ће се у Службеном гласнику општине Невесиње. 

                                                                                                                 
Начелник општине Невесиње 

Командант ШВС општине Невесиње 

Миленко Авдаловић,с,р. 

22. 

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ                                                                                              

СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

ПОСЛОВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

 

 

Број     : 05-81–7/20 
Датум  : 11.03.2020.г. 
 

Према мјерама које је увела Влада РС 10. марта 
2020.г. и које су саопштене путем јавних медија, као 
и на основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Сл.гласник 
РС“,број:121/12,46/17); члана 67. и 88. Статута 
општине Невесиње („Сл.гласник општине 
Невесиње“,број:6/17); Плана приправности усвојеног 
Одлуком о доношењу Плана приправности општине 
Невесиње (број:02-012.10-507/20 од 17.12.2019.г.), 
доносим : 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ФОРМИРАЊУ ЛОКАЛНОГ КРИЗНОГ ЦЕНТРА 

ЗА КОНТРОЛУ И СУЗБИЈАЊЕ БОЛЕСТИ ОД ВИРУСА 
КОРОНА(COVID-19) 

 

Члан 1. 

Формира се Локални кризни центар (ЛКЦ) у циљу 
предузимања превентивних активност за сузбијање 
преноса и контролу заразне болести људи од новог 
вируса корона (COVID-19), на подручју општине 
Невесиње, што одговара предузимању мјера I 
Степена приправности. 

Чине га припадници општинских служби и установа 
од значаја за заштиту здравља становништва, како 
слиједи: 

 

РБ ИМЕ И 
ПРЕЗИМЕ 

ФУНКЦИЈА 

 

1. Миленко 
Авдаловић 

Начелник општине Невесиње 

2. Младен Зубац Служба начелника општине за 
послове ЦЗ 

3. Момчило 
Вукотић 

Предсједник Скупштине Општине 
Невесиње 

4. Милутин 
Самарџић 

Замјеник начелника општине Нев. 

5. Сандра 
Ковачевић 

Шеф одсјека инспекције и 
послова комуналне полиције 

6. Вања Таминџија Здравствени инспектор 

7. Срђан Стајић Командир СПНев. ЦЈБТреб.МУП 
РС 

8. Драган 
Граховац 

В.д.директор Центра 
информисања и културе (Радио 

Невесиње) 

9. Велибор 
Миливојевић 

Директор Опште болнице 
Невесиње 

10. Зорица Будалић Замјеник директора Опште 
болнице Невесиње 

11. Жарко 
Таминџија 

В.д. директор Дома здравља 
Невесиње 

12. Милосав 
Уљаревић 

Замјеник директора Дома 
здравља Невесиње 

 

Члан 2. 
 

Задатак ЛКЦ јепраћење стања изазваног ризиком од 
заразе новим корона вирусом, доношење одлука и 
наредбе за реализацију мјера и активности чија је 
сврха смањење могућност преноса заразе између 
становништва и ублажавање послиједица уколико 
дође до појаве болести. 
 

Члан 3. 
 

ЛКЦ има право позивања и ангажовања припадника 
организација, установа, друштава и других правних 
и физичких лица када процјене да је њихово учешће 
потребно и оправдано у пословима заштите и 
спасавања становништва од заразних болести и 
послиједица које оне могу изазвати. 
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Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавит 
ће се у Службеном гласнику општине Невесиње. 
 

Образложење: 
 

С обзиром да су мјере уведене од стране Владе РС 
10. марта 2020.г., а које се односе на престанак 
рада школа и факултета до 30.03.2020.г, као и 
забрану јавних окупљања, спортских и других 
манифестација на којима се окупља већи број људи, 
довољан разлог за доношење ове Одлуке. Како још 
увијек није изашла службена објава наложених 
мјера, нисмо у могућности да се позивамо на 
званични документ, а цијенећи озбиљност ситуације 
позивамо се на усмене објаве Предсједника Владе 
РС путем јавних медија, што нам даје оправдан 
разлог за формирање Локалног кризног центра за 
праћење и контролу болести изазване новим 
вирусом корона на подручју општине Невесиње. 

Начелник општине                                                                                                                                   
Миленко Авдаловић,с.р. 

23. 
Број: 02-012.10-458/19 
Датум: 12.3.2020.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 31.12.2019. године, 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 

31.12.2019. 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 
31.12.2019. 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. Извршити процјену вриједности градских 
улица, гдје се у књиговодству воде 
синтетички у      појединим, градским 
насељима. 

 

 

3.  Извршити процјену вриједности свих 
општинских грађевинских објеката у 
сеоским насељима. 

4. Утврдити вриједност земљишта и 
појединачне вриједности објеката у кругу 
бивше касарне, 

5. Извршити процјену свих споменика на 
простору општине Невесиње, 

6. Комуналну опрему, са конта број 011275 
предати у право власништва ЈП „Комус“ 
а.д. Невесиње, 

7. Основна средства, трафои, са конта број 
011292 предати у право власништва МХ 
ЕРС ЗП „Електро- Херцеговина“ а.д. 
Требиње. 

8. Изршити отпис и искњижити основна 
средстава и инвентар са припадајућим 
вриједностима, како слиједи: 

 
- Портирница:    

            703 – рачунар – 1 ком.  
- Мјесни уред Зови До:   
        102 – кварцна пећ – 1 кома 
- Шалтер сала:                              - 1635-

1641 – радна столица – 7 ком.   
1509 –рачунар – 1 комад  

- Канц. урбанизам:                       - 1572 – 
плотер ХП 110 плус – 1 ком.     

- Приземље – Хол:  - 174-177 – кабинет 
сто – 4 комада 

- Канцел. М.Уред Невесиње - 0330 – 
кварцна гријалица – 1 ком.  

- 1650 – столица пластична  
- 1518 – УПС – 1 кпмад 
-  0001 – штампач Лексмарк – 1 комад 
-  Канцеларија 107:        - 1567 – 

принтер Кјоцера 1030 – 1ком. 
- Архива и велика сала:  411-415 – 

фотеља 3015 – 5 комада 
-  Ресторан  - 225-226 – ресторан 

столица – 2 комад 

-       380-389 – Ресторан столица –  
       10 ком   
- 377-378 – ресторан сто – 2 комада 
- 11238 – кварцна гријалица–1 ком. 
- 171-173  - кабинет фотеља-3 ком 
- Ватрогасна опрема  - 66/97     -

дијапројектор -1 комад 
- 79-8        -напртњача -1 комад 
- 43-10/08 –дизалица   -1комад 
- 38-1/07   -ватрогасно цријево 1комад 
- 38-10/07 –ППА „С“ -1 комад 
- 93/16       -млазница за пјену-1комад 
- 1/07         -ручна светиљка  -1комад- 
- 2/10         -маказе  -1комад 
- 9/10        -лемилица -1комад 
- 15/10      -клијешта за телефон-1комад 
- 37/10      -бренер плински 

  
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 31.12.2019.године. 
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Члан 5. 

 

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

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  дужне да до 05.02.2020. 
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 31.12.2019. године, и начелнику 
општине 9.3.2020. године доставила исти на 
разматрање и усвајање. Поводом тога начелник је 
сазвао састанак 13.3.2020. године на коме су 
присуствовали чланови Централне пописне 
комисије и начелник Одјељења за финансије. 

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

 

 
 

1.Комисија за попис инвентара и 
драгоцјености у згради Општинске управе и 
осталим објектима, горива, залиха робе 
ресторана и осталог материјала,  

Извршила је попис основних средстава и инвентара 
општинског органа управе са стањем на дан 
31.12.2019 . године у складу са Правилником о 
начину и роковима пописа, као и утврђеним Планом 
рада Комисије за попис основних средстава и 
инвентара општинског органа управе. 
Попис је обављен у времену, по утврђеном плану 
рада у присуству свих чланова Комисије и радника 
општинског органа управе. 
 Увидом у књиговодствено стање и у пописну 
документацију комисија је константовала да није 
било вишкова ни мањкова основних средстава 
инвентара. 
Комисија је у посебну пописну листу пописала 
основна средства и инвентар који је општински 
орган управе уступио другим субјектима на 
кориштење.  
Предмет рада разврстан је по рачуноводственим 
контима и вриједностима на следећи начин: 
 
 
 
 

Ред. 
број 

Конто Назив конта 
Набавна 
вриједност 

Исправка 
Тренутна 
вриједност 

1.  011211 
Моторна возила (аутомобили, аутобуси, комби 
возила, мотоцикли, бицикли и сл.) 

171.794,17 86.331,13 85.463,04 

2.  011213 
Теренска возила (ватрогасна возила, камиони 
за одвоз смећа, багери) 

66.670,00 23.638,87 43.031,13 

3.  011221 Канцеларијски намјештај 89.458,84 63.139,12 26.319,72 

4.  011223 Канцеларијске машине 3.940,77 3.869,77 71,00 

5.  011233 Телефонска опрема 479,70 8,00 471,70 

6.  011235 Рачунарска опрема 173.637,46 156.781,50 16.855,96 

7.  011237 Остала комуникациона опрема 13.026,63 12.064,39 962,24 

8.  011241 Опрема за гријање, вентилацију и хлађење 110.000,43 85.814,10 24.186,33 

9.  011242 Опрема за противпожарну заштиту 560,77 8,92 551,85 

10.  011247 Остала гријна, расхладна и заштитна опрема 6.065,23 4.924,13 1.141,10 

11.  011261 
Опрема за намјештај образовних, научних и 
културних установа 

10.762,40 6.839,48 3.922,92 

12.  011263 Галеријски и музејски експонати 4.300,00 0,00 4.300,00 

13.  011265 Музичка опрема 14.686,86 6.399,67 8.287,19 

14.  011266 Спортска опрема 34.307,16 19.529,66 14.777,50 

15.  011273 Опрема за цивилну заштиту 68.079,79 54.809,44 13.270,35 

16.  011275 Комунална опрема 75.747,69 31.675,98 44.071,71 

17.  011287 
Остала производно-услужна опрема, алат и 
инвентар 

6.993,06 4.195,81 2.797,25 

18.  011292 Трафо и агрегати 644.368,14 451.902,13 192.466,01 

19.  011294 Прецизна и оптичка опрема 3.747,30 3.406,76 340,54 

20.  011297 Остала постројења и опрема 26.647,64 17.882,42 8.765,22 

УКУПНО: 1.525.647,04 1.033.221,28 492.052,76 

 
 
 Средства у припреми 

 

 Ред. 
број 

Конто Назив конта 
Набавна 
вриједност 

Исправка 
Тренутна 
вриједност 

1. 014128 Пречистач за воду  462.310,18 0,00 462.310,18 

 
Средства у припреми односе се на почетак 
радова у вези изградње Пречистача воде на 
језеру Алаговац. 
 

 

 

 
Комисија је у току пописа констатовала да ниже 
наведена основна средства и инвентар, због 
дотрајалости и немогућности коришћења, треба 
ставити ван употребе, и то: 
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- Портирница:     - 703 – рачунар – 1 комад 
-  Мјесни уред Зови До -102 – кварцна пећ – 1 

комад 
- Шалтерсала:   - 1635-1641 – радна столица – 

7 комада   
- 1509 – рачунар – 1 комад 
- Канц. урбанизам:    - 1572 – плотер ХП 110 

плус – 1 комад  
-  Приземље – Хол:  - 174-177 – кабинет сто – 

4 комада 
-  Канцел. М.Уред Невесиње: - 0330 – 

кварцна гријалица – 1 комад 
- 1650 – столица пластична 
-  1518 – УПС – 1 кпмад 
- 0001 – штампач Лексмарк – 1 комад 
-  Канцеларија 107:- 1567 – принтер Кјоцера 

1030 – 1комад 
- Архива и велика сала:    - 411-415 – фотеља 

3015 – 5 комада   
-  Ресторан: 225-226 – ресторан столица – 2 

комад   
- 380-389 – ресторан столица –10комада 
- 377-378 – ресторан сто – 2 комада 
- 11238 – кварцна гријалица – 1 комада  
- 171-173  - кабинет фотеља-3 комада  

 
- Комисија је направила увид у стање горива за 
потребе гријања управне зграде, констатовано је 
стање од 600 литара горива. Других горива није 
било на залихи. 
По анализи рада ове Комисије предложене су 
следеће мјере: 
 

-основна средства и инвентар, ради уреднијег 
пописа,  обиљежити инвентурним бројевима, 
-комуналну опрему која се води у књиговодству 
на конту 011275  дати на управљање 
комуналном предузеће „Комус“ Невесиње и 
-основна средства, трафои, који се воде у 
књиговодству на конту 011292-трафои и 
агрегати,     дати на управљање предузећу 
„Електро Херцеговина“ Радна јединица 
Невесиње. 
 

Извјештаја ове комисије је сачињен у складу са 
важећим прописима, и исти је прихватила у 
потпуности. 
 

2. Комисија за попис путева, улица, 
мостова, пропуста и осталих саобраћајних 
објеката (комуникациони и електрични водови, 

водовод и канализација, бране и средстава у 
припреми). 
Извршила је попис путева, улица, мостова, 
пропуста и осталих саобраћајних објеката 
(комуникациони и електрични водови, водовод и 
канализација, бране и средстава у припреми) са  

стањем на дан 31.12.2019. године у складу са 
Правилником о начину и роковима пописа, као и  

 

утврђеним планом  рада Комисије за попис 
општинског органа управе, а након тога су 
утврђена  додатна улагања на територији наше 
општине која су била усмјерена у области 
предвиђена пописом. 

 

1. Путеви и ауто-путеви          6 791 991,03 
2. Тунели и мостови                   126 680,51 
3. Вањска освјетљења, тротоари и ограде 

                                                 441 364,69 
4. Остали саобраћајни објекти    2 668,88 
5. Плиноводи, водоводи и канализа 

                                                 984 887,85 
6. Комуникациони и електрични водови 

1 016,32 
7. Луке и бране                   2 329 700,00 
8. Улагање у истраживање и 

процјењивање минералних ресурса  
                                          240,00 

9. Улагање у развој    0,00 
10. Остала нематеријална произведена  

имовина                        33 643,36  
11. Умјетничка дјела          12 000,00  
12. Архивска грађа                             109,98 
13. Лиценце             7 488,00 
14. Остала нематеријална непроизведена 

имовина                        55 099,18 
-------------------------------------------------------- 
УКУПНА  ВРИЈЕДНОСТ    10.786.889,80 
Средства у припреми                 8.200,00 
Укупно                                 10.795.089,80 

 

Комисија је предложила, да би се избјегле 
одређене неправилности у раду, да се формира 
комисија од стране надлежног органа, која ће 
извршити процјену вриједности улица са 
инфраструктуром у  новоизграђеним градским 
насељима и локалних путева у сеоским 
насељима. 

Извјештаја ове комисије је сачињен у складу са 
важећим прописима, и исти је прихватила у 
потпуности. 

 3.Комисија за попис некретнина (стамбени, 
канцеларијски, образовни, спортско-
рекреативни објекти и терени, споменици, 
остали објекти и средства у припреми), 

Извршила је попис некретнина ( стамбених, 
канцеларијских,образовних, спортско-
рекреативних објеката и терена, споменика , 
осталих објеката и средстава у припреми) 
општинског органа управе са стањем на дан 
31.12.2019.године у складу са Правилником о 
начину и роковима пописа, као и утврђеним 
Планом рада Комисије за попис некретнина, 
постројења и опреме општинског органа управе. 
 

Позиција Врста имовине 
Набавна 

вриједност 
Исправка 

вриједности 
Садашња 
вриједност 

 

11112 
Стамбени објекти и јединице за пос. 

Соц групе. 
654.793,19 414.373,96 240.419,23  

11121 Канцеларијски објекти 4.073.043,57 2.004.077,10 2.068.966,47  

11123 
Објекти образовних и научних 

институција 
15.599.209,04 7.921.917,12 8.677.291,92  
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11125 Спортско рекреативни објекти 3.016.816,26 851.181,89 2.165.634,37  

11126 Производно услужни објекти 1.446.226,50 251.281,88 1.194.944,62  

11127 Остали пословни објекти 4.556.491,78 972.984,44 3.583.507,34  

      

11133      

11134      

11137      

11191      

      

11195 Споменици 247.075,44  247.075,44  

11196 Спортско рек. терени 445.296,90 205.990,97 239.305,93  

11197 Остали објекти 2.331.190,57 1.112.188,05 1.219.002,52  

      

      

      

      

13112      

13113      

13118      

 Станови у спору 0    

 УКУПНО 33.370.143,25 13.733.995,41 19.636.147,84  
 

014111     Средства у припреми                 54.831,00                                     54.831,00 

 
 

Комисија је предложила: 
 

- да се утврди вриједност грађевинских 
објеката у кругу касарне,  и искњиже 
порушени. 

- да се утврди вриједност објеката у мјесним 
заједницама, школа, задружних домова, 
полицијских станица и мјесних уреда. 

- да се утврди вриједност свих споменика на 
територији општине. 

Извјештаја ове комисије је сачињен у складу са 
важећим прописима, и исти је прихватила у 
потпуности. 

   4.Комисије за попис непроизведене сталне 
имовине-земљишта и шума, 

По предходно утврђеном плану рада извршила је 
попис стања непроизведене сталне имовине 
земљишта и шума дана 31.12.2019.године на 
прописаним обрасцима  и установила следеће 
стање: 

У посједу општине Невесиње  по књигама и по 
попису налази се: 

- Градског грађевинског земљишта са 
Касарном набавне вриједности                  
1.593.337,88 КМ 

- Остало грађевинско земљиште 142.461м
2
 

набавне вриједности               676.422,65 КМ 

- Пољопривредног земљишта  26.594.049 м
2
 

набавне вриједности          22.961.189,50 КМ 

- Земљишта градског парка 1.185 м
2
 набавне 

вриједности                                 9.100,73 КМ 

- Земљишта градског гробља 13.829 м
2
 

набавне вриједности                 69.145,00 КМ 

- Земљишта партизанског гробља 20.977 м
2
 

набавне вриједности               104.985,00 КМ 

- Путног земљишта 4.578.496 м
2
набавне 

вриједности                          7.805.559,30 КМ 

- Школско земљиште 130.027 м
2
 набавне 

вриједности                             263.686,20 КМ 

- Земљиште Мјесног уреда Кифино село 398 
м

2
 набавне вриједности                318,40 КМ 

- Земљиште за градско гробље 
 
набавне 

вриједности                              40.582,00 КМ
  

- Земљиште језера Алаговац  набавне 
вриједности                       1.750.000,00 КМ 

              УКУПНО:                         35.274.326,66 КМ. 

 

Централна пописна комисија, након прегледа 
пописних листи и извјештаја ове Комисије,  
констатовала је, да је извјештај сачињен детаљно, а 
попис извршен у складу са важећим прописима. 

Комисија сматра да се градско грађевинско 
земљиште везано за круг бивше касарне треба 
имовински кориговати, јер је дошло до значајних 
промјена на том простору. 

 

Извјештаја ове комисије је сачињен у 
складу са важећим прописима, и исти је прихватила 
у потпуности. 

5. Комисија за попис опреме, ситног инвентара и 
осталог у ТВЈ,  

 извршила је попис основних средстава,опреме, 
алата, ситног инвентара и осталог у ТВЈ Невесиње, 
са стањем на дан 31.12.2019.г. у складу са 
Правилником о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог са стварним стањем 
имовине и обавеза општине Невесиње (Службени 
Гласник општине Невесиње, број: 5/16), као и са  

утврђеним Планом рада Комисије за попис опреме, 
ситног инвентара и осталог у ТВЈ Невесиње. 

1. Зависно од локације и намјене одређене опреме, 
формиране су сљедеће листе:  

Листа - Пословни објеката 

Листа - Канцеларијски намјештај 

Листа - Комуникациона и рачунарска опрема,  
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Листа - Ватрогасна возила (са припадајућом 
опремом),  

Листа - Ватрогасна опрема, 

Листа - Лична опрема за ватрогасце, издата на 
реверс,  

Листа - Опрема дата на кориштење ТВЈ од 
стране општине Невесиње,  

Листа опреме и средстава коју је општина 
Невесиње преузела од ОСБиХ за потребе      

ТВЈ(Листа - Од других правних лица, и Листа - 
Алат и инвентар. 

 

Ради дотрајалости, потрошње или 
неупотребљивости комисија предлаже да се 
одређена, ниже наведена опрема стави ван 
употребе, отпише. 

 

 

 

РБ НАЗИВ ОПРЕМЕ ИНВ.БРОЈ СМЈЕШТАЈ ВРИЈ.(КМ) ЈЕД.МЈ. КОЛ. 

Листа - Канцеларијски намјештај 

1. Тапацирана столица 016117 Гаража 22,01 комад 1 

2. Тапацирана столица 016118 Гаража 22,01 комад 1 

Листа - Комуникациона и рачунарска опрема 

1. Телефон фиксни 016120 Дежурана 25,00 комад 1 

Листа - Ватрогасна возила (са припадајућом опремом) 

1. Млазница 016102/13 Sides -- комад 1 

2. Раздјелница дводјелна 016102/14 Sides -- комад 1 

3. Редуцир спојка Փ52/25 016229 Tam 125 64,95 комад 1 

4. Напртњача 016101/19 Tam 125 -- комад 1 

5. Напртњача 016220 Deffender 111,15 комад 1 

6. Напртњача 016221 Deffender 111,15 комад 1 

7. Рукавице кожне 016103/31 Deffender -- пар 1 

8. Ланци за снијег 016103/33 Deffender -- комад 1 

9. ППА „S-2“ 016106/8 Лада Нива -- комад 1 

10. Резервне сијалице 016106/9 Лада Нива -- комплет 1 

Листа - Ватрогасна опрема 

1. Компресор 016244 Гаража 203,80 комад 1 

Листа - Лична опрема за ватрогасце, издата на реверс 

1. Радни комбинезон, јакна , панталоне Д 1/15 Дежурана -- комплет 9 

2. Заштитне рукавице Д 2/15  Дежурана -- пар 9 

3. Гумене чизме Д 3/15 Дежурана -- пар 9 

4. Ватрогасни опасач Д 4/15 Дежурана -- комад 6 

5. Ватрогасна сјекирица Д 5/15 Дежурана -- комад 6 

Листа опреме и средстава коју је општина Невесиње преузела од ОСБиХ за потребе ТВЈ 

1. Гумено цријево 15m Ред.бр.1. Магацин -- комад 4 

Листа - Алат и инвентар 

1. Мјерач за пермант 016257/12 Магацин 27,00 комад 1 

2. Кључ за моторку 016257/35 Магацин 3,00 комад 1 

3. Наочаре тамне 016257/40 Магацин 12,00 комад 1 

4. Кључ за моторку 016257/43 Магацин 5,00 комад 1 

5. Канта за малтер 5kg 016257/49 Сервис 9,50 комад 1 

6. Клијешта за лим 016257/53 Сервис 10,00 комад 1 

 
 

Укупна вриједност пописане имовине по контима, приказана је на следећи начин: 
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011121 Канцеларијски објект  66.751,57 1.819,03 0,00 1.819,03 64.932,54 

011221 Канцеларијски намјештај 721,12 474,68 92,20 566,88 154,24 

 

011232 ТВ опрема 249,00 140,25 49,80 190,05 58,95 

011233 Телефонска опрема 70,00 9,55 5,00 14,55 55,45 

011235 Рачунарска опрема 486,00 0,00 121,50 121,50 364,50 

011237 Остала комуникациона опрема 821,87 173,27 90,41 263,68 558,19 

 

011213 Ватр. возила и одређена ватр. 
опрема 

362.775,68 139.545,04 86.875,13 226.420,17 136.355,51 

 

011274 Ватрогасна опрема 81.429,80 32.844,70 11.757,22 44.601,92 36.827,88 

 

024113 Лична опрема за ватрогасце 6.715,91 3.339,63 1.821,71 5.161,34 1.554,57 

 

024111 Алат и инвентар 2.231,00 0,00 1.115,50 1.115,50 1.115,50 

 

 Ʃ 522.251,95 178.346,15 101.928,47 280.274,62 241.977,33 

 

 

Рад ове Комисије је прихваћен у цјелости.                                                                                                               

6. Комисије за попис готовине и готовинских 
еквивалената,      

  у складу са Планом рада извршила је дана 
31.12.2019. године  попис благајне и новчаних 
средстава на трансакционим рачунима  и 
утврдила сљедеће стање: 

1.Салдо благајне на дан 31.12.2019. године  
износи  230.85 КМ (двијестотине тридесетКМ и 
85/100), у сљедећим апоенима: 

- 100,00 КМ - 1 новчанице, 
-   20,00 КМ - 5 новчаница, 
-  10,00 КМ -  3 новчанице, 
-    0,20 КМ – 4 новчанице 
-    0,05 КМ  - 1 новчанице 

 

2. Преглед новчаних средстава на 
трансакционим рачунима на дан 31.12.2018. 
године : 

- ж.р. Аддико банк (трансакцијски) бр.  

5520060000130331 ......  366,754.68 КМ 
- ж.р. Аддико банк  

 бр.5520061775077168.....      2,553.66КМ 
- ж.р. Аддико банк  

бр.5520061794622668.................      2,072.18 КМ 
- ж.р. Аддико банк  

бр.5520061775081727.................           14.12 КМ 
- ж.р. Аддико банк  

бр.5520061775072803.................           15.45 КМ 
- ж.р. Уникредит банка  бр. 

5517902221141476.....................      3,048.40 КМ 
- ж.р. Уникредит банк 

 

бр.5517902221238864................   450,089.10 КМ 
- ж.р. Нова банка-кредит  

бр.121212-РПН006 .................              86,25 КМ 
- жр.рАддико банк-девизни рачун 

бр.121221 .............................          22,603.17 КМ 
               УКУПНО :                        847,237.01КМ 

(осамсточетрдесетседамхиљададвјестотридесет
седам КМ и 01/100) 
Готовина и новчана средства укупно : 

230.85+847,237.01=847,467.86КМ 
(осамсточетрдесетседамхиљадачетиристошезде
сетседам КМ и 86/100 

Извјештаја ове комисије је сачињен у 
складу са важећим прописима, и исти је 
прихватила у потпуности. 
7. Комисија за попис потраживања, обавеза, 
пласмана, датих и примљених аванса са 
стањем на дан 31.12.2019. године је утврдила 
сљедеће вриједности: 

 
00690110 Скупштина Општине  
 

I Неизмирене обавезе 

1. Конто 222211   Обав.нето накнаде.. .....140,00 КМ 
2. Конто 222213 Обав.порез.накнаде....... 1.756,70 КМ 
3. Конто 222298 Обав.доп.накнаде......... .8.652,40 КМ 
4. Конто 223121 Обав.према физ.лиц.....10.307,88 КМ 
   

_________________________________________ 
  Укупне обавезе СO......   .................20.856,98 КМ 



14.3.2020 . год.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК    ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ  Број  3-20    страна    9 

 

 

 
 
00690130 Општинска управа 

I Потраживања 

Комисија је извршила попис потраживања са 
стањем на дан 31.12.2019.године и установила 
следеће: 

Ненаплаћена потраживања: 

1. Конто 112117 пот.за остале порезе.62.637,54 КМ 
2. Конто 122472 крат.пот. зајмови........  3.297,08 КМ 
3. Конто 122461 кратки зајмови дати 

удружењима.............................................250,00 КМ 
4. Конто 112137 пот. за остале непореске 

приходе...............................................15.889,85 КМ  
5. Конто 123113 пот.за продата 

пр.ап.сред...........................................13.158,37 КМ 

6. Конто 123114 потраж.за 
прод.непроиз.сред./земља/................1.019,80 КМ 

7. Конто 123311 аконтација за службени пут у 
земљи ......................................... 1.207,49 КМ 

8. Конто 123312 аконтација за службени пут 

 у иност........................................... 192,55 КМ 

9. Конто 123315 потраж.по основу 
кор.мобил.телеф................................ 2.759,85 КМ 

10. Конто 123417 потраж.за остале 
порезе..................................................82.485,45 КМ 

11. Конто 123432 потраж.за ненапл.таксе и 
накнаде..............................................136.312,12 КМ 

12. Конто 123437 потраж.за ненапл.остале 
неп.прихо...........................................54.320,91 КМ 

13. Конто 123517 пот.за ост.порезе за које је прод.рок 
плаћ...................................................133.806,61 КМ 

14. Конто 123612 пот.за више 
упл.акцизе.............................................4.502,70 КМ 

15. Конто 123917 остала краткор.пот.у 
земљи....................................................3.233,47 КМ 

16. Конто 127119 ост.унап.плаћ.расходи у 
земљи.......................................................339,32 КМ 

17. Конто 127129 ост.унап.плаћ.расходи у 
иност...................................................19.167,13 КМ 

18. Конто 127919 
ост.крат.разграничења..........................2.614,24 КМ 

19. Конто 129753 потр.од 
јед.лок.самоуправе................................ 109,17 КМ 

20. Конто 129754 потр.од фондова 
об.соц.осиг..................................................0.00 КМ 

21. Конто 129771 пот.по основу рефунд.фонд 
зд.осиг....................................................6.374,40 КМ 

22. Конто 129782 пот.по основу 
трансфера..........................................15.000,00 КМ 

23. Конто 129792 остала фин. имов.и 
разгр.....................................................31.639,61 КМ  

24. Конто 129891 ост.кр.фин.имо.и раз.унутар исте 
јед.вл(МЗ).......................................      .2.009,00 КМ 

Укупна потраживања:       592.326,66 КМ                                               

 

II Сумњива потраживања 

 

1. Конто 123118 спор.потр.по основу 
 пр.земље...........................    13.832,73 КМ 

   2.    Конто 123418 спор.пот.за ненапл. порезе 
         ………………………………    575.213,46 КМ 
3.Конто 123438 спорна пот.за 
ненап.накн...................................... 72.422,02  КМ 

___________________________    
Укупно:                      661.468,21 КМ   

                                                                                                                    
        Централна пописна комисија је предложила 
да се потраживања под редним бројем један и 
три  наплате утуживањем, уз констатацију да  на 
наплату потраживања под редним бројем два не 
може утицати. 
Краткорочне и дугорочне обавезе 

III Обавезе 

1. Конто 222111 обав.нето 
плата.....................................93.157,58 КМ 

2. Конто 222113 обав.за плате и 
накнаде(пов.пореза)............  4.528,49 КМ 

3. Конто 222198 обавезе за збирне 
доприносе...........................  96.289,67 КМ 

4. Конто 222199 обав. за остале 
доприносе................................. 583,54 КМ 

5. Конто 222211 обав.нето нак.трош.и 
ост.лп.................................. .42.726,42 КМ 

6. Конто 222213 обав. за накнаде –порез 
на доходак............................   8.820,77 
КМ 

7. Конто 222298 обав.за збирне 
доприносе............................ 22.142,87 КМ 

8. Конто 222299 обавезе за остале 
доприносе........................ ................ 0 КМ 

9. Конто 223111 обав.за набавку роба и 
услуга................................  205.421,02 КМ  

10. Конто 223112 обав.за набавку сталне 
имовине............................    85.655,86 КМ 

11. Конто 223121 обавезе према физ 
лицима...............................    3.586,11 КМ  

12. Конто 223131 обавезе према судским 
рјешењима..................... .... ……….. .0 КМ 

13. Конто 223141 обав.за поврат и 
прекњижавања.......................   160,00 КМ 

14. Конто 223151 обав.за порезе и допр. на 
тер.посл.уз..............................  786.20 КМ 

15. Конто 223171 обав.за примљене 
депозите и кауције ..... .  .  48.735,46 КМ 

16. Конто 223199 остале обавезе у 
земљи...................................  1.641,63КМ 

17. Конто 223231 обав.по суд.рј. у 
иностр................................... 2.200,00 КМ 

18. Конто 224931 обав.по основу затезних 
камата........................................... 0,00 КМ 

19. Конто 225111 обав.за 
субвенције.......................... 40.617,50 КМ 

20. Конто 225211 обав.за 
грантове...............................128.218,49КМ 

21. Конто 225311 обав.за дознаке на име 
соц.заштите......................    18.125,75 КМ 

22. Конто 228118 остале краткорочне 
обавезе...................................... 28,63 КМ 

23. Конто 229752 обав.према 
ентитету...................................2022,28 КМ 

24. Конто 229753 обав.према 
јед.лок.самоуправе...................349,39 КМ 

25. Конто 229754 обав.према фондовима 
обавезног соц.осиг..................  625,06 КМ 

26. Конто 229782 обав. по основу 
трансфера.....................................0,00 КМ 

27. Конто 229821 обав.по основу набавке 
робе............................................... 0,00 КМ 

28. Конто 229891 краткор. рез. (остале инт. 
об. МЗ, ЦСР, ТВЈ)………… 24.562,93 КМ 

      Укупне краткорочне обавезе:    830.985,65 КМ 
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Краткорочна разграничења 

Конто 127119 остали унап.плаћени аванси  
................................................................. 339,32 КМ 

IV 00690190 Остала буџетска потрошња 

Дугорочне обавезе-кредити 

 
1. Конто 219131 дуг.об.по зајм.прим.од 
државе(кредит Свјетске банке).......128.733,41 КМ 
2. Конто 219132 дуг.об.по зајм.прим.од 
ентитета(ЕИБ водовод) ..................791.469,90 КМ 
3. Конто 211341 дуг.об. по зајм.прим.од банке(кр. 
Уникредит и Адико) ......................2.222.086,46 КМ 
    ____________________________________ 

    Укупне дугорочне обавезе ....... 3.142.289,77КМ 

Краткорочне обавезе - кредити 

1. Кредит свјетске банке..........13.208,61 КМ 
2. Адико банка.....................   266.566,76 КМ 

        3.    Уникредит банка.............. 414.594,34  КМ 
           
  Укупне краткорочне обавезе по кредитима.... 
694.369,71 КМ 
 
00690125 Теритиријална ватрогасна јединица  
Новчана средства 

1. Конто 121111..............................13,09 КМ 
______________________________________ 
             Укупна новчана средства.......13,09 КМ 

 
Ненаплаћена потраживања 

1. Конто 123437 потр.остале 
непор.прих....................632,40 КМ 

2. Конто 129891 остала раз.унутар 
јед.власти..... 11.220,05 КМ 

       ______________________________________ 
 
          Укупна потраживања ........... 11.852,45 КМ 

Неизмирене обавезе  

1. Конто 222111 обав.за плате и 
накнаде...............................  11.979,38 КМ 

2. Конто 222113 обав. за плате и 
накнаде(пов.пор)....................   347,86 КМ 

3. Конто 222198 обав.за збирне 
доприносе............................ 12.217,69 КМ 

4. Конто 222199 обав.за остале 
доприносе....................................74,04 КМ 

5. Конто 222211 обав.за накнаду 
трошкова............................... .5.498,83 КМ 

6. Конто 222213 обав.на накнаде –порез на 
доходак................................   1.087,62 КМ 

7. Конто 222298 обав.за збирне 
доприносе............................. .2.538,20 КМ 

8. Конто 223111 обав.за наб.роба и 
услуга......................................6.282,53 КМ 

9. Конто 223112 обав. за наб.сталне 
имовине................................ .1.811,27 КМ 

   _________________________________ 
             Укупне обавезе...................41.837,42 КМ 
 
 

Извјештаја ове комисије је сачињен у 
складу са важећим прописима, и исти је 
прихватила у потпуности. 

Централна пописна  комисија општинског органа 
управе, након сумирања стања по свим 
извјештајима комисија за попис, констатовала је, 
да су се све комисије  у свом раду, приликом 
обављања пописа за 2019.годину руководиле 
утврђеним планом рада, те поступале у складу 
са важећим Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем имовине и обавеза 
(„Сл. гласник Републике Српске“ бр. 
45/16),односно Правилником о начину и 
роковима вршења пописа и усклађивању 
књиговодственог са стварним  стањем имовине и 
обавеза општине Невесиње („Сл. гласник 
општине Невесиње“  бр.5/16). 

 

С обзиром да 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. 

Н А Ч Е Л Н И К  

Миленко Авдаловић,с.р. 

                                                                                         

 

 

24.. 
Број: 02/012.10-458/19 
Датум:24.02.2020.године 
 

И  З  В  Ј  Е  Ш  Т  А  Ј 
о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2019. године 

 
 Централна пописна комисија је именована Рјешењем Начелника општине број: 02/012.10-

458/19 од 02.12.2019. године у саставу: 
 
      1. Велемир Реповић,  дипл. ецц, предсједник,  
       2. Василије Буха,  дипл инж, члан, 
       3. Божидар Николић, дипл. ецц, члан. 
 
       Према утврђеном плану рада, Централна пописна комисија је, након прикупљања свих појединачних 
извјештаја комисија за попис, сачинила  збирни извјештај о извршеном попису имовине и обавеза,  у 
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складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник Републике Српске“,бр.94/15), Правилником о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Сл.гласник    Републике Српске“,бр.45/16),те Правилником о начину и роковима вршења пописа 
и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза општине Невесиње („Сл. 
гласник општине Невесиње“  бр.5/16). 
      Након извршеног увида у појединачне извјештаје свих комисија за попис имовине и обавеза, те на 
основу праћења, координације и  
контроле њиховог рада , Централна пописна комисија, у вези са извршеним  пописом  имовине и обавеза 
општинског органа управе, са стањем на дан 31.12.2019. године, констатује следеће:  
 
 

1.Комисија за попис инвентара и драгоцјености у згради Општинске управе и осталим 
објектима, горива, залиха робе ресторана и осталог материјала,  

 
извршила је попис основних средстава и инвентара општинског органа управе са стањем на дан 
31.12.2019 . године у складу са Правилником о начину и роковима пописа, као и утврђеним Планом рада 
Комисије за попис основних средстава и инвентара општинског органа управе. 

 
 Попис је обављен у времену, по утврђеном плану рада у присуству свих чланова Комисије и радника 
општинског органа управе. 
  
Увидом у књиговодствено стање и у пописну документацију комисија је константовала да није било 
вишкова ни мањкова основних средстава инвентара. 
 
Комисија је у посебну пописну листу пописала основна средства и инвентар који је општински орган 
управе уступио другим субјектима на кориштење и то:  
Основна средства која су била пописана у  
Спортској дворани:основна средства инвентурних бројева 11325-11328, велика струњача које су,  дате 
Основној школи у Зовом Долу – 1 – комад, ОШ у Придворцима – 1- комад, Плесном клубу ЛЕТ с денце из 
Невесиња – 1 - комад, те Теретани у СД – 1 – комад,  основно средство инвентурног броја 00099 Сто за 
тенис и тениска опрема ТЕНИС ЛИНЕ СО,  дато је на коришћење Тениском клубу у Невесињу, те основна 
средства из канцеларије  210 рачунар „САМСУНГ“ (монитор, процесор и тастатура)- дато КУД „Невесиње“, 
и канцеларије 106 основно средство штампач „САНСУНГ“ SCX-2- дато Удружењу „Слога“ Невесиње. , 
зашто постоји уредна документација (реверс)     
      

Предмет рада пописне комисије разврстан је по рачуноводственим контима и вриједностима на 
следећи начин: 

 
 

Ред. 
број 

Конто Назив конта Набавна вриједност 

 
Исправка 

 

Тренутна 
вриједност 

1. 011211 
Моторна возила (аутомобили, 
аутобуси, комби возила, 
мотоцикли, бицикли и сл.) 

171.794,17 86.331,13 85.463,04 

2 011213 
Теренска возила (ватрогасна 
возила, камиони за одвоз 
смећа, багери) 

66.670,00 23.638,87 43.031,13 

3. 011221 Канцеларијски намјештај 89.458,84 63.139,12 26.319,72 

4. 011223 Канцеларијске машине 3.940,77 3.869,77 71,00 

5. 011233 Телефонска опрема 479,70 8,00 471,70 

6. 011235 Рачунарска опрема 173.637,46 156.781,50 16.855,96 

7. 011237 Остала комуникациона опрема 13.026,63 12.064,39 962,24 

8. 011241 
Опрема за гријање, 
вентилацију и хлађење 

110.000,43 85.814,10 24.186,33 

9. 011242 
Опема за противпожарну 
заштиту 

560,77 8,92 551,85 

10. 011247 
Остала гријна, расхладна и 
заштитна опрема 

6.065,23 4.924,13 1.141,10 

11 011261 
Опрема за намјештај 
образовних, научних и 
културних установа 

10.762,40 6.839,48 3.922,92 

12 011263 
Галеријски и музејски 
експонати 

4.300,00 0,00 4.300,00 

13. 011265 Музичка опрема 14.686,86 6.399,67 8.287,19 

14. 011266 Спортска опрема 34.307,16 19.529,66 14.777,50 

15. 011273 Опрема за цивилну заштиту 68.079,79 54.809,44 13.270,35 

16. 011275 Комунална опрема 75.747,69 31.675,98 44.071,71 

17. 011287 Остала производно-услужна 6.993,06 4.195,81 2.797,25 
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опрема, алат и инвентар 

18. 011292 Трафо и агрегати 644.368,14 451.902,13 192.466,01 

19. 011294 Прецизна и оптичка опрема 3.747,30 3.406,76 340,54 

20 011297 Остала постројења и опрема 26.647,64 17.882,42 8.765,22 

УКУПНО: 1.525.647,04 1.033.221,28 492.052,76 

 
 

5. Средства у припреми 
 

 

Ред. број Конто Назив конта 
Набавна 

вриједност 
Исправка 

Тренутна 

вриједност 

1. 014128 
Пречистач 

за воду  
462.310,18 0,00 462.310,18 

 
 
Средства у припреми односе се на почетак радова у вези пречистача воде на језеру Алаговац. 
 
 Комисија је у току пописа констатовала да ниже наведена основна средства и инвентар,   због 

дотрајалости и немогућности коришћења, треба ставити ван употребе, и то: 
 

Портирница: - 703 – Рачунар – 1 комад 1x32,33=  ............................................................................32,33 КМ 
Мјесни уред Зови До:- 102 – Кварцна пећ – 1 комад     1x10,00= .................................................... 10,00 КМ 
Шалтерсала:   1635-1641 – Радна столица – 7 комада   7x50,00=.....................................................350,00 КМ 

       1509 – Рачунар – 1 комад   1x32,33= ....................................................................................................... 
32,33 KM 
Урбанизам:         - 1572 – Плотер ХП 110 Плус – 1 комад    1x  1,00=..................................... 1,00 KM 
Приземље – Хол:      - 174-177 – Кабинет сто – 4 комада   4x 20,00=................................80,00 KM 
Канцел. М.Уред Невесиње: - 0330 – Кварцна гријалица – 1 комад 1x 10,00=           .................10,00 KM 

- 1650 – Столица пластична – 1 комад   1x 15,75= ......................................................    ................. 15,75 KM 
- 1518 – УПС – 1 кпмад 1x 20,00= ............................................................................................................ 20,00 KM 
- 0001 – Штампач Лексмарк – 1 комад   1x 30,00= ........................................................................... 30,00 KM 
Канцеларија 107:.. 1567 – Принтер Кјоцера 1030 – 1 кома1x100,00=.............................................. 100,00 KM 
Архива и велика сала:   411-415 – Фотелја 3015 – 5 комада        5x 20,00= ............................. 100,00 KM  
Ресторан: 225-226 – Ресторан столица – 2 комад  2x 5,00=   .......................................................   10,00 KM 

380-389 – Ресторан столица – 10 ком   10x 5,00=   ..............................................................................   50,00 KM 
377-378 – Ресторан сто – 2 комада 2x20,00=  .......................................................................................  40,00 KM 
11238 – Кварцна гријалица – 1 комада   1x15,00=   ..............................................................................  15,00 KM 
171-173 – Кабинет фотеља – 3 комада   3x15,00=   ..............................................................................  45,00 KМ 
 

УКУПНО:     941,41 КМ 

 
 Комисија је направила увид у стање горива за потребе гријања управне зграде.   Констатовано 
је стање од 600 литара горива. Других горива није било на залихи. 
Централна пописна комисија прихвата  попис предметне комисије те предлаже, да  
се оснују комисије од стране надлежног органа које ће урадити следеће послове: 
-основна средства и инвентар, ради уреднијег пописа,  обиљежити инвентурним бројевима, 
-комуналну опрему која се води у књиговодству на конту 011275  дати на управљање комуналном 
предузеће „Комус“ Невесиње и 
-основна средства, трафои, који се воде у књиговодству на конту 011292-трафои и агрегати,     дати на 
управљање предузећу „Електро Херцеговина“ Радна јединица Невесиње. 
 

2. Комисија за попис путева,улица, мостова,пропуста и осталих саобраћајних објеката 
(комуникациони и електрични водови, водовод и канализација, бране и средстава у припреми) 

извршила је попис путева,улица, мостова,пропуста и осталих саобраћајних објеката (комуникациони и 
електрични водови, водовод и канализација, бране и средстава у припреми) са стањем на дан 31.12.2019. 
године у складу са Правилником о начину и роковима пописа, као и утврђеним планом  рада Комисије за 
општинског органа управе, а након тога су  
утврђена су додатна улагања на територији наше општине која су била усмјерена у области предвиђена 
пописом.

1.Путеви и ауто-путеви. 

 

Ред. 

број 
Опис 

Набавна вриједност 

011131 

Исправка вриједности 

011139 
Садашња вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 11251817,40 4459826,37 6791991,03 

2. Вриједност по попису 11251817,40 4459826,37 6791991,03 
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Образложење комисије: 

Путеви на територији општине Невесиње разврстани су на Локалне путеве Iкатегорије, локалне путеве II 
категорије, некатегорисане путне правце, улице I категорије и  улице II категорије. Подаци везани за 
дужине макадамских и асфалтних дионица на пописаним путним правцима, преузети су из Одлуке о 
категоризацији путева( Сл.гл. Општине Невесиње 3/15). 

У 2019-ој на територији Општине Невесиње остварена су одређена улагања у одржавање и модернизацију 
путне инфраструктуре. Општина Невесиње у сарадњи са Дирекцијом за путеве Републике Српске кроз 
различите пројекте оствараила је улагање у износу од 1 265 057,86 КМ. 

2.Тунели и мостови. 

 

Ред. 

број 

 Опис Набавна 

вриједност 

011133 

Исправка вриједности 

011139 

Садашња 

вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 151 672,15 24991,64 126680,51 

2. Вриједност по попису 151 672,15 24991,64 126680,51 

 

Образложење комисије: 

Обухвата пет мостова у сеоским срединама. 
 

3.Вањска освјетљења, тротоари и ограде 

 

Ред. 

број Опис 

Набавна 

вриједност 

011134 

Исправка вриједности 

011139 

Садашња 

вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 817 459,21 376094,52 441364,69 

2. Вриједност по попису 817 459,21 376094,52 441364,69 

 
Образложење комисије: 

 

Тротоари на територији Општине Невесиње  изграђени од асфалтног материјала протежу се уз 
магистралне и регионалне путне правце који пролазе кроз нашу општину. Укупна површина на територији 
наше општине је 14450 м. 
Општина Невесиње је у 2019-ој години одрђеним износом допринјела изградњи јавне расвјете у више 
градских насеља и на такав начин допринјела што безбједнијем кретању пјешака. У протеклој години у 
одржавање и изградњу јавне расвјете уложено је 49 433,88 КМ. 

 

4.Остали саобраћајни објекти. 

 

Ред. 

број Опис 

Набавна 

вриједност 

011137 

Исправка вриједности 

011139 
Садашња вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 4636,00 1947,12 2688,88 

2. Вриједност по попису 4636,00 1947,12 2688,88 

 
Образложење комисије: 

Према Одлуци о утврђивању назива улица и тргова на попдручју општине Невесиње извршено је 
постављање табли са називом улица, укупно 150ком
 

 

5.Плиноводи, водоводи и канализација. 

Ред. 

број 
        Опис 

Набавна 

вриједност 

011191 

Исправка вриједности 

011199 

Садашња вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 2 423 242,63 1438354,78 984887,85 
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2. Вриједност по попису 2 423242,63 1438354,78 984887,85 

 

Образложење     комисије: 

Општина Невесиње не посједује систем плиновода. Канализациони систем обухвата градско подручје, а 
водоводни систем обухвата, градско, приградско подручје и поједине сеоске мјесне заједнице. У протеклој 
години Општина Невесиње је на одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже  уложола 181 
281,25 КМ. 

6.Комуникациони и електрични водови 

Ред. 

број 
Опис 

Набавна вриједност 

011192 

Исправка вриједности 

011199 
Садашња вриједност 

1. Књиговод. вриједност 1539,92 523,60 1016,32 

2. Вриједност по попису 1539,92 523,60 1016,32 

 

7.Луке и бране. 

Ред. 

број 
Опис 

Набавна вриједност 

011194 

Исправка вриједности 

011199 
Садашња вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 3 515 000,00 1185300,00 2329700,00 

2. Вриједност по попису 3 515 000,00 1185300,00 2329700,00 

 

Образложење комисије: 

Земљаном браном, формирано је вјештачко језеро Алаговац 1964-е године у сврху залијевања 
пољопривредног земљишта. Касније па све до данас, вјештачка водена акумулација се користи за 
снабдијевање водом грађана Невесиња. 
 

8. Улагање у истраживање и процјењивање минералних ресурса 

Ред. 

број 
Опис 

Набавна вриједност 

011511 

Исправка вриједност 

011139 

Садашња 

вриједност 

1. Књиговодствена 

вриједност 
7575,58 7335,58 240,00 

2. Вриједност по попису 7575,58 7335,58 240,00 

 

Општина Невесиње у протеклом периоду вршила је одређена улагања у истраживање и процјењивање 
ресурса на својој територији, то се прије свега односи на енергију вјетра на локалитету Трусина.

9. Улагање у развој 

Ред. 

број 
Опис 

Набавна вриједност 

011514 

Исправка 

вриједности 

011139 

Садашња 

вриједност 

1. Књиговодствена 

вриједност 
5000,00 5000,00 0,00 

2. Вриједност по попису 5000,00 5000,00 0,00 

 

Израда документације везане за стратегију развоја Општине Невесиње 

 

10. Остала нематеријална произведена  имовина 

 

Ред. 

број 
Опис 

Набавна 

вриједност 

011518 

Исправка 

вриједности 

011139 

Садашња 

вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 92 848,29 59213,93 33643,36 

2. Вриједност по попису 92 848,92 59213,93 33643,36 



14.3.2020 . год.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК    ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ  Број  3-20    страна    15 

 

 

 

Израда регулационих и просторних планова за територију Општине Невесиње. 

 

11.Умјетничка дјела 

Ред. 

број 
Опис 

Набавна 

вриједност 

012122 

Исправка 

вриједности 

011139 

Садашња 

вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 12000,00 0,00 12000,00 

2. Вриједност по попису 12000,00 0,00 12000,00 

 

Набавка умјетничких дјела за потребе градске галерије. 

12. Архивска грађа 

Ред. 

број 
Опис 

Набавна 

вриједност 

012124 

Исправка 

вриједности 

011139 

Садашња 

вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 699,90 589,92 109,98 

2. Вриједност по попису 699,90 589,92 109,98 

 

13. Лиценце 

Ред. 

број 

                         Опис Набавна 

вриједност 

013413 

Исправка 

вриједности 

011139 

Садашња 

вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 22987,00 15499,00 7488,00 

2. Вриједност по попису 22987,00 15499,00 7488,00 

 

14. Остала нематеријална непроизведена имовина 

Ред. 

број 

                         

Опис 

Набавна 

вриједност 

013418 

Исправка 

вриједности 

011139 

Садашња 

вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 135125,21 80026,03 55099,18 

2. Вриједност по попису 135125,21 80026,03 55099,18 

 

Под нематеријалномом непроизведеном имовином подразумјева се набавка одређених електронских 
уређаја за контролу радног времена запослених у органу управе, као и израда програма санитарне 
заштите језера „Алаговац“, као и израда шумско привредних основа. 

 

15. Средства у припреми. 

Ред. 

број Опис 

Набавна 

вриједност 

 

Исправка 

вриједности 

 

Садашња 

вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 8.200,00  8.200,00 

2. Вриједност по попису 8.200,00  8.200,00 

 

Средства у припреми се односе припрему градње везног пута у касарни. 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

1. Путеви и ауто-путеви                   6 791 991,03 

2. Тунели и мостови                       126 680,51 

3. Вањска освјетљења, тротоари и ограде                   441 364,69 

4. Остали саобраћајни објекти            2 668,88 

5. Плиноводи, водоводи и канализација                                 984 887,85 
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6. Комуникациони и електрични водови                        1 016,32 

7. Луке и бране                    2 329 700,00 

8. Улагање у истраживање и процјењивање минералних ресурса                         240,00 

9. Улагање у развој                                0,00 

10. Остала нематеријална произведена  имовина                    33 643,36 

11. Умјетничка дјела                        12 000,00 

12. Архивска грађа                             109,98 

13. Лиценце                           7 488,00 

14. Остала нематеријална непроизведена имовина                   55 099,18 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ                                                            10.786.889,80 

 

Средства у припреми                                                                                               8.200,00 

Укупно                                                                                                                 10.795.089,80 

    

                    Централна пописна комисија, након прегледа пописних листи и извјештаја ове Комисије,  
констатује, да је извјештај сачињен  у складу са важећим прописима.  

Да би се избјегле одређене неправилности у раду, предлажемо: 

- да се формира Комисија од стране надлежног органа, која ће извршити процјену вриједности 
улица са инфраструктуром у  новоизграђеним градским насељима и локалних путева у сеоским 
насељима.  

           3. Комисија за попис некретнина (стамбени, канцеларијски, образовни, спортско-рекреативни 
објекти и терени, споменици, остали објекти и средства у припреми), 

Извршила је попис некретнина( стамбених, канцеларијских,образовних, спортско-рекреативних објеката и 
терена, споменика , осталих објеката и средстава у припреми)општинског органа управе са стањем на дан 
31.12.2019.године у складу са Правилником о начину и роковима пописа, као и утврђеним Планом рада 
Комисије за попис некретнина, постројења и опреме општинског  
 
органа управе, а након тога су утврђене разлике по попису у односу на књиговодствено стање и разлози 
њиховог настанка. 
 
 

 
1 . Стамбени објекти и јединице за посебне социјалне групе  
 
 

Ред. 

Бр. Опис 

Набавна 

вриједност 

011112 

Исправка 

вриједности 

011119 

Садашња 

вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 654.793,19 414.373,96 240.419,23 

2. Вриједност по попису 654.793,19 414.373,96 240.419,23 

 
 
Образложење Комисије: 
Наведени објекти за  социјално угрожене категорије  додијељени су на кориштење социјално угроженим 
лицима. 
У власништву општине Невесиње је један стан у насељу Килавци 66,16м

2
 

 
Стамбене јединице Гвозд: 
 

Од 34 стамбене јединице које су изграђене у насељу Гвозд ,  у оквиру програма Владе РС и Министарства 
за избјегла и расељена лица –Програм распустања прихватних центара у РС,од стране  корисника 
откупљене су 32, а у власништву општине Невесиње остали су у 2018. години двије стамбене јединице , 
чији корисници су  Душанка Бјелобрк- гарсоњера 31,66м2 и Лажетић Гордана- кућа дуплекс 60,44м2. 
 
У насељу Витли  гдје је изграђено  19 стамбених јединица(стамбена зграда), у оквиру програма потпуног 
стамбеног збрињавања ППБ и РВИ од I до IV категорије, изграђена средствима Општине Невесиње и 
Владе РС , у 2018.години у власништву Општине Невесиње остале су још двије стамбене јединице, чији 
корисници су: 
 Костић Јован-једнособан стан 53,20м2 и Зуровац Перо-двособан стан 56,56м2 
 
Стамбене јединице за збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида 
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Влада Републике Српске право располагања и кориштења на три стамбене јединице у стамбеној згради у 
улици Николе Тесле набављене средствима Владе Републике Српске и средствима Општине Невесиње 
ради  
стамбеног збрињавања породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске, преноси на Општину Невесиње, без накнаде,  и то: 
Три стамбене јединице, по структури три двособна стана, површине 70,05 м

2 
,70,06м

2 
и 70,25м

2
 у згради на 

к.ч. 1348/2Е зк.ул. 2466 к.о. Невесиње, према уговору о купопродаји број: 16-01-372-433-11/13 од 
23.05.2014.године. Уговорена вриједност износи: 168.288,00км 
Обавезује се Општина Невесиње да са лицима која су у посједу некретнина закључи уговоре о закупу и 
откупу стамбених јединица, те проведу даљи поступак у складу са законским одредбама које регулише 
питања закупа и откупа предметних стамбених јединица.У 2018.години у власништву општине Невесиње 
остала је још једна стамбена јединица чији је корисник Мрковић Раде, површине 70,25м

2 
. У 2019.години 

наведена стамбена јединица није више у власништву општине Невесиње јер је наведени корисник исту 
откупио , уговор о откупу стана број: 02/012.10-99/19  
 
Школски станови 
 

Образложење: 
 
Комисија за попис некретнина постројења и опреме предлаже да се изврши процјена вриједности 
школских станова који се налазе на сеоским подручјима, од стране овлашћеног грађевинског вјештака. 
Мишљења смо да су наведени објекти промјенили  своју вриједност услијед  дотрајалости. 
 
 
 
 
     2.Канцеларијски објекти и простори. 

Ред.број. Опис 

Набавна 

вриједност 

011121 

Исправка 

вриједности 

011129 

Садашња 

вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 4.073.043,57 2.004.077,10 2.068.966,47 

2. Вриједност по попису 4.073.043,57 2.004.077,10 2.068.966,47 

 
Образложење комисије: 
Управне зграде и зграде осталих корисника за вршење канцеларијских послова обухватају све објекте 
административне службе Општине Невесиње , као и зграде мјесних уреда и полицијских станица у 
сеоским срединама.Предлажемо да се процјени вриједност  објеката мјесних уреда као и објеката 
полицијских станица. 
 
 

 
3.Објекти образовних и научних институција  

 

Ред.број. Опис 

Набавна 

вриједност 

      011123 

Исправка  вриједно 

         011129 

Садашња 

вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 16.599.209,04 7.921.917,12 8.677.291,92 

2. Вриједност по попису 16.599.209,04 7.921.917,12 8.677.291,92 

 
 
Образложење Комисије: 
Обухвата школе како у градском подручју ,тако и у сеоским мјесним заједницама.Цијенимо да је потребно 
процјенити вриједност свих школа у руралним подручјима од стране овлашћеног грађевинског 
вјештака.Мишљења смо да су предметне школе промјениле своју вриједност услљед дотрајалости.  
 

4.Спортскорекреативни објекти (спортске дворане и слично) 

 

Ред. 

Бр. Опис 

Набавна 

вриједност 

011125 

Исправка вриједности 

011129 

Садашља вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 3.016.816,26 851.181,89 2.165.634,37 

2. Вриједност по попису 3.016.816,26 851.181,89 2.165.634,37 

 
Образложење комисије: 
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Овој групи припада само спортска дворана.У 2019.години у спортску дворану ,,Невесињка,, уложено је 
29.880,02 КМ. Од наведеног износа општина Невесиње уложила је 3. 127,75КМ а преостали износ 
26.752,27 су средства уложена од стране УНДП-а БиХ. 

5.Производно услужни објекти  

У ову групу спада пумпна станица

Ред. Бр. 
Опис 

Набавна вриједност 

011126 

Исправка вриједности 

011129 
Садашља вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 1.446.226,50 251.281,88 1.194.944,62 

2. Вриједност по попису 1.446.226,50 251.281,88 1.194.944,62 

 
 
6. Остали пословни објекти 

Ред.Бр. 
Опис 

Набавна вриједност 

011127 

Исправка 

вриједности011129 

Садашља 

вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 4.556.491,78 972.984,44 3.583.507,34 

2. Вриједност по попису 4.556.491,78 972.984,44 3.583.507,34 

 
 
Образложење Комисије: 
Мишљења смо да је потребна процјена од стране овлашћеног грађевинског вјештака објеката: 
Задружни дом Придворци, Зграда дома Крекови, Зграда сеоског дома Бијења, зграда сеоског дома 
Дрежањ  и објекти касарне. 
 

7. Споменици 

Ред. Бр. Опис 

Набавна вриједност 

011195 

Исправка 

вриједности 

011199 

Садашља 

вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 247.075,44 0,00 247.075,44 

2. Вриједност по попису 247.075,44 0,00 247.075,44 

 
Образложење Комисије: 
Обухвата Спомен собу у насељу Гвозд, споменик у Биограду,Споменик Слободе, Спомен плоча Лабало и 
радове по пројекту Милп на простору „Калуфи“ 
Комисија је извршила попис и осталих споменика на територији општине Невесиње.Комисија  предлаже да 
се утврди и њихова вриједност.  
 
8. Спортско рекреативни терени, уређене зелене површине, паркови и тргови 

 
Ред. 

Бр. Опис 

Набавна 

вриједност 

011196 

Исправка 

вриједности 

011199 

Садашља вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 445.296,90 205.990,97 239.305,93 

2. Вриједност по попису 445.296,90 205.990,97 239.305,93 

 
У ову групу општинске имовине спада градски стадион као и школска игралишта у граду и селима. 
 
 

9. Остали објекти 

 

Ред. 

Бр. Опис 

Набавна 

вриједнос 

011197 

Исправка 

вриједности 

 

Садашња вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 2.331.190,57 1.112.188,05 1.219.002,52 

2. Вриједност по попису 2.331.190,57 1.112.188,05 1.219.002,52 

 
Образложење Комисије: 
 Обухвата   гробну капелу,чатрње и бунаре,гараже у насељу Лапчевине,  као и склоништа у насељу 
Шеховина. У 2019.години  општина Невесиње закључила је уговоре о продаји осам гаража / кадровска 
зграда/, ул. Николе Тесле, те су исте искњижене. Број уговора OPU-IP:392/2019 од 18.07.2019.године,  
уговор број: OPU-IP: 402/2019 од 18.07.2019.године, уговор број: OPU-ip: 412/2019 од 18.07.2019.године. За 
преосталих пет гаража закључени су уговори о отплати купопродајне цијене на рате, уговор број: 02-012.3-
16-1/19, уговор број: 02-012.3-16-2/19, уговор:02-012.3-16-1/19, уговор број:02-012.3.16/19, за исте још 
увијек нисмо добили нотарске уговоре. 
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  10. Средства у припреми 

 

Ред. Бр.                 Опис Набавна 

вриједност 

014111 

Исправка 

вриједности 

 

Садашља 

вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 54.831,00  54.831,00 

2. Вриједност по попису 54.831,00  54.831,00 

 
 
Образложење Комисије: 
Средства у припреми односе се на планиране реконструкције и улагања у објекте : 
У 2019.години то су : , Касарна – Уговор о заједничкој изградњи стамбено-пословног објекта у сврху 
стамбеног збрињавања седам припадника пријашњег Министарства одбране и војске РС у износу од 
35.321,00К

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

Позиција Врста имовине 
Књиговодствена 

садашња 

Садашња по 

попису 

Повећање 

вриједности 

Смањење 

вриједности 

11112 

Стамбени објекти и 

јединице за пос. Соц 

групе. 

240.419,23 240.419,23   

11121 Канцеларијски објекти 2.068.966,47 2.068.966,47 0 0 

11123 

Објекти образовних и 

научних институција 

 

8.677.291,92 8.677.291,92   

11125 
Спортско рекреативни 

објекти 

2.165.634,37 2.165.634,37   

11126 
Производно услужни 

објекти 

1.194.944,62 1.194.944,62   

11127 Остали пословни објекти 3.583.507,34 3.583.507,34   

      

11133      

11134      

11137      

11191      

      

11195 Споменици 247.075,44 247.075,44 0 0 

11196 Спортско рек. терени 239.305,93 239.305,93 0 0 

11197 Остали објекти 1.219.002,52 1.219.002,52 0 0 

      

      

      

      

13112      

13113      

13118      

 Станови у спору 0 0   

 УКУПНО 19.690.978,84 19.636.147,84 0,00 0,00 

 

014111     Средства у припреми                    54.831,00                54.831,00 
_________________________________________________________________ 

УКУПНО :                                                                                        19.690.978,84КМ 

 
Централна пописна комисија, након увида у пописне листе и у Извјештај пописне комисије, констатује да је 
попис извршен у складу са важећим прописима, уз примједбе и приједлоге, исти прихвата у потпуности. 

 

Централна пописна комисија предлаже: 
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- да се утврди вриједност грађеви- 
нских објеката у кругу касарне,  и искњиже порушени. 
- да се утврди вриједност објеката у мјесним заједницама, школа, задружних домова, 
полицијских станица и мјесних уреда. 
- да се утврди вриједност свих споме- 
ника на територији општине. 
 

      4.Комисије за попис непроизведене сталне имовине-земљишта и шума, по предходно утврђеном 

плану рада извршила је попис стања непроизведене сталне имовине земљишта и шума дана 
31.12.2019.године на прописаним обрасцима  и установила следеће стање: 

У посједу општине Невесиње  по књигама и по попису налази се: 

-  

 Градског грађевинског земљишта са Касарном набавне вриједности                                     1.593.337,88 КМ, 

-         Остало грађевинско земљиште 142.461м
2
 набавне вриједности………………                    676.422,65 КМ, 

-  Пољопривредног земљишта  26.594.049 м
2
 набавне вриједности ………….                22.961.189,50 КМ, 

- Земљишта градског парка 1.185 м
2
 набавне вриједности ……………………………                9.100,73 КМ, 

- Земљишта градског гробља 13.829 м
2
 набавне вриједности …………                                  69.145,00 КМ, 

- Земљишта партизанског гробља 20.977 м
2
 набавне вриједности…………….                    104.985,00 КМ, 

- Путног земљишта 4.578.496 м
2
набавне вриједности …………………….                          7.805.559,30 КМ, 

- Школско земљиште 130.027 м
2
 набавне вриједности  ………………………                         263.686,20 КМ, 

- Земљиште Мјесног уреда Кифино село 398 м
2
 набавне вриједности ………………                 318,40 КМ, 

- Земљиште за градско гробље 
 
набавне вриједности ……………………….                           40.582,00 КМ, 

-       Земљиште језера Алаговац  набавне вриједности  ……………………..                            1.750.000,00 КМ. 

                                                                                                               УКУПНО:  --------------     35.274.326,66 КМ. 

 

Укупна вриједност свих земљишта, која су у посједу општине Невесиње износи: 35.274.326,66 КМ. 

Централна пописна комисија, након прегледа пописних листи и извјештаја ове Комисије,  
констатује, да је извјештај сачињен детаљно а попис извршен у складу са важећим прописима. 

Комисија сматра да се градско грађевинско земљиште везано за круг бивше касарне треба 
имовински кориговати, јер је дошло до значајних промјена на том простору. 

5. Комисија за попис опреме, ситног инвентара и осталог у ТВЈ,  извршила је попис основних 

средстава,опреме, алата, ситног инвентара и осталог у ТВЈ Невесиње, са стањем на дан 31.12.2019.г. у 
складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним 
стањем имовине и обавеза општине Невесиње (Службени Гласник општине Невесиње, број: 5/16), као и 
са утврђеним Планом рада Комисије за попис опреме, ситног инвентара и осталог у ТВЈ Невесиње. 

 

1. Зависно од локације и намјене одређене опреме, формиране су сљедеће листе:  

Листа - Пословни објекат 

Листа - Канцеларијски намјештај 

 

Листа - Комуникациона и рачунарска опрема,  

Листа - Ватрогасна возила (са припадајућом опремом),  

Листа - Ватрогасна опрема, 

Листа - Лична опрема за ватрогасце, издата на реверс,  

Листа - Опрема дата на кориштење ТВЈ од стране општине Невесиње,  

Листа опреме и средстава коју је општина Невесиње преузела од ОСБиХ за потребе      
ТВЈ(Листа - Од других правних лица, 

Листа - Алат и инвентар. 

Ради дотрајалости, потрошње или неупотребљивости комисија предлаже да се одређена, ниже наведена 
опрема стави ван употребе, отпише. 

 

РБ НАЗИВ ОПРЕМЕ ИНВ.БРОЈ СМЈЕШТАЈ ВРИЈ.(КМ) ЈЕД.МЈ. КОЛ. 

Листа - Канцеларијски намјештај 

1. Тапацирана столица 016117 Гаража 22,01 комад 1 
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2. Тапацирана столица 016118 Гаража 22,01 комад 1 

Листа - Комуникациона и рачунарска опрема 

1. Телефон фиксни 016120 Дежурана 25,00 комад 1 

Листа - Ватрогасна возила (са припадајућом опремом) 

1. Млазница 016102/13 Sides -- комад 1 

2. Раздјелница дводјелна 016102/14 Sides -- комад 1 

3. Редуцир спојка Փ52/25 016229 Tam 125 64,95 комад         1 

4. Напртњача 016101/19 Tam 125 -- комад 1 

5. Напртњача 016220 Deffender 111,15 комад 1 

6. Напртњача 016221 Deffender 111,15 комад 1 

7. Рукавице кожне 016103/31 Deffender -- пар 1 

8. Ланци за снијег 016103/33 Deffender -- комад 1 

9. ППА „S-2“ 016106/8 Лада Нива -- комад 1 

10. Резервне сијалице 016106/9 Лада Нива -- комплет 1 

Листа - Ватрогасна опрема 

1. Компресор 016244 Гаража 203,80 комад        1 

Листа - Лична опрема за ватрогасце, издата на реверс 

1. Радни комбинезон, јакна , 

панталоне 

Д 1/15 Дежурана -- комплет 
9 

2. Заштитне рукавице Д 2/15  Дежурана -- пар 9 

3. Гумене чизме Д 3/15 Дежурана -- пар 9 

4. Ватрогасни опасач Д 4/15 Дежурана -- комад 6 

5. Ватрогасна сјекирица Д 5/15 Дежурана -- комад 6 

Листа опреме и средстава коју је општина Невесиње преузела од ОСБиХ за потребе ТВЈ 

1. Гумено цријево 15m Ред.бр.1. Магацин -- комад        4 

Листа - Алат и инвентар 

1. Мјерач за пермант 016257/12 Магацин 27,00 комад 1 

2. Кључ за моторку 016257/35 Магацин 3,00 комад 1 

3. Наочаре тамне 016257/40 Магацин 12,00 комад 1 

4. Кључ за моторку 016257/43 Магацин 5,00 комад 1 

5. Канта за малтер 5kg 016257/49 Сервис 9,50 комад 1 

6. Клијешта за лим 016257/53 Сервис 10,00 комад 1 

 

 

Укупна вриједност пописане имовине по контима, приказана је на следећи начин: 

 

 

011121 Канцеларијски објект  66.751,57 1.819,03 0,00 1.819,03 64.932,54 

011221 Канцеларијски намјештај 721,12 474,68 92,20 566,88 154,24 

 

011232 ТВ опрема 249,00 140,25 49,80 190,05 58,95 
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011233 Телефонска опрема 70,00 9,55 5,00 14,55 55,45 

011235 Рачунарска опрема 486,00 0,00 121,50 121,50 364,50 

011237 Остала комуникациона опрема 821,87 173,27 90,41 263,68 558,19 

 

011213 Ватр. возила и одређена ватр. 

опрема 

362.775,68 139.545,04 86.875,13 226.420,17 136.355,51 

 

011274 Ватрогасна опрема 81.429,80 32.844,70 11.757,22 44.601,92 36.827,88 

 

024113 Лична опрема за ватрогасце 6.715,91 3.339,63 1.821,71 5.161,34 1.554,57 

 

024111 Алат и инвентар 2.231,00 0,00 1.115,50 1.115,50 1.115,50 

 

 Ʃ 522.251,95 178.346,15 101.928,47 280.274,62 241.977,33 

 

Централна пописна комисија, након прегледа пописних листи и извјештаја ове Комисије, 
констатује, да је извјештај сачињен детаљно а попис извршен у складу са важећим прописима, и 
исте  прихвата у потпуности. 

Укупна вриједност пописане, произведене и непроизведене имовине Општинског органа управе 
износи 66.431.405,39КМ. 

Укупна вриједност средстава у припреми износи 525.341,18КМ. 

                                                                                                                    

6. Комисије за попис готовине и готовинских еквивалената,      

  у складу са Планом рада извршила је дана 31.12.2019. године  попис благајне и новчаних средстава на 
трансакционим рачунима  и утврдила сљедеће стање: 

 

1. Салдо благајне на дан 31.12.2019. године  износи  230.85 КМ (двијестотине тридесетКМ и 85/100), у 
сљедећим апоенима: 
 

- 100,00 КМ - 1 новчанице, 

-   20,00 КМ - 5 новчаница, 

-  10,00 КМ -  3 новчанице, 

-    0,20 КМ - 4 новчанице 

-    0,05 КМ - 1 новчаница 
 

2. Преглед новчаних средстава на трансакционим рачунима на дан 31.12.2018. године  

: 

 ж.р. Аддико банк (трансакцијски) бр. 5520060000130331 .............................  366,754.68 КМ 

  ж.р. Аддико банк  бр.5520061775077168..............................................................2,553.66КМ 

  ж.р. Аддико банк  бр.5520061794622668...................................... .......................2,072.18 КМ 

 ж.р. Аддико банк  бр.5520061775081727..................................................................  14.12 КМ 

 ж.р. Аддико банк  бр.5520061775072803........ ......................................................  .   15.45 КМ 

 ж.р. Уникредит банка  бр. 5517902221141476............................  ....................     3,048.40 КМ 

 ж.р. Уникредит банка  бр.5517902221238864.................................................  . 450,089.10 КМ 

 ж.р. Нова банка-кредит бр.121212-РПН006 .......................... ......... ....................     86,25 КМ 

 жр.рАддико банк-девизни рачун бр.121221 ........................ ...........                    22,603.17 КМ 

 

УКУПНО :   847,237.01 КМ (осамсточетрдесетседамхиљададвјестотридесетседам КМ и 01/100) 

Готовина и новчана средства укупно : 230.85+847,237.01=847,467.86 КМ 

(осамсточетрдесетседамхиљадачетиристошездесетседам КМ и 86/100 

Централна пописна комисија је, након прегледа извјештаја ове комисије, констатовала да је 
извјештај сачињен у складу са важећим прописима, и исти је прихватила у потпуности. 
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7. Комисија за попис потраживања, обавеза,пласмана, датих и примљених аванса са стањем на дан 
31.12.2019. године је утврдила сљедеће вриједности: 

 
00690110 Скупштина Општине  

I Неизмирене обавезе 
1. Конто 222211 Обав.нето накнаде.................................... 140,00 КМ 
2. Конто 222213 Обав.порез.накнаде................................1.756,70 КМ 
3. Конто 222298 Обав.доп.накнаде....................................8.652,40 КМ 
4. Конто 223121 Обав.према физ.лиц..............................10.307,88 КМ 

      

                                                                                       Укупне обавезе СO...........................20.856,98 КМ 
 

 

00690130 Општинска управа 

 
I Потраживања 

 
Комисија је извршила попис потраживања са стањем на дан 31.12.2019.године и установила следеће: 

Ненаплаћена потраживања: 

 
1. Конто 112117 пот.за остале порезе......................................................62.637,54 КМ 
2. Конто 122472 крат.потрошачки зајмови................................................. 3.297,08 КМ 
3. Конто 122461 кратк зајмови дати удружењима.........................................250,00 КМ 
4. Конто 112137 пот. за остале непореске приходе.................................15.889,85 КМ  
5. Конто 123113 пот.за продата пр.ап.сред..............................................13.158,37 КМ 
6. Конто 123114 потраж.за прод.непроиз.сред./земља/.............................1.019,80 КМ 
7. Конто 123311 аконтација за службени пут у земљи ..............................1.207,49 КМ 
8. Конто 123312 аконтација за службени пут у иност................................ ...192,55 КМ 
9. Конто 123315 потраж.по основу кор.мобил.телеф.................................2.759,85 КМ 
10. Конто 123417 потраж.за остале порезе.................................................82.485,45 КМ 
11. Конто 123432 потраж.за ненапл.таксе и накнаде...............................136.312,12 КМ 
12. Конто 123437 потраж.за ненапл.остале неп.прихо..............................54.320,91 КМ 
13. Конто 123517 пот.за ост.порезе за које је прод.рок плаћ...................133.806,61 КМ 
14. Конто 123612 пот.за више упл.акцизе.....................................................4.502,70 КМ 
15. Конто 123917 остала краткор.пот.у земљи.............................................3.233,47 КМ 
16. Конто 127119 ост.унап.плаћ.расходи у земљи..........................................339,32 КМ 
17. Конто 127129 ост.унап.плаћ.расходи у иност.......................................19.167,13 КМ 
18. Конто 127919 ост.крат.разграничења......................................................2.614,24 КМ 
19. Конто 129753 потр.од јед.лок.самоуправе.................................................109,17 КМ 
20. Конто 129754 потр.од фондова об.соц.осиг..................................................0.00 КМ 
21. Конто 129771 пот.по основу рефунд.фонд зд.осиг.................................6.374,40 КМ 
22. Конто 129782 пот.по основу трансфера................................................15.000,00 КМ 
23. Конто 129792 остала фин. имов. и разгр..............................................31.639,61 КМ  
24. Конто 129891 ост.кр.фин.имо.и раз.унутар исте јед.вл(МЗ)..................2.009,00 КМ 

 
                                                                                  Укупна потраживањa........592.326,66KM 

II Сумњива потраживања 

 

1. Конто 123118 спор.потр.по основу  
пр.земље..........................................................13.832,73 КМ 

   2.     Конто 123418 спор.пот.за ненапл.порезе... 
           …………………………………........................575.213,46 КМ 
3. Конто 123438 спорна пот.за ненап.   
          накн................................................................72.422,02 КМ 

 
    Укупно сумњива и спорна потраживањa.... 661.468,21 КМ 
 
 
        Централна пописна комисија предлаже да се потраживања под редним бројем један и три  
наплате утуживањем, уз констатацију да  на наплату потраживања под редним бројем два не 
можемо утицати. 
 
Краткорочне и дугорочне обавезе 
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III Обавезе 

 

1. Конто 222111 обав.нето плата.............................................................................................93.157,58 КМ 

2. Конто 222113 обав.за плате и накнаде(пов.пореза)............................................................4.528,49 КМ 

3. Конто 222198 обавезе за збирне доприносе......................................................................96.289,67 КМ 

4. Конто 222199 обав. за остале доприносе................................................................................583,54 КМ 

5. Конто 222211 обав.нето нак.трош.и ост.лп.........................................................................42.726,42 КМ 

6. Конто 222213 обав. за накнаде -порез на доходак..............................   .............................8.820,77 КМ 

7. Конто 222298 обав.за збирне доприносе............................................................................22.142,87 КМ 

8. Конто 222299 обавезе за остале доприносе............................. ......................................................0 КМ 

9. Конто 223111 обав.за набавку роба и услуга................................................................. ..205.421,02 КМ  

10. Конто 223112 обав.за набавку сталне имовине............................................................... . 85.655,86 КМ 

11. Конто 223121 обавезе према физ лицима......................................................................... . 3.586,11 КМ  

12. Конто 223131 обавезе према судским рјешењима..................... ................................................. ..0 КМ 

13. Конто 223141 обав.за поврат и прекњижавања.....................................................................  160,00 КМ 

14. Конто 223151 обав.за порезе и допр. на тер.посл.уз...........................................................   786.20 КМ 

15. Конто 223171 обав.за примљене депозите и кауције ..... .  ............................................ . 48.735,46 КМ 

16. Конто 223199 остале обавезе у земљи...............................................................................  .1.641,63КМ 

17. Конто 223231 обав.по суд.рј. у иностр................................................................................ . 2.200,00 КМ 

18. Конто 224931 обав.по основу затезних камата........................................................................   .0,00 КМ 

19. Конто 225111 обав.за субвенције.....................................................................................   .40.617,50 КМ 

20. Конто 225211 обав.за грантове.......................................................................................   .128.218,49КМ 

21. Конто 225311 обав.за дознаке на име соц.заштите......................................................    . 18.125,75 КМ 

22. Конто 228118 остале краткорочне обавезе...........................................................................    .28,63 КМ 

23. Конто 229752 обав.према ентитету...................................................................................     .2022,28 КМ 

24. Конто 229753 обав.према јед.лок.самоуправе....................................................................     349,39 КМ 

25. Конто 229754 обав.према фондовима обавезног соц.осиг...............................................    . 625,06 КМ 

26. Конто 229782 обав. по основу трансфера..............................................................................     0,00 КМ 

27. Конто 229821 обав.по основу набавке робе.........................................................................    .   0,00 КМ 

28. Конто 229891 краткор.рез.(остале инт.об.МЗ,ЦСР,ТВЈ).............................................       .24.562,93КМ 
                                                                           Укупне краткорочне обавезе: 830.985,65 КМ 

 
Краткорочна разграничења 
Конто 127119 остали унап.плаћени аванси  .........  339,32 КМ 

 
IV 00690190 Остала буџетска потрошња 

Дугорочне обавезе-кредит 

1. Конто 219131 дуг.об.по зајм.прим.од државе(кредит Свјетске банке).......128.733,41 КМ 
2. Конто 219132 дуг.об.по зајм.прим.од ентитета(ЕИБ водовод) ..................791.469,90 КМ 
3. Конто 211341 дуг.об. по зајм.прим.од банке(кр. Уникредит и Адико) .....2.222.086,46 КМ 
 
Укупне дугорочне обавезе ....... 3.142.289,77КМ
Краткорочне обавезе - кредити 

1. Кредит свјетске банке................................. 13.208,61 КМ 
2. Адико банка..............................................  .266.566,76 КМ 
3. Уникредит банка....................................   .414.594,34   КМ 

             _________________________________________ 
  Укупне краткорочне обавезе по  кредитима.................................... 694.369,71 КМ 
 
00690125 Теритиријална ватрогасна јединица  

 
Новчана средства 

1. Конто 121111................................................................................13,09 КМ 
_________________________ 

             Укупна новчана средства.......13,09 КМ
Ненаплаћена потраживања 

1. Конто 123437 потр.остале непор.прих..............................................632,40 КМ 
 

2. Конто 129891 остала раз.унутар јед.власти................................. 11.220,05 КМ 
                 _____________________________________________________ 

Укупна потраживања ..... 11.852,45 КМ 
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Неизмирене обавезе 

 

1. Конто 222111 обав.за плате и накнаде....................       11.979,38 КМ 
2. Конто 222113 обав. за плате и накнаде(пов.пор)....... .       347,86 КМ 
3. Конто 222198 обав.за збирне доприносе................          2.217,69 КМ 
4. Конто 222199 обав.за остале доприносе.......................        74,04 КМ 
5. Конто 222211 обав.за накнаду трошкова...................       5.498,83 КМ 
6. Конто 222213 обав.на накнаде – порез на доходак.....    1.087,62 КМ 
7. Конто 222298 обав.за збирне доприносе..................       2.538,20 КМ 
8. Конто 223111 обав.за наб.роба и услуга.......................  .6.282,53 КМ 
9. Конто 223112 обав. за наб.сталне имовине.................. .1.811,27 КМ 

                                                                                     Укупне обавезе....................41.837,42 КМ 

 
 

 
Централна пописна  комисија општинског органа управе, након сумирања стања по свим извјештајима 
комисија за попис, констатује да су се све комисије  у свом раду, приликом обављања пописа за 
2019.годину руководиле утврђеним планом рада, те поступале у складу са важећим Правилником о начину 
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и 
обавеза („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 45/16),односно Правилником о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивању књиговодственог са стварним  стањем имовине и обавеза општине Невесиње („Сл. 
гласник општине Невесиње“  бр.5/16). 
      У складу са утврђеним и констатованим чињеничним стањем, везаним за извршени попис,Централна 
пописна комисија општинског органа управе,  уз примједбе и препоруке , прихвата  извјештаје свик 
комисија. 
 Централна комисија жели  да надлежни орган уважи напријед наведене приједлоге и препоруке, да се 
изврше сва потребна и неопходна евидентирања , књижења, процјене вриједности, отписи и сл, уз 
примјену свих важећих рачуноводствених стандарда и прописа. 

      У складу са чланом 20. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза ( „Службени гласник Републике Српске“ , бр. 
45/16), те чланом 21. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем имовине и обавеза општине Невесиње („Службени гласник Општине Невесиње“ 
бр.5/16),коначан извјештај о попису имовине и обавеза општинског органа управе, са стањем на дан 
31.12.2018. године, Централна пописна комисија доставља  надлежном општинском органу на разматрање 
и даљи поступак. 
 

ЦЕНТРАЛНА  ПОПИСНА  КОМИСИЈА 

 Велемир Реповић, предсједник,с.р. 

Ред
. бр 

С  А Д  Р  Ж  А  Ј Страна 

21. 

 
ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СПАСАВАЊА НА 
ВОДИ, ПОД ВОДОМ И СА НЕПРИСТУПАЧНИХ ТЕРЕНА (висови, јаме, пећине, снијежне и бујичне 
блокаде, лавине и сл.) У РЕДОВНИМ И ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

1 

22 

 
О ДЛУКА О ФОРМИРАЊУ ЛОКАЛНОГ КРИЗНОГ ЦЕНТРА ЗА КОНТРОЛУ И СУЗБИЈАЊЕ БОЛЕСТИ ОД 
ВИРУСА КОРОНА(COVID-19) 
 

2 

23. 

 
ОДЛУКА о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије о извршеном попису са стањем на дан 
31.12.2019. године и адекватних поступака и процедура усаглашавања књиговодственог са стварним 
стањем 
 

3 

24. 
 
ИЗВЈЕШТАЈо извршеном попису са стањем на дан 31.12.2019. године 
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ИЗДАЈЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 
УРЕДНИК :НОВКА ДАБАРЧИЋ, секретар Скупштине   општине

    


