
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ 
Година  XLVI                                          Број  5/2020                             26.06.2020.године 
 

29. 
На основу члана 80 став 1. и став 4. Закона о 
уређењу простора и грађењу («Службени гласник 
Републике Српске» број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 
и члана 36. Статута општине Невесиње                  
(«Службени гласник општине Невесиње» број 
6/17,16/17), Скупштина општине Невесиње на својој 
34. редовној сједници одржаној дана 
24.06.2020.године,д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске 

цијене м2 корисне површине стамбеног и 
пословног простора, и висини накнаде за ренту 

(природне и локацијске погодности и погодности 
изграђене инфраструктуре) за 2020 годину  

 
I 
 

Овом Одлуком утврђује се просјечна, коначна,  
грађевинска цијена м2 корисне површине стамбеног 
и пословног простора из претходне године на 
подручју општине Невесиње. 
Просјечна, коначна, грађевинска цијена м2 корисне 
површине стaмбеног и пословног простора из 
претходне године на подручју општине Невесиње у 
тврђује се у износу од 1.000,00 КМ (једнахиљада 
КМ) 

II 
 

На основу утврђене цијене из претходног става 
одређује се висина ренте(природне и локацијске 
погодности изграђене инфраструктуре) на подручју 
општине Невесиње за 2020 годину. 
 

III 
 

Висина ренте по м2 корисне површине грађевине 
која ће се градити на градском грађевинском 
земљишту утврђује се у проценту  од просјечне, 
коначне, грађевинске цијене из члана 1. ове одлуке, 
која се множи са 0,80 што чини коефицијент 
неразвијене јединице локалне самоуправе, и то по 
зонама: 
 
I       зона градског грађевинског земљишта     6 %  
         или  ............................................ 48 КМ по м2 
II      зона градског грађевинског земљишта     5 % 
        или..............................................  40 КМ по м2 
III     зона градског грађевинског земљишта     4 %  
         или ..............................................32 КМ по м2 
IV     зона градског грађевинског земљишта     3 % 
         или.............................................  24 КМ по м2 
V      зона   градског грађевинског земљишта   2 % 
        или..............................................  16 КМ по м2 
VI     зона градског грађевинског земљишта     1 % 
         или ..............................................  8 КМ по м2 
 
Накнада за природне погодности и погодности 
изграђене инфраструктуре (једнократна рента) за  
остала градска грађевинска земљишта изван ових 
зона рачуна се као износ  VI  зоне. 

Накнада за природне погодности и погодности 
изграђене инфраструктуре (једнократна рента) за 
индивидуалне гараже, оставе и помоћне објекте 
утврђује се у поценту од 50% од износа једнократне 
ренте утврђене за зону којој припада. 
  

IV 
 

Накнада за једнократну ренту може се исплатити и у 
ратама и то за иснос до 10.000,00 КМ у највише 12 
мјесечних рата,а за износ преко 10.000,00 КМ у 
највише 24 мјесечне рате 
 

V 
 

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

                                        
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Број:01/013-34/20      ПРЕДСЈЕДНИК                                                     
Датум:24.06.2020 годинe     Mомчило Вукотић, 
 

30. 
На основу члана 73. и 74. Закона о уређењу 
простора и грађењу («Службени гласник Републике 
Српске» број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19)  и члана 7. 
Правилника о обрачуну накнада трошкова уређења 
градског грађевинског землјишта («Службени 
гласник Републике Српске» број 95/13,99/13,24/14) и 
члан 36. Статута општине Невесиње («Службени 
гласник општине Невесиње» број 6/17,16/17), 
Скупштина општине Невесиње на својој 34. редовној 
сједници одржаној дана  24.06.2020.године, д о н о с 
и: 

О Д Л У К У 
о висини накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта за 2020. годину 
 

I 
 
Овом Одлуком уређује се висина накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта за 
пословни простор, стамбени и други простор за 
урбано подручје града Невесиња,  
 

II 
На градском грађевинском земљишту општине 
Невесиња инвеститори који планирају активности 
изградње дужни су да уплате накнаду за уређење 
градског грађевинског земљишта, осим ако је 
урбанистичком сагласношћу  уређење земљишта 
дефинисано као обавеза инвеститора. 
Накнада из става 1. овог члана за производне, 
пословне и стамбене објекте по јединици корисне  
површине објекта за 2020. годину износи 6,00 КМ  

( 14 % од висине ренте у првој градској зони). 
Накнада за изгрању индивидуалних гаража, остава и 
помоћних просторија по јединици корисне површине  
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објекта за 2020. годину наплаћује се у износу од 
50% од утврђене цијене. 
 

III 
За објекте у којима се врши промјена намјене 
простора плаћа се накнада у износу од 6,00 КМ (14 
%) од висине ренте у првој градској зони по јединици 
корисне површине објекта. 
 

IV 
Накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта може се исплатити и у ратама, и то за 
иснос до 10.000,00 КМ у највише 12 мјесечних рата,а 
за износ преко 10.000,00 КМ у највише 24 мјесечне 
рате. 
 

V 
Програм уређења градског грађевинског земљишта 
донијет ће се након израде Урбанистичког плана 
Општине 

VI 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику општине 
Невесиње.» 
     
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
                
Број: 01-013-33/20                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.06.2020, г.                 Момчило Вукотић,с.р. 
 

31. 
На основучлана 65. става 3. Закона о 
уређењупростора и грађењу ("Службени гласник 
РепубликеСрпске"број 40/13, 106/15, 3/16,104/18 и 
84/19), члана 36.Статута општине Невесиње 
("Службени гласник општине Невесиње" број 
6/17,16/17), Скупштина општине Невесиње на својој 
34.редовној сједници одржаној дана 24.06.2020. 
године, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о висини накнаде по јединици мјере (м 2) 

закупљеног градског грађевинског земљишта  
за 2020. годину. 

 
I 
 

Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за м2 
закупљеног градског грађевинског земљишта за 
2020.годину, која се даје у закуп за постављање 
привремених грађевинских објеката.. 

 
II 

 
Накнада за м2  закупљеног градског грађевинског 
земљишта за 1 мјесец, утврђује се за: 
 
I, II и  III      зона........................................... 3,00 КМ 
IV, V и VI   зона..........................................   2,00 КМ   

Уколико је површина грађевинског земљишта под 
објектом мања од површине закупљеног земљишта  
цијена из претходног става примјењиваће се на 
површину под објектом, а преостали дио закупљеног  

 
 
земљишта обрачунаваће се 10% од утврђене цијене 
по зонама из претходног става овог члана. 
 

III 
 
Обрачун и наплату за закупљено градско 
грађевинско земљиште вршиће Одељење за 
просторно уређење и стамбено-комуналне послове 
и Одјељење за финансије. 
 

IV 
 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику општине 
Невесиње» 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број:01-013-35/20              ПРЕДСЈЕДНИK             
Датум:24.06.2020. г.      Mомчило Вукотић,с.р. 
 

32. 
На основу члана  40. Став (1) Закона о уређењу 
простора и грађењу(“Сл.гласник РС“ 
бр.40/013,106/15,3/16,104/18, 84/19)  и члана 5. ст. 4. 
Правилника о начину израде, садржају и 
формирању документа просторног уређења 
(“Сл.гласник РС“, бр. 69/13) и члана 36. Статута 
општине Невесиње (“Сл. гласник општине 
Невесиње“, бр. 6/17,16/17), Скупштина општине 
Невесиње на својој 34. редовној сједници одржаној 
дана 24.06.2020. године,  д о н и ј е л а   ј е: 

 
О Д Л У К У 

о приступању изради Регулационог плана „ВЕ 
Трусина“ 

            

I 
 

На основу иницијативе привредног друштва „SDL 
Energy CompanY“ д.о.о. Источно Сарајево, Влада 
Републике Српске је донијела Одлуку о покретању 
поступка додјеле концесије за изградњу и 
кориштење вјетроелектране „ВЕ Трусина“ , опшина 
Невесиње („Службени гласник Републике Српске“, 
број 8/20). 
 

II 
 

Просторним планом општине Невесиње 2011-2031. 
дефиниасано је истражно подручје Трусина као 
потенцијална локација за изградњу вјетропарка. 
Oвом Одлуком приступа се изради Регулациог 
плана „ВЕ Трусина“ којим ће бити дефинисани 
основни просторно-планске елементи. 
 

III 
Обухват  Регулационог плана односи се на простор 
обиљежен у графичком прилогу одлуке а налази се 
у контактној зони општина Невесиње и Берковићи. 
 

 

IV 
У складу са чланом 39. став (3) Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Сл.гласник РС“ 
бр.40/013,106/15,3/16,104/18, 84/19) сви трошкови  
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израде плана биће финансирани од стране 
подносиоца иницијативе односно инвеститора. 
 

V 
 

У складу са чланом 25. став (9) Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Сл.гласник РС“ 
бр.40/013,106/15,3/16,104/18, 84/19)  одређује се 
плански период плана до 10 година. 
 

VI 
 

Регулациони план ће бити израђен у складу са 
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу  а 
на основу пројектног задатка који ће израдити 
носилац припреме плана.  
 

VII. 
 

Рок израде наведеног документа је 60 дана.  
 

VIII 
 
Након доношења ове одлуке носилац припреме ће у 
најмање два средства јавног информисања објевити 
позив заинтересованим лицима која су власници 
непокретности у обухвату документа. 
Прије утврђивања нацрта плана, носилац припреме 
разматраће преднацрт плана на стручној расправи 
на којој ће приствовати чланови савјета плана и на 
коју ће обавезно бити позвани овлаштени стручни 
представници органа и правних лица из члана 42. 
став (3) Закона о уређењу простора и грађењу.  
 
                                              IX 
 

Након што носилац припреме плана утврди нацрт 
плана спровешће се јавни увид  у исти. Трајање 
јавног увида биће најмање 30 дана а све у складу са 
одредбама из члана 47. Закона о уређењу простора 
и грађењу . 

X 
 

Ради укупног праћења израде плана, вођења јавне 
расправе и усаглашавања ставова и интереса, 
именује се Савјет плана у саставу: 
 
1. Милован Самарџић, дипл.инж.арх. 
2. Радомир Тодоровић, дипл.инж.грађ. 
3. Младен Ковачевић, дипл.инж.ел. 
4. Ороз Миливоје, инж.тел. 

 

XI 
 

Носилац припреме плана је Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове Општине 
Невесиње. 
 

XII 
 

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

 

XII 
 

Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге  
Одлука о приступању израде Регулационог плана за 
изградњу вјетропарка Трусина од 51 МW  

 
 
 
инсталисане снаге (“Сл.гласник општине Невесиње“ 
1/12), 
 
     
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 Број: 01-013-44/20            ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана:24.06.2020.год.       Вукотић Момчило,с.р. 
 

33. 
На основу члана  50. став (1) Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Сл.гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13, 2/15 - Одлука УС, 106/15 – испр,104/18 - 
Одлука УС, 84/19)  и члана 36. Статута општине 
Невесиње(“Сл.гласник општине Невесиње“,6/17, 
16/17), Скупштина општине Невесиње на својој 34. 
редовној сједници одржаној дана  24.06.2020. 
године,  д о н и ј е л а   ј е: 
 

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

 

I 
 

Усваја се Приједлог измјене Регулационог плана 
„Витли“ у општини Невесиње урађен од стране 
Института за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. ПЈ 
Требиње. 
Границе простора за који се доноси измјена плана 
обиљежене су у графичком дијелу плана. 
 

II 
 

Елаборат измјене Регулационог плана „Витли“ 
састоји се од текстуалног и графичког дијела: 
 
А/ Општи дио 
 
Б/ Текстуални дио: 
а/  Подаци о планирању 
б/  Стање организације, уређења и кориштења  
     простора 
в/  Потребе, могућности и циљеви организације,  
    уређења и  кориштења простора 
г/  План организације, уређења и кориштења 
    простора 
д/  Одредбе и смјернице за спровођење плана 
е/  Уређење грађевинског земљишта 
 
Ц/ Графички дио 

III 
 

Измјеном Регулационог плана „Витли“ стварају се 
плански услови за парцелацију постојећег 
грађевинског земљишта у сврху проширења 
Светосавске улице, завршетак улице Николе 
Пашића и спајање са Светосавском улицом, 
изградњу низа гаража, легализацију једног 
стамбеног објекта, изградњу једног индивидуалног 
стамбеног објекта и дефинисање земљишта за  
редовну употребу једног стамбено-пословног 
објекта. План такође дефинисао и потребну 
комуналну инфраструктуру у зони обухвата истог. 
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IV 
 

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

V 
 

О спровођењу ове одлуке стараће се орган из тачке 
IV. ове Одлуке. 

VI 
 

Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику општине Невесиње“.    
     
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                                
Број:     10-013-14/20    ПРЕДСЈЕДНИК:                                                                                      
Дана:24.06. 2020.год. Вукотић Момчило,с.р. 
 

34. 
3 

На основу члана  40. Став (1) Закона о уређењу 
простора и грађењу (“Сл.гласник РС“ 
бр.40/013,106/15,3/16,104/18, 84/19) и члана 5. ст. 4 
Правилника о начину израде, садржају и 
формирању документа просторног уређења 
(“Сл.гласник РС“, бр. 69/13) и члана 36. Статута 
општине Невесиње (“Сл. гласник општине 
Невесиње“, бр. 6/17,16/17 ), Скупштина општине 
Невесиње на својој 34. редовној сједници одржаној 
дана, 24.06.2020. године,  д о н и ј е л а   ј е: 
 

О Д Л У К У 

О приступању измјени Регулационог плана  
„Лапчевине“ 

            

I 
Одлуком број 01-013-60/07 од 31.05.2007. године 
усвојен је Регулациони план „Лапчевине“ којим је 
предвиђена изградња индивидуалног стамбеног 
насеља на локалитетима означеним као Калужа, 
Лапчевине и Витли, к.о. Невесиње, општина 
Невесиње. Одлука се односила на проширење 
постојећег стамбеног насеља изграђеног за смјештај 
избјеглих и расељених лица на територији општине 
Невесиње. 

II 
 

Постојећим регулационим планом зона обухвата је 
дефинисана као стамбена са индивидуалном 
градњом. На неколико локација је евидинтирана 
потеба за препарцелацијом у смислу 
прилагођавања парцела планираним објектима и  
комуналној инфраструктури. Такође је потребно 
легализовати и изграђено спортско игралиште. 
 

III 
 

Обухват измјене Регулационог плана односи се на 
простор обиљежен у графичком прилогу одлуке.  

 
IV 

 
У складу са чланом 39. став (3) Закона о уређењу 
простора и грађењу („Сл.гласник Републике Српске“ 
бр. 40/013,106/15,3/16,104/18, 84/19) сви трошкови 

измјене плана биће финансирани из буџета општине 
Невесиње. 

 
V 
 

У складу са чланом 25. став (9) Закона о уређењу 
простора и грађењу („Сл.гласник Републике  
 
 
 
Српске“б.40/013,106/15,3/16,104/18, 84/19) одређује 
се плански период плана до 10 година. 
 

VI 
 

Регулациони план ће бити измјењен  у складу са 
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Сл.гласник Републике Српске“бр. 
40/013,106/15,3/16,104/18, 84/1940/13, 84/19), а на  
 
основу пројектног задатка који ће израдити носилац 
припреме плана.  
 

VII 
Рок израде наведеног документа је 30 дана.  
 

VIII 
 

Након доношења ове одлуке носилац припреме ће у 
најмање два средства јавног информисања објавити 
позив заинтересованим лицима која су власници 
непокретности у обухвату документа. 
Прије утврђивања нацрта плана, носилац припреме 
разматраће преднацрт плана на стручној расправи 
на којој ће приствовати чланови савјета плана и на 
коју ће обавезно бити позвани овлаштени стручни 
представници органа и правних лица из члана 42. 
став (3) Закона о уређењу простора и грађењу  
 

IX 
 

Након што носилац припреме плана утврди нацрт 
плана спровешће се јавни увид  у исти. Трајање 
јавног увида биће најмање 30 дана а све у складу са 
одредбама из члана 47. Закона о уређењу простора 
и грађењу 

X 
Ради укупног праћења израде плана, вођења јавне 
расправе и усаглашавања ставова и интереса, 
именује се Савјет плана у саставу: 
 

1. Милован Самарџић, дипл.инж.арх. 
2. Радомир Тодоровић, дипл.инж.грађ. 
3.  Младен Ковачевић, дипл.инж.ел. 
4. Миливоје Ороз, инж.тел. 

 
XI 

 

Носилац припреме плана је Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове Општине 
Невесиње. 

XII 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у 
„Службеном гласнику општине Невесиње“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                                     
Број: 01-013-45/20   ПРЕДСЈЕДНИК:                                                                                             
Дана:24.06.2020. год Вукотић Момчило, с.р. 

 

35. 

На основу члана 2. Закона о основима безбједности 
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 6/06, 
75/06, 44/07, 84/09 , 48/10 и 18/13,8/17,89/17,9/18),  

 

члана 2. став 2 Закона о безбједности саобраћаја на 
путевима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 63/11) и члана 36. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 6/17,16/17), Скупштина општине 
Невесиње на  34. редовној сједници одржаној дана  
24.06.2020. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 
о измјени и допуни  Одлуке о безбједности 

саобраћаја на територији 
Општине Невесиње 

 
I        

 

У Одлуци о безбједности саобраћаја на територији 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње бр.10/14)  члан  19.   мијења се и гласи: 
 
Стална стајалишта за путничке аутомобиле - такси 
возила, којим се врши јавни превоз путника одређује 
се на обиљеженом простору на тргу „Слободе“ у 
улици која повезује улице Сквер Невесињска пушка 
са улицом Немањића и испред Маркета „Тропик“. 

 
II 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у «Службеном гласнику општине 
Невесиње». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01/013- 40/20             ПРЕДСЈЕДНИК                    
Датум: 24.06..2020.г.        Момчило Вукотић,с.р. 
 

36. 
 

На основу члана 48. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („ Службени гласник Републике 
Српске“бр. 121/12, 52/14 i 103/15,15/16) и  члана 36. 
Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“ број 6/17,16/17), Скупштина 
општине Невесиње на својој 34. редовној сједници 
одржаној дана 24.06.2020. године, након 
разматрања Извјештаја о извршењу  буџета 
општине Невесиње за 2019.годину (завршни рачун), 
донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине 

Невесиње за 2019.годину 
(завршни рачун) 

 
 
 
 

 

I 
 
 

Усваја се, Извјештај о извршењу буџета општине 
Невесиње за 2019. годину (завршни рачун), који је 
саставни дио ове Одлуке. 

 
II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01/013-32/20                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                
Датум:24.06.2020.године       Момчило Вукотић,с.р. 

 
37. 
 
На основу члана 35. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16) и члана 
36. Статута Oпштине Невесиње(„Службени гласник 
Oпштине Невесиње“ број 6/17,16/17), Скупштина 
општине на  34. редовној сједници одржаној дана  
24.06. 2020.године   д о н о с и: 
 

ОДЛУКУ 
 

о усвајању Нацрта ребаланса буџета Општине 
Невесиње за 2020.годину 

 

I 
 

Усваја се Нацрт ребаланса буџета Општине 
Невесиње за 2020.годину у износу од 8.306.459 КМ. 
 

II 
 

Саставни дио ове Одлуке је табеларни преглед 
прихода и расхода буџета Општине Невесиње. 
 

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Невесиње“. 
                                                       
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                      
Број: 01/013- 42 /20            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    
Дана:24.06. 2020.год.       Вукотић Момчило,с.р. 
 

 38. 
 

На основу 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 
6/1,16/17) и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 34. редовној  сједници 
одржаној дана  24.06.2020. године,донијела 
 

О Д Л У К У 
о  прихватању понуде и одобравању средстава 
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I 
 

Скупштина општине Невесиње прихвата понуду 
„Јeрен продуктутвинкинг“   и одобрава средста у 
износу од 50.000 КМ у корист Хуманитарне 
организације „Јeрен продуктутвинкинг“ Мостар ради 
давања изјаве о  одрицању  и  брисању у земљишно  
књижним евиденцијама  уписа хипотеке извршеног  
на основу заложне изјаве  Опште земљорадничке 
задруге из Невесиња, као располагача некретнина, 
овјерене под бројем  298/04 од 21.9.2004. године, 
код Основног суда Невесиње на основу  које је 
укњижено заложно право у корист Хуманитарне 
организације „Јeрен продуктутвинкинг“,  на  
некретнинама означеним као: к.ч. бр. 1096/3, 1096/9, 
1185/2, 1185/3, 1185/1,1185/4, 1096/2 и 1096/11, све 
уписане у з.к. ул. бр 500, к.о. СП Невесиње. 

II 
 

Средства из  тачке I ове Одлуке се одобравају  у 
циљу решавања  имовинско - правних односа  и 
уписа некретнина  у корист општине Невесиње без 
терета по процедури утврђеној чланом 48. Закона о 
измјенама и допунама Закона о пољопривредним 
задругама („Сл. гласник. Републике Српске“ број: 
106/09)    

III 
 
Средства из тачке  I ове Одлуке обезбиједиће се у 
буџету општине Невесиње. 
 

IV 
 

За рализацију ове Одлуке задужује се начелник 
општине и Одјељење за финансије.  
 

V 
 

Овлашћује се начелник општине да по 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва РС 
сједиште замјеника Требиње са хипотекарним 
повјериоцем потпише  Уговор о одрицању од 
хипотеке. 
 

VI 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01/013-49/20   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                     
Датум:24.06.2020.г.  Момчило Вукотић,с.р. 

                                                                                                                                               

39. 
 

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 34. редовној  сједници 
одржаној дана 24.06.2020. године, након 
разматрања Програма рада и финансијског плана  
ЈЗУ Дома  здравља Невесиње за 2020 годину, 
донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се, Програм рада и финансијски план  

ЈЗУ Дома  здравља 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: 01/013-24/20             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.06.2020.г.       Момчило Вукотић,с.р.  
 

40. 
 

На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 
6/17,16/17) и  128. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина општине 
Невесиње на својој 34. редовној  сједници одржаној 
дана  24.06.2020. године, након разматрања 
Анализе стања у области комуналне дјелатности 
(снабдјевеност водом, изградња и одржавање 
водоводне и канализационе мреже) донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се, Анализа стања у области комуналне   

дјелатности (снабдјевеност водом, изградња и 
одржавање водоводне и канализационе мреже) 
, која 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 –28/20 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:24.06.2020.г.       Момчило Вукотић,с.р.  
 

41. 
 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 
6/17,16/17) и 128. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина општине 
Невесиње на својој 34. редовној  сједници одржаној 
дана  24.06.2020. године, након разматрања 
Анализе стања у области комуналних дјелатности 
(одржавање јавне чистоће, јавних површина, 
зеленила и плана кориштења јавних површина), 
донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

1. Усваја се, Анализа стања у области комуналних 
дјелатности (одржавање јавне чистоће, јавних 
површина, зеленила и плана кориштења јавних 
површина), која је саставни дио овог Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ  
БРОЈ: 01/013-26/2020 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                        
Датум: 24.06.2020.г. Момчило Вукотић ,с.р. 
 
 
      
 

 42.                                                                             
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 
6/17,16/17) Скупштина општине Невесиње на својој 
34.редовној  сједници одржаној дана 
24.06.2020.године, након разматрања Програма  
изградње и одржавања локалних путева и улица од 
значаја за општину Невесиње   за 2020.годину  
донијела je 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Програма изградње и одржавања 

локалних путева и улица од значаја за општину 
Невесиње   за 2020.годину  

 
1. Усваја се Програм изградње и одржавања 

локалних путева и улица од значаја за општину 
Невесиње   за 2020.годину, која је саставни дио 
овог Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                       
Број: 01/013-38/20  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.06.2020.године  Момчило Вукотић,с.р. 
 

   43.                                                                               
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 
6/17,16/17) и члана 128 и  135. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17,10/19), Скупштина 
општине Невесиње на својој 34. редовној  сједници 
одржаној дана  24.06.2019. године, након 
разматрања Информације о стању безбједности на 
подручју општине Невесиње  за период од 01.01.- 
31.12.2019. године , донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се, Информације о стању безбједности 

на подручју општине Невесиње  за период од 
01.01.- 31.12.2019. године, која 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- 30/20  ПРЕДСЈЕДНИК 

 Датум:24.06.2020.г. Момчило Вукотић,с.р. 
 
 

44. 

На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 6/18) 
и 128. Пословника о раду Скупштине општине 
Невесиње («Службени гласник општине Невесиње»  
број 10/17,16/17),  Скупштина општине Невесиње на 
својој 24. редовној  сједници одржаној дана   
 
 
 
24.06.2020. године, након разматрања Информације 
о  стања  у области  пољопривреде на подручју  
општине   Невесиње  за  2019. годину и Програмa 
развоја пољопривреде за 2020. годину донијела je 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се, Информација о  стања  у области  

пољопривреде на подручју општине   Невесиње  
за  2019. годину и Програм развоја 
пољопривреде за 2020. годину, који су  саставни 
дио овог Закључк 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                            
Број: 01/013- 25/20 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.06.2020. г. Момчило Вукотић,с.р. 
 

45. 
 

На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 
6/17,16/17) и члана 128.и 135. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина 
општине Невесиње на својој 24. редовној  сједници 
одржаној дана 24.06.2020.године, након разматрања 
Информације о реализацији Стратегије развоја 
2014-2023 општине Невесиње за 2019. годину,  
донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.    Усваја се, Извјештај о остварењу плана 
спровођења  Стратегије развоја општине 
Невесиње 2014-2023  за 2019. годину, која 
је саставни дио овог Закључка. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                            
Број: 01/013-31/20    ПРЕДСЈЕДН 
Датум: 24.06.2020.. г.  Момчило Вукотић,с.р. 
 

46. 
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 34. редовној  сједници 
одржаној дана 24.06.2020. године, након 
разматрања Извјештајa о раду Одсјека за 
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инспекцијске послове и послове комуналне полиције  
за  2019. годин,  донијела је 

 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.    Усваја се,  Извјештај о раду Одсјека за 
инспекцијске послове и послове комуналне  

 
 
 

полиције  за  2019. годину, који је саставни дио 
Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ  
Број: 01/013-23/20                       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.06.2020 г.                  Момчило Вукотић ,с.р. 
 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 
 

 
47. 
 

 

Број: 02/012.10-152/20 
Датум: 20.4.2020. године 
 
На основу Закона о буџетском систему Републике 
Српске („Службени гласник Републике Срске“ 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број 6/17), тачке IV став 2) 
Одлуке о извршењу буџета општине Невесиње за 
2020. г („Службени гласник општине Невесиње“, број  
16/19, начелник општине  д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
О додјели гранта ЈЗУ Дом здравља Невесиње 

 
I 
 

ЈЗУ Дому здравља Невесиње додјељује се грант у 
износу од 7.820 КМ 
(седамхиљадаосамстотинадвадесетконвертибилних
марака) за набавку опреме и средстава у циљу 
борбе са новонаставим вирусом корона (COVID- 19). 
 

II 
 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке преусмјериће 
се на конто број 415216 „Текући грантови 
здравствених установа- ЈЗУ Дом здравља 
Невесиње“ 

(2) 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“. 
 

Образложење 
 

Привредно друштво ВЕ „Гребак“ д.о.о. Невесиње 
нашем органу уплатио је новчана средства од 
7.820,00 КМ, као донацију, а у циљу превазилажења 
новонастале ситуације са корона вирусом. Цијенећи 
тренутну ситуацију општина Невесиње спознала је 
потребу ЈЗУ Дом здравља Невесиње за набавком  

 
опреме и средстава у циљу борбе са вирусом 
корона.  
Поштујући одредбе Закона о буџетском систему 
Републике Српске и Одлуку о извршењу буџета  
општине  Невесиње за 2020. годину ријешено је као 
у диспозитиву ове Одлуке. 
 

48. 
 

Број: 02/012.4-11/20 
Датум: 7.5.2020. године 
 
На основу члана 43.  Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Невесиње („Службени гласник  
општине Невесиње“, број 6/17), члана 17. Одлуке о 
извршењу буџета општине Невесиње за 2020.  
годину („Службени гласник општине Невесиње“, број  
16/19), Правилника о кориштењу средстава буџетске  
резерве (Службени гласник општине Невесиње“, 
број  16/18), начелник општине  д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
О утрошку дијела средстава буџетске резерве 

 

I 
О д о б р а в а ј у се средства буџетске резерве у 
дијелу од 5.850,00 КМ (петхиљадаосамстотина 

педесетконвертибилнихмарака), за покретање Јавне 
набавке „Санација грађевинске депоније Буковик и 
израда контролне рампе“. 
 

II 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке реалоцираће 
се на конто број 511127 „Издаци за изградњу 
осталих пословних објеката.“. 

(2) 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“. 
 

Образложење 
 

Према члану 43. став (2) тачка б) Закона о 
буџетском систему Републике Српске („Службени 
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гласник Републике Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16) средства буџетске резерве могу се користити  
за буџетске издатке за које се у току године покаже 
да планирана буџетска средства нису била 
довољна. На основу истога начелник општине донио 
је Правилник о кориштењу средстава буџетске  
резерве, којим је регулисао износ, намјену употребу, 
поступак и начин остваривања средстава. 
Како буџетом општине Невесиње у 2020. години 
нису планирана средства на име покретања Јавне 
набавке „Санација грађевинске депоније Буковик и 
израда контролне рампе“, ријешено је као у 
диспозитиву ове Одлуке.  
 

49. 
Број: 02/012.10-214/20 
Датум:22.05.2020.год. 
 
На основу члана 14.Закона о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
91/16),члана 25,26 и 27.Упутства о начину и поступку 
успостављања и спровођења система финансијског 
управљања и контроле,начелник Општине 
Невесиње даје 
 

И З Ј А В У 
о мисији,визији и циљевима Општине Невесиње 

 
I.МИСИЈА 

 

Општинска управа Општине Невесиње усмјериће 
све своје ресурсе и знања у циљу очувања и 
његовања изворних и природних вриједности на  
начин да правилно и стручно планира све своје 
активности,те да одговорним управљањем  
буџетским средствима и јавним добрима на 
законит,економичан и ефикасан начин осигура свим  
својим грађанима најбоље могуће услове у области 
социјалне заштите,унапређивања услова за 
образовање дјеце и студената,те  културних и 
спртско-рекретивних садржаја којима се оплемењује 
живот на подручју oпштине Невесиње. 
Исто тако важан дио дјеловања општинске управе 
ће бити усмјерен на стварање предуслова за 
привредни развој на темељу постојећих природних 
ресурса.  
 
II.ВИЗИЈА 

 

У будућности општину Невесиње видимо као 
пожељно мјесто за живот у коме ће се одрживи 
развој заснивати на развоју малих и средњих 
предузећа,предузетништва, пољопривреде и 
прерађивачке дјелатности,туризmа,али и осталих 
услужних дјелатности за потребе привреде и 
туризма, са ријешеном комуналном и путном 
инфрастуктуром и са очуваном животном 
средином.У том смислу, користећи се нашим 
предностима које произилазе из чисте еколошке 
средине,великих обрадивих површина,великих 
потенцијала у области хидроенергије,соларне и 
вјетроенергије,уз вриједне и умне људе,као и  
побољшањима у свим осталим сегментима живота,а 
посебно у друштвеном, културном и образовном, 
створићемо услове за развој наше општине и бољи 
живот наших грађана. 

 
III.ЦИЉЕВИ 
 
Циљ1.Повећање запослености и развој привреде 
Невесиња-базира се на развоју пољопривреде и 

прерађивачке дјелатности с нагласком на очување и 
развој традиционалне и органске производње и 
прераде,афирмисању реалних потенцијала за развој 
туризма који ћемо градити на очувању културног 
наслеђа и традиције,континуираном уређењу јавниог 
простора ,те бризи о заштити животне средине и 
развоју еколошке свијести. 
 
Циљ 2.Побољшана доступност јавних услуга и 
квалитет живота грађана- посебно се фокусирати 

на пројекте из области унапређења образовног  
система стипендирањем студената и другим 
мјерама,пратити јавне потребе локалног 
становништва и континуирано проводити активности 
на унапређењу здравствене заштите,побољшању 
квалитета живота социјално угроженог 
становништва,као и све друге активности с подручја 
одгоја и образовања,умјетности, културе и спорта. 
 
Циљ 3. Очување животне средине уз примјену 
принципа енергетске ефикасности-односи се на 

изградњу објеката комуналне инфраструктуре 
(одлагалиште отпада,водовод и 
канализација),осигуравање услова за одржив развој 
комуналних дјелатности, побољшање услова за 
ефикасну противпожарну и цивилну заштиту.Важна 
мјера овога циља је константно уређење јавног  
простора,примјена принципа енергетске 
ефикасности и заштита људи и имовине.                                                                                                                                                                                                                        
 
 

50. 
 

Број: 02/012.10-255/20      Начелник Општине 
Датум: 24.6.2020. године  Миленко Авдаловић,с.р. 
 
На основу члана 72. Закона о предшколском 
васпитању и образовању („Службени гласник 
Републике Срспке“ 79/15 ), члана 67. и 88. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“  број 6/17) и Одлуке о кориштењу 
колективног годишњег одмора ЈУ Дјечији вртић 
„Света Евгенија царица Милица“, Невесиње, број 
34/20 од 19.6.2020. године, начелник општине  д о н 
о с и 

 
О Д Л У К А  

О давању сагласности на Одлуку о кориштењу 
колективног годишњег одмора 

ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија царица 
Милица“, Невесиње 

 

1. Даје се   с а г л а с н о с т  на Одлуку о 
кориштењу колективног годишњег одмора ЈУ 
Дјечији вртић „Света Евгенија царица Милица“, 
Невесиње број 34/20 од 19.6.2020. године. 

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

Н А Ч Е Л Н И К 

Миленко Авдаловић,с.р. 
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51. 
Општина Невесиње  и з д а ј е  
 

С А О П Ш Т Е Њ Е 

 
1. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у 

општини Невесиње исплаћена у у периоду јануар 

– децембар 2018 године износи 1.479,09 КМ. 

2. Просјечна мјесечна плата након опорезивања – 

 

 

 

 

нето плата запослених у општини Невесиње 

исплаћена у периоду јануар –децембар 

2018.године износи 924,58 КМ. 

 
Број: 02/012.5-11/ 19         Начелник општине  
Датум: 06.05.2019.год.      Миленко Авдаловић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
бр 

С  А Д  Р  Ж  А  Ј Страна 

29. 

 
ОДЛУКУ о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене м2 корисне површине 
стамбеног и пословног простора, и висини накнаде за ренту (природне и локацијске 
погодности и погодности изграђене инфраструктуре) за 2020 годину  
 

1 

30. 
 
Одлука о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2020. годину 
 

1 

31. 

 
Одлука о висини накнаде по јединици мјере (м 2) закупљеног градског грађевинског 
земљишта  за 2020. годину. 
 

 

2 

32. 
 
Одлука о приступању изради Регулационог плана „ВЕ Трусина“ 
 

2 

33. 

 
Олука  о усвајању измјене Регулационог плана „Витли“ 

 

3 

34. 

 
Одлука о приступању измјени Регулационог плана „Лапчевине“ 
 

4 

35. 

 
Одлука о измјени и допуни  Одлуке о безбједности саобраћаја на територији 
Општине Невесиње 
 

5 

36. 

 
Одлука  о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Невесиње за 2019.годину 
(завршни рачун) 
 

5 

37. 

 
Одлука  о усвајању Нацрта ребаланса буџета Општине Невесиње за 2020.годину 
 

5 

38. 

 

Одлука  о  прихватању понуде и одобравању средстава 
 

5 

39. 

 
Закључак о усвајању  Програма рада и финансијски план  ЈЗУ Дома  здравља 
Невесиње за 2020 годину 

 

6 

40. 

 
Закључак о усвајању Анализе стања у области комуналне   дјелатности (снабдјевеност 
водом, изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже)  
 

 

6 

41. 

 
Закључак о усвајању Анализе  стања у области комуналних дјелатности (одржавање 
јавне чистоће, јавних површина, зеленила и плана кориштења јавних површина) 

 

6 

42.  7 
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Закључак о усвајању Програма изградње и одржавања локалних путева и улица од 
значаја за општину Невесиње   за 2020.годину  

 
 
 

43. 

 
Закључак  о усвајању Информације о стању безбједности на подручју општине 
Невесиње  за период од 01.01.- 31.12.2019. године 
 
 

7 

44. 

  
Закључак о усвајању  Информација о  стања  у области  пољопривреде на подручју 
општине    
 

7 

45. 

 

Закључак о усвајању  Усваја се, Извјештај о остварењу плана спровођења  Стратегије 
развоја општине Невесиње 2014-2023  за 2019. годину 

 

7 

46. 

 
Закључак о усвајању Извјештај о раду Одсјека за инспекцијске послове и послове 
комуналне полиције  за  2019. годину 
 
 

7 

 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 
 

47. 

  

Одлука  о додјели гранта ЈЗУ Дом здравља Невесиње 
 
 

8 

48. 

 

Одлука  о утрошку дијела средстава буџетске резерве 
 „Санација грађевинске депоније Буковик ик 
 

8 

49. 

 

Изјава   о мисији,визији и циљевима Општине Невесиње 
 

 
 

9 

50. 

 
Одлука о давању сагласности на Одлуку о кориштењу колективног годишњег одмора  
ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија царица Милица“, Невесиње 
 
 

9 

51. 

 
С А О П Ш Т Е Њ Е  о висини просјечне мјесечна бруто плата запослених у општини 

Невесиње 
 
 

10 

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


