
 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ 
Година  XLVI                                          Број  7/20                            17.08.2020.године 
 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

 

70. На основу члана 13. став 14. Закона о 

социјалном становању Републике Српске 
(,,Службени гласник Републике Српске,, број: 
54/19), члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске број 97/16 
и 36/19), члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње ( Службени гласник општине 
Невесиње 6/17), уз предходну сагласност 
Републичког секретаријата за расељена лица и 
миграције број 26.05/1-07-1024-27/19 од 
6.7.22020. године, начелник општине  д о н о с и 

 
ПРАВИЛНИК 

 о поступку додјеле стамбених јединица 
социјалног становања 

 
Члан 1. 

(1) Овим правилником прописује се поступак 
утврђивања испуњености општих и посебних 
услова, начин утврђивања ранг-листе корисника, 
ради додјеле стамбених јединица социјалног 
становања на кориштење. 

(2) Стамбене јединице су у власништву 
општине које су на основу Одлуке о фонду  

(3) стамбених јединица социјалног 
становања на подручју општине Невесиње 
намијењене за социјално становање. 

(4) Стамбено збрињавање обезбјеђује се 
додјелом стамбене јединице у непрофитни закуп, 
на одређено вријеме, уз сигурност кориштења, 
док трају потребе за стамбеним збрињавањем и 
уз испуњеност општих и посебних услова 
прописаних овим правилником. 

(5) Изузетно, уколико се ради о стамбеним 
јединицама које су изграђене средствима 
донатора или кредитора поступак додјеле се 
врши у складу са њиховим захтјевима. 

 
Члан 2. 

 
Право на додјелу стамбене јединице на 

кориштење имају физичка лица која испуњавају 
опште услове: 

1) да су држављани Републике Српске и 
Босне и Херцеговине или страни држављани који 
имају дозволу за привремени или стални боравак 
у Републици Српској, што се доказује увјерењем 
о држављанству,  

2) да имају пријављено пребивалиште или 
бораве у јединици локалне самоуправе у којој 
остварују право на стамбену јединицу, најмање 
три године непрекидно у тренутку расписивања 
јавног конкурса, што се доказује пријавом о 
пребивалишту, 

 

3) да немају у посједу или власништву 
непокретност на територији Босне и Херцеговине 
или је она неусловна за живот у смислу 
непостојања електроинсталација, водоводних и 
санитарних инсталација и пријетња је по 
здравље или стамбена јединица није 
одговарајуће површине, с обзиром на број 
чланова породичног домаћинства,  

4) да мјесечни приходи по члану 
домаћинства не прелазе 35% просјечне нето 
плате остварене у Републици Српској у 
претходној години. 

 
Члан 3. 

 
(1) Сматра се да је лице које нема у посједу 

и власништву непокретност на територије Босне 
и Херцеговине ако: 

1) оно или члан његовог породичног 
домаћинства нема у посједу и власништву 
непокретност, односно стамбене јединице/стана 
која је одговарајућег стандарда за њега и његово 
породично домаћинство у смислу овог 
правилника, 

2) ако стан или стамбену јединицу у јавној 
својини користи по основу закупа на одређено 
вријеме без права на куповину. 

3) Сматра се да лице није без 
непокретности, односно стамбене јединице/стана 
ако се он или чланови његовог породичног 
домаћинства у периоду од 5 година прије 
објављивања конкурса својом вољом  лишио 
својине или сусвојине на непокретности чија 
тржишна вриједност износи више од 50% 
тржишне вриједности стамбене јединице 
одговарајућег стандарда за њега и његово 
породично домаћинство у смислу овог 
правилника. 

 
Члан 4. 

 
(1)  Под стамбеном јединицом одговарајућег 

стандарда сматра се стамбена јединица која 
одговара стамбеним потребама породичног 
домаћинства у смислу да испуњава основне 
услове становања у погледу опремљености 
електроинсталацијама, водоводним и 
санитарним инсталацијалма и није пријетња по 
здравље, те је одговарајуће површине, с обзиром 
на број чланова породичног домаћинства. 

(2) Члановима породичног домаћинства у 
смислу овог правилника, сматрају се лица која са 
лицем који се пријавио на јавни конкурс живе у 
заједничком домаћинству, и то : брачни и 
ванбрачни супружници, њихова дјеца брачна, 
ванбрачна и усвојена, пасторчад, дјеца дата под 
старатељество и друга дјеца без родитеља дата 
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на издржавање, мајка, отац, очух, маћеха, 
усвојилац, дјед и баба, браћа и сестре. 

(3) У складу са општим условима с обзиром 
на број чланова породичног домаћинства одгова-
рајућом површином се сматра ако је структура и 
корисна површина стамбених јединица: 

1) за једно лице, већа од 25 м
2

, 
2) за сваког сљедећег члана породичног 

    домаћинства, већа за 7 м
2

. 
(4) Укупна површина додијељене стамбене 

јединице породичном домаћинству не може бити 

већа од 81 м
2

. 
Члан 5. 

 
(1) Према околностима наведених у складу са 
 чланом 2. т. 1., 2. и 3. овог правилника 
испуњавање општих услова доказује се: 

1) увјерењем о држављанству или потврдом  
о пребивалишту,  

2) изводом из евиденције некретнина или 
 овјереном изјавом да нема непокретност на 
територији БиХ које је издато од стране 
надлежног органа,  

3) број и старосна доб чланова породичног 
 домаћинства доказује се кућном листом, 
овјереном код надлежног органа јединице 
локалне самоуправе, те родним листом за све 
малољетне чланове породичног домаћинства 
који није старији од шест мјесеци, односно за 
пунољетње чланове породичног домаћинства 
фотокопије важећих личних карата за сваког 
пунољетног члана породичног домаћинства 
наведеног на кућној листи заједничког 
домаћинства уз сагласност подносиоца пријаве 
за прослеђивање личних и осталих података у 
циљу тачности и вјеродостојности, укључујући и 
провјере по службеној дужности, као и додатном 
провјером обиласка терена од стране надлежне 
комисије која ће о условности стамбених услова 
водити службену забиљешку, те сачинити 
записник који садржи фото документацију о 
утврђеним чињеницама. 

(2) Општи услов у складу са чланом 2. тачка 
4. овог правилника  се доказује потврдом издатом 
од стране послодавца о висини примања за 
запослене чланове породичног домаћинства  или 
потврде издате од стране Завода за 
запошљавање или овјерене изјаве о другим 
врстама прихода за све чланове породичног 
домаћинства. 

 
(3) Под приходима сматрају се примања и 

приходи који се остварују  у мјесечним износима 
и то приходи по основу радног односа, уговора о 
дјелу, пензија, инвалиднина и других примаја по 
основу борачко инвалидске заштите, као и 
приход од регистрованог пољопривредног 
газдинства или приход по основу регистроване 
самосталне дјелатности. 

(4)  На основу општих услова, који су 
елиминаторни и обавезујући за све кориснике, 
утврђује се подобност потенцијалних корисника 
за додјелу стамбених јединица на кориштење, 
одвојено према структури стамбених јединица у 
односу на број чланова породичног домаћинства 
у складу са овим правилником. 

(5) Уколико нема стамбених јединица 
одговарајуће површине у складу са бројем 
чланова породичног домаћинства, подносилац 
пријаве може писаном изјавом овјереном код 
надлежног органа изјавити да прихвата мањи 
стан од стана који му припада. 

 
Члан 6.   

  

На основу посебних услова утврђује се ранг-
листа за додјелу стамбених јединица, а 
породичном домаћинству максимално се може 
додијелити 280 бодова и то: 

 
1) на основу броја чланова породичног 

домаћинства утврђује се максимално 50 бодова 

 и то: 
1. за сваког пунољетног члана пет бодова, 

укључујући и подносиоца пријаве,  
2. за сваког малољетног члана десет 

бодова,  

 
2)  на основу стамбеног статуса утврђује се 

максимално 70 бодова и то: 

 
1. за становање у колективном, 
2.  алтернативном смјештају 70 бодова,  

3. за становање у неусловним објектима, у 
складу са условима наведеним у чл. 2. став 
1. тачка 3 и члану 3. овог правилника, 25 
бодова,  

4. за становање са другим породицама и 
подстанарство,  до 25 бодова и то за дуже од пет 
година 25 бодова, а краће од пет година 10 
бодова. 

 
3) на основу социјалног статуса утврђује се 

максимално 40 бодова, и то : 

1. за кориснике права која им припадају 
 на основу што су материјално необезбијеђена и 
за рад неспособна лица, лица са инвалидитетом 
са утврђеним процентом тјелесног оштећења 
преко 70%, старија лица без породичног старања 
преко 65 година, жртве насиља у породици 40 
бодова, 

2. корисницима сталне новчане помоћи 30 
бодова,  

3. ако висина мјесечних прихода по члану  
     домаћинства износи до 20% просјечне нето 
     плате остварене у Републици Српској у 
     претходној години, 20 бодова, 

4. ако мјесечни приходи по члану домаћи- 
 нства износи од 20% до 35% просјечне 
нетоплате   остварене у Републици Српској у 
претходној години 10 бодова, 

 

4) на основу припадности рањивим 
категоријама максимално 60 бодова, и то:  

 
1. расељена лица и избјеглице 20 бодова, 
2. демобилисани борци 20 бодова, 

3. ратни војни инвалиди од пете до десете 
 категорије 20 бодова, 

4. повратници по споразуму о реадмисији и 
жртве ратне тортуре 20 бодова, 
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5. самохрани родитељи или породице са 
троје и више дјеце или млади без родитељског 
старања 20 бодова, 

 
5) на основу припадности посебним 
категоријама максимално 60 бодова и то: 

 
1. млади и млади брачни парови до 35 

година 60 бодова, стим да се младим брачним 

паром у смислу одредаба овог правилника 
сматрају се супружници од којих један није 
старији од 35 година на дан расписивања 
конкурса, а брак им траје најмање једну годину,  

2. лица са дефицитарним занимањима 50 
бодова, стим да градоначелник, односно 

начелник општине у складу са локалном 
стратегијом утврђује број ових станова и 
дефицитарна занимања која се не могу наћи на 
тржишту рада на подручју јединице локалне 
самоуправе или их има недовољно, а од 
посебног су значаја за развој јединице локалне 
самоуправе, те у односу на број располозивих 
стамбених јединица планираних на основу 
локалне стратегије доноси посебан правилник за 
бодовање дефицитарних занимања јер се ради о 
посебној категорији која не мора испуњавати 
опште услове прописане овим правилником.  

 
Члан 7. 

 

(1) Стамбени статус се доказује: 
 
1) за становање у колективном/ 

алтернативном смјештају - потврдом/рјешењем 
надлежног органа о врсти смјештаја на којој су 
назначени сви чланови домаћинства који користе 
колективни/алтернативни смјештај, 

2) за становање у неусловним стамбеним 
јединицама, доказује се додатном провјером 
обиласка терена о условности,  

3) за становање са другим породицама и 
подстанарство се доказује: 

-  уговором о подстанарском односу или изјавом о 
подстанарском односу овјереном код надлежног 
органа у мјесту пребивалишта или нотарски 
обрађену којом изјављује да стамбена јединица 
не одговара у погледу стамбеног простора и 
броју чланова породичног домаћинства,  

- комисија врши додатну провјеру на терену,  стим 
да се не сматра становањем код својих 
родитеља или супружникових родитеља или 
ванбрачног партнера и сродника у правој линији у 
заједничком домаћинству уколико ова лица на 
територији  Босне и Херцеговине у својини имају 
једну или више стамбених јединица, 

4) правоснажном одлуком којом је окончан 
оставински поступак и другим валидним 
документма издатих од надлежних органа.  

(2) Вреднује се само последњи стамбени 
статус на дан подношења пријаве на конкурс, 
остварен у континуитету. 

 
Члан 8. 

 

Испуњавање посебних услова на основу 
социјалног статуса и припадности рањивим 
категоријама корисник доказује: на основу одлуке 

суда код самохраних родитеља, одговарајућим 
увјерењима или потврдама издатих код 
надлежних органа који води службену 
евиденцију, као и одговарајућом потврдом 
службе за запошљавање за све пунољетне 
чланове породичног домаћинства, те Центра за 
социјални рад, с тим да се неспособност за рад 
због болести доказује потврдом здравствене 
установе у којој је постављена дијагноза са 
потписом три љекара одговарајуће специјалности 
који је издат само у сврху конкурисања за 
социјално становање и није старији од шест 
мјесеци од дана истека рока за пријављивање на 
конкурс, те других валидних докумената. 

 
Члан 9. 

 

(1) Докази о испуњавању посебних услова о 
којима се не води службена евиденција 
подлијежу провјери и то увидом на терену, путем 
надлежних општинских служби, увидом у 
одговарајуће базе података, као и путем других 
доступних извора података. 

(2) Уколико у било којој фази, буде утврђено 
да су поједини потенцијални корисници намјерно 
или, свесно дали нетачне податке у пријави и/или 
неистините наводе у изјави, таква пријава ће 
бити дисквалификована по службеној дужности, а 
у случају сумње у вјеродостојност документа 
провјерити их увидом на лицу мјеста или на други 
начин и утврђено стање констатовати 
записником.  

 

Члан 10. 
 

(1) Број додијељених бодова потенцијалном 
кориснику се збраја према свим основама и 
потенцијални корисници се рангирају према 
опадајућем редослиједу од највишег ка најнижем 
укупног броја бодова. 

(2) Ако два или више лица имају исти број 
додијељених бодова, предност приликом додјеле 
стамбене јединице на кориштење имају млади и 
млади брачни парови до 35 година, затим 
рањиве категорије као што су: расељена лица и 
избјеглице, демобилисани борци, ратни војни 
инвалиди од пете до десете категорије, 
повратници по споразуму о реадмисији, жртве 
ратне тортуре, самохрани родитељи, породице 
са троје и више дјеце, млади без родитељског 
старања, затим корисници права која им 
припадају на основу закона којим се прописује 
социјална заштита, као што су: материјално 
необезбијеђена и за рад неспособна лица, лица 
са инвалидитетом, старија лица без породичног 
старања, жртве насиља у породици. 

 

Члан 11. 
 

(1) Јединица локалне самоуправе поступак 
додјеле стамбених јединица на кориштење врши 
путем јавног конкурса који се објављује на 
интернет страници јединице локалне самоуправе, 
као и огласној табли општине, у средствима 
јавног информисања и на интернет страници 
Републичког секретаријата за расељена лица и 
миграције.  
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(2) Јавни конкурс не може бити отворен 
краће од 30 (тридесет) дана, а у случају потребе, 
трајање конкурса се може продужавати због 
недовољног броја пријављених уз назначавање 
новог рока. 

(3) Пријаве на јавни конкурс достављају се 
на адресу општине/града, лично или препоручено 
путем поште, у затвореној коверти с назнаком ЗА 
ЈАВНИ КОНКУРС,, Додјела стамбених јединица 
социјалног становања на кориштење,, НЕ 

ОТВАРАЈ. 
(4) Пристигле пријаве ће се евидентирати на 

листу пријема са тачном назнаком подносиоца 
пријаве, датума и времена пријема и потписом 
подносиоца, те ће се чувати у стању у каквом су 
запримљене све до оног тренутка док исте не 
преузме у року од пет дана од дана затварања 
јавног конкурса комисија за провођење конкурне 
процедуре. 

(5) Лице задужено за пријем и протокол на 
писарници општине/града, ће предсједнику 
комисије сачинити записник о примопредаји са 
листом пријема  поднијетих понуда са назнаком и 
бројем пријава, тачним датумом и временом 
преузимања.  

(6) Стамбене јединице изграђене из 
средстава донација или кредитних средстава се 
дају у закуп односно могу се додијелити на 
кориштење у складу са поступком и условима 
који захтијева донатор или кредитор који 
обезбјеђује финансијска средства за пројекте 
социјалног становања. 

(7) Јавни конкурс садржи: 
 
1) број и структуру стамбених јединица који 

ће бити додијељени у непрофитни закуп, 
2) опште и посебне услове за утврђивање 

ранг-листе,  
3) начин бодовања,  
4) доказе испуњавања општих и посебних 

услова,  
5) вријеме трајања конкурса,  
6) висину закупнине,  
7) податке о контакт особи и додатне 

информације. 
(8) Конкурсну процедуру спроводи комисија 

коју именује начелник општине у року од 15 дана 
од дана објаве јавног конкурса. 

(9) Комисија се именује на период од 2 
године и она броји 5 чланова заједно са 
предсједником комисије у коју се именују лица 
одговарајуће стручне спреме за ову врсту посла, 
с тим да је један члан комисије представник 
Центра за социјални рад општине. 

 

Члан 12. 
 

(1) Комисија ради на састанцима које сазива 
предсједник Комисије на којем се отварају 
пристигле пријаве, а неблаговремене пријаве се 
записнички евидентирају и неотворене враћају 
подносиоцима у року од три дана од дана 
засиједања Комисије. 

(2) На састанке Комисије позивају се сви 
именовани чланови Комисије у складу са 
Пословником о раду комисије, који се усваја на 
првом састанку Комисије. 

(3) Комисија има секретара комисије који 
обавља административне послове и води 
записник за свако од својих засједања који 
потписују чланови Комисије, и он нема право 
гласа и одлучивања у комисији. 

(4)  Права и обавезе Комисије детаљно се 
регулишу Пословником о раду Комисије за 
додјелу стамбених јединица социјалног 
становања на кориштење. 

(5) Комисија врши преглед свих 
благовремених пристиглих пријава на јавни 
конкурс  у односу на испуњеност општих услова, 
те може да одбаци пријаву уколико нису 
испуњени општи услови, затим примјеном 
посебних услова у складу са овим правилником 
утврђује број бодова према сваком појединачном 
услову, те укупан број бодова према сваком 
потенцијалном кориснику појединачно, одвојено 
према расположивој структури стамбених 
јединица. 

(6)  Потенцијални корисници се рангирају 
према опадајућем редослиједу од највишег до 
најнижег укупног броја бодова и формира се 
прелиминарна ранг листа корисника, након које 
се врши додатна провјера садашњег стамбеног 
статуса потенцијалних корисника. 

(7) На основу укупног броја бодова и 
додатне провјере стамбеног статуса, Комисија 
доноси одлуку о утврђивању прелиминарне ранг 
листе која се објавњује на огласној табли 
Општине и на интернет страници, и она садржи 
редни број према редослиједу првенства, име, 
презиме, име родитеља корисника и укупан број 
чланова породичног домаћинства, додијељени 
број бодова према сваком услову и укупан број 
бодова, датум утврђивања листе и објаве и 
упутство о подношењу приговора. 

(8) Комисија доноси одлуку већином 
гласова. 

(9) Задатак комисије је да, након спроведене 
конкурсне процедуре, утврди прелиминарну ранг-
листу на коју се у року од 15 дана од дана 
објављивања може поднијети приговор комисији. 

 

Члан 13. 
 

(1) Приговори се подносе комисији која 
разматра све пристигле приговоре и може да 
прихвати приговор као основан и измијени 
Прелиминарну ранг листу, да одбије приговор као 
неоснован и потврди Прелиминарну ранг листу.  

(2) Након окончања поступка по поднесеним 
приговорима на прелиминарну ранг-листу, 
комисија  утврђује коначну ранг-листу. 

(3) Коначна листа корисника се закључује 
сходно броју изграђених стамбених јединица 
према структури стамбених јединица, а додатно 
се сачињава листа корисника права на стамбено 
збрињавање према редослиједу утврђених 
приоритета.  

(4) На основу коначне ранг-листе начелник 
општине доноси рјешење о додјели стамбене 
јединице на кориштење.  

(5) Свим учесницима конкурса који нису на 
коначној листи шаље се обавјештење како би 
благовремено могли изјавити жалбу, док се 
рјешење о додјели стамбене јединица на 
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кориштење  доставља  лицима са коначне ранг 
листе. 

(6) Учесник конкурса има право да у року од 
15 дана од дана пријема обавјештења и рјешења 
о додјели стамбене јединице на кориштење 
изјави жалбу Секретаријату ако сматра да су се у 
конкурсној процедури десиле такве 
неправилности које би могле утицати на 
објективност његовог исхода. 

(7) На основу коначног рјешења о додјели 
стамбене јединице начелник, као закуподавац ће 
са корисником као закупцем закључити уговор о 
заккупу којим се дефинишу права и обавезе по 
основу кориштења стамбене јединице у складу са 
прописима којим се уређује социјално становање 
и облигациони односи. 

(8) Уговор о закупу се закључује на период 
од 12 мјесеци уз могућност продужења уколико 
постоје услови за даље стамбено збрињавање у 
складу са овим правилником. 

 

Члан 14. 
 

(1) Изузетно, лица која су остала без 
стамбене јединице усљед више силе и лицима  
која, због лијечења малољетног дјетета којем је 
неопходна здравствена њега, а имају потребу 
боравити у другој јединици локалне самоуправе 
дуже од десет дана, начелник општине те 
јединице локалне самоуправе може додијелити 
стамбену јединицу, на привремено кориштење, 
без јавног конкурса, док трају разлози за њено 
кориштење. 

(2) Комисија из члана 11. став 8. овог 
правилника утврђује оправданост разлога за 
додјелу стамбених јединица на кориштење 
лицима из става 1. овог члана, без спровођења 
јавног конкурса. 

(3) На рјешење из става 1. овог члана може 
се изјавити жалба Секретаријату у року од 15 
дана од дана пријема рјешења. 

 

Члан 15. 
 

(1) Рјешење Секретаријата донесено по 
жалби из члана 13. став 6. и члана 14. став 3. 
коначно је и против њега се може покренути 
управни спор. 

(2) На основу коначног рјешења закључује 
се уговор и закупу стамбене јединице социјалног 
становања на кориштење, којег потписује као 
закуподавац начелник, односно лице које он 
овласти. 

(3) Уколико лице које је добило стамбену 
јединицу социјалног становања на кориштење по 
основу коначног рјешења не закључи уговор о 
закупу без оправданог разлога у року 
предвиђеном у коначном рјешењу, стамбена 
јединица ће се понудити следећем лицу на листи 
реда првенства и предложити доношење акта о 
стављању ван снаге раније донијетог акта, као и 
доношење новог акта о непрофитном закупу 
стамбене јединице социјалног становања на 
кориштење. 

Члан 16. 
 

Општина, као закуподавац, ће у току коришћења 
додијељене стамбене јединице, најмање једном 

годишње, вршити контролу броја чланова 
домаћинства и вршити ревизију остваривања 
права за даље коришћење, у складу са овим 
правилником. 

 

Члан 17. 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ,,Службеном гласнику 
општине Невесиње“. 
 
 
 Број: 02-012.1-8/20                  Н А Ч Е Л Н И К  
  Датум: 13.7.2020. г.       Миленко Авдаловић,с.р. 
 
 
 

71. На основу члана 19. став 2. Закона о 

социјалном становању Републике Српске (,, 
Службени гласник Републике Српске,, број 
54/19), члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске“ бр.97/16 
и 36/19), члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ бр.  6/17), уз предходну сагласност 
Републичког секретаријата за расељена лица и 
миграције број 26.05/1-07-1024-27/19 од 
6.7.22020. године, начелник општинe   д о н о с и 

 
ПРАВИЛНИК 

    о начину управљања и одржавања 
стамбених јединица социјалног становања 

 
Члан 1. 

 

(1)  Овим правилником прописује се начин 
управљања и одржавања стамбених јединица 
социјалног становања, начин обезбјеђивања 

сигурног и неометаног коришћења стамбених 
јединица, чување употребне и тржишне 
вриједности стамбене јединице, старање о 
инвестиционом и текућем одржавању, вођење 
евиденције стамбених јединица и уговора о 
закупу, предузимање и других мјера с циљем 
домаћинског управљања стамбеним јединицама 
социјалног становања које су у власништву. 

(2) Управљање и одржавање фондом 
стамбених јединица социјалног становања је од 
општег интереса за општину Невесиње. 

(3) Приликом коришћења стамбене јединице 
и закљученог уговора о закупу, прикупља се 
закупнина на посебном рачунуопштине 
Невесиње, која се користи у сврху одрживог 
управљања и одржавања стамбених јединица, а 
ова средства ће се распоредјивати по потреби у 
складу са Акционим планом који општина 
Невесиње доноси једном годишње. 

 
                      Члан 2. 

 

(1) Све послове у вези управљања и 
одржавања стамбеним фондом социјалног 
становања у име општине врши начелник, путем 
надлежних општинских служби у складу са 
прописима које прописује Закон о одржавању 
зграда и другим важећим прописима у Републици 
Срспкој. 
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      (2) Управљање подразумијева активности 
усмјерене на осигурање безбиједног и 
неометаног кориштења стамбених јединица и 
очување њихове употребне и тржишне 
вриједности, а што обухвата бригу о текућем и 
инвенстиционом одржавању, администрацију и 
заштиту стамбених јединица од незаконитог и 
недозвољеног кориштења, те предузимање 
других мјера у циљу домаћинског управљања 
фондом стамбених јединица социјалног 
становања 

Члан 3. 
 

(1) Управљање објектима социјалног 
становања подразумијева координацију и 
усмјеравање појединачних и свеукупних 
дјеловања ради њиховог складног функцио- 
нисања и оптималног остваривања утврђених 
задатака у циљу ефикасног кориштења и 
одржавања стамбеног објекта и задржавања 
његове вриједности, а представља низ 
континуираних административних, финансијских 
и техничких активности, као што су: 

 
1) одржавање зграде као цјелине и  

заједничких дијелова зграде,  
2) одлучивање о осигурању и кориштењу  

финансијских средстава,  
3) осигурање кориштења зграде и 
4) друга питања од значаја за управљање 

 зградом попут:  
 
1. повјеравање/преузимање послова  

управљања зградом, 
2. израда записника о преузимању 

зграде на управљање,  
3. закључивање уговора закупу, 
4. субвенционисање становања, 
5. отварање рачуна за предвидиве 

трошкове управљања и одржавања, 
на који се уплаћује закупнина, 

6. праћење прихода и расхода, 
7. електронско вођење свих 

релевантних података (софтwаре), 
8. евидентирање зграда, стамбених 

јединица и корисника стамбених 
јединица, 

9. евидентирање свих интервенција на 
објекту, 

10. формирање комисије за утврђивање 
грађевинског стања објекта, 

11. израда и реализација годишњег 
програма управљања, одржавања и 
побољшања зграде, као и 
предвидивих трошкова и 
финансијског оптерећења, 

12. израда годишњег (кварталног) 
извјештаја о управљању и 
одржавању зграде, 

13. доношење одлуке о кућном реду, 
14. израда информација које се односе 

на планиране активности, 
15. израда цјеновника радова-услуга, 

калкулација и прикупљање понуда, 
16. уговарање извођења радова и 

надзор, 

17. поступање по налогу надлежних 
инспекцијских органа, 

18. надзор, 
19. мониторинг. 

 

(2) Одржавања стамбене зграде социјалног 
становања је спрјечавање и отклањање кварова 
и спречавање штете која може настати на 
заједничким дијеловима зграде и припадајућим 
стамбеним јединицама. 
 

Члан 4.    
                                                                  

(1) Одржавање објеката социјалног 
становања подразумијева одржавање станова у 
објектима и одржавање заједничких дијелова и 
уређаја објеката. 

(2) Послови одржавања објеката социјалног 
становања, у зависности од њихове природе, 
обима и динамике извођења, су: 

1) редовно/текуће одржавање које 

подразумијева извођење радова ради 
спречавања оштећења која настају употребом 
зграде или ради отклањања тих оштећења, 
редовно техничко одржавање, као што су 
редован преглед разних инсталација и уређаја, 
те хигијенско и одржавање зеленила, ради 
задовољавајућег нивоа употребљивости зграде, 

2)  инвестиционо одржавање / велике 
поправке које подразумијева велике поправке 

или преправке и замјена уређаја, инсталација и 
дијелова зграде (као што су кров, фасада, 
столарија), како би се објекти у корисном периоду 
трајања могли нормално користити за становање, 
с тим да се обим радова, рокови извођења, те 
финансијска средства, планирају кроз посебан 
програм инвестиционог одржавања, 

3) хитне поправке што подразумијева 

 радове на спрјечавању и отклањању узрока 
непосредне опасности по живот и здравље људи 
у објекту, или поред њега у домету опасности, 
као и непосредне опасности за оштећење 
имовине, који се изводе без одлагања - радови 
хитне интервенције, 
4) нужне поправке што подразумијева 

 радове на отклањању оштећења на објекту која 

представљају опасности за живот и здравље 
људи - радови нужне поправке, 

5) поправке послије природне непогоде 

у циљу санације посљедица природне непогоде  
или више силе на заједничким дијеловима зграде 
и становима, у складу са планом санације 
природне непогоде које израђује надлежни орган 
власти. 

 
Члан 5. 

 

(1) Корисник стамбене јединице/стана 
социјалног становања је обавезан одржавати  
стан и извршавати одређене послове ради 
очувања затечених вриједности стана, односно 
зграде као цјелине, као и бринути се и одржавати 
у исправном стању стан који користи, на начин да 
другим станарима не узрокује штету.  

(2) Корисник стана је дужан организовати и  
сносити трошкове текућег одржавања стана и то: 
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1) редовне прегледе и сервисирање 
инсталација водовода и канализације од 
прикључка на заједничку водоводну и 
канализациону вертикалу зграде до 
прикључка на санитарни уређај у стану 
(сифон, судопере, умиваоник и сл.), 
 

2) одчепљење и чишћење канализационе 
мреже која припада само стану и 
одношење изливних остатака, 

3) поправке или замјену дијелова 
              електричних инсталација у стану 

      (прекидача, сијалица и др.), 
4)  дезинсекцију и дезинфекцију стана, 
5)  кречење просторија у стану, 
6)  поправку или замјену окова, брава, 

катанаца и других уређаја за затварање 
просторија у стану, 

7)  чишћење снијега и леда са прозора, 
балкона, лођа и тераса свог стана, 

8) одржавање хигијене у стану, 
9) друге радове којима се осигурава текуће 

одржавање стана на задовољавајућем 
нивоу употребљивости.. 

 
(3) Извођење радова текућег одржавања 
стана финансира корисник стана уз обавезу 
прилагођавања правилима кућног реда и 
поступања с пажњом доброг домаћина. 
  

Члан 6. 
 

(1) Општина је дужна да из посебног фонда 
формираног из средстава закупнине врши и 
финансира инвестиционо одржавање стамбених 
јединица и то уградњу, поправку или замјену: 
 

1) телефонских и електроинсталација, 
2) водоводних и канализационих 

инсталација, 
3) друге радове којима се обезбјеђује 

функционалност и употребљивост 
стамбених јединица, ако је иста 
угрожена. 
 

(2) Изузетно, у случајевима када се уградња 
врши на изричит захтјев и потребу корисника 
стана, уколико је власник стана сагласан са 
истим, радове из овог може предузети и 
финансирати корисник стана уз писмену 
сагласност власника. 

(3) Корисник стана није овлаштен вршити у 
стану било какве преправке и реконструкције без 
писмене сагласности власника. 
 

Члан 7. 
 

(1) У заједничке дијелове зграде спадају: 
 

1) носива конструкција зграде (темељи, 
носиви зидови, стубови, међуспратна 
конструкција, кровни покривач /коси и 
равни/),  

2) кровови (изолације, цријеп, салонит и 
слично), 

3) проходне и непроходне заједничке 
терасе,  

4) подрумски простор без станарске 
оставе,  

5) поткровље-таван,  
6) заједничко спремиште,  
7) просторија за састанке, вешерај и сл, 
8) фасаде зграде, улазна врата и 

прозори заједничких простора, 
9) кровна и остала лимарија (сливне 

вертикале, олуци, опшави и друго),  
10)  димњаци, вентилациони канали, 

хидранти, протупожарни апарати, 
цријева са млазницама и слично, 
заједничка стубишта, ограде, 
пожарни прилази и слично,  

11) дизала за пријевоз путника и терета 
(лифтови) са свим инсталацијама које 
осигуравају нормално и сигурно 
кориштење истих,  

12) електричне инсталације од главних 
осигурача до помоћне разводне 
плоче,  

13)  водоводне вертикалне и 
хоризонталне инсталације од првог 
вентила у стану и другим посебним 
дијеловима зграде до главног 
водомјера (искључујући водомјер),  

14) санитарни уређаји, инсталације 
водовода и канализације у 
заједничким просторијама,  

15) вертикалне канализационе 
инсталације од укључења водовода 
из стана и других посебних дијелова 
зграде до сабирних шахтова,  

16) електричне инсталације стубишне 
расвјете (аутомати, сијалична мјеста 
и арматуре, разводна плоча, бројила 
и уклопни сат),   

17) телефонске инсталације до развода 
за стан, инсталације електричних 
брава, интерфона, позивних 
тастатура, звона, инсталације 
громобрана и слично,  

18) инсталације кабловских и антенских 
система, од разводника на улазу у 
зграду, на крову или у приземљу, до 
разводника инсталација на улазу у 
стан и друге посебне дијелове зграде, 

19)  уређаји за снабдјевање водом 
(хидрофори и хидрофлекси),  

20) просторије и инсталације за 
одлагање отпада, 

21)  заједничка септичка јама и 
22) други дијелови и уређаји који служе 

заједничкој сврси. 
 

(2) Корисници станова социјалног становања 
имају право да неометано користе заједничке 
дијелове зграде без повређивања права осталих 
корисника. 
(3) Одржавање заједничких дијелова стамбених 
јединица из члана 1. став 1. овог правилника 
врши се у складу са одговарајућим прописима 
којим се прописује одржавање зграда у 
Републици Српској. 
 

Члан 8. 
 

(1) Под редовним одржавањем заједничких 
дијелова и уређаја зграде према закону 
сматра се:  
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1) редовно одржавање чистоће заједничких 
просторија,  
2) редовно плаћање утрошка електричне 
енергије у заједничким дијеловима и 
уређајима зграде,  
3) кречење и бојење зидова, стропова, 
вањске и унутрашње столарије и остали 
молерско - фарбарски радови,  
4) бојење браварије,  
5) замјена кровова,  
6) керамичарски и други радови на 
завршним облогама подова и зидова,  
7) замјена подних облога и премазивање 
подова,  
8) поправак фасаде, 
9) замјена и поправак столарије, 
укључујући и елементе заштите од вањских 
утицаја (капци, жалузине и слично), 

10) поправак покрова и равног крова, 
дјелимична и потпуна санација, 

11) одржавање расвјете и других 
електричних уређаја, (замјена сијалица, 
прекидача, утичница, звона, свјетиљки, 
интерфона и слично), као и одржавање 
вањске расвјете која припада згради,  

12) замјена и поправак брава и других 
елемената,  

13) одржавање насада, стаза, опреме и 
других елемената на земљишту који 
припадају згради (ограде, справе за игру 
дјеце, оквири за чишћење тепиха, клупе и 
слично),  

14) редовни сервиси лифта,  
15) редовни сервиси противпожарне 

инсталације и противпожарних апарата,  
16) редовни сервиси агрегата за расвјету, 

хидрофорских постројења и препумпних 
станица за отпадну воду и пумпних станица 
за воду, 

17) редовни сервиси на антенским 
уређајима, уређајима за пријем 
телевизијског програма, укључујући и 
уређаје за кабловску и сателитску ТВ, 

18) редовни сервиси на инсталацијама 
водовода, канализације и 
електроинсталација и машинских 
инсталација,  

19) редовни сервиси осталих апарата и 
уређаја у згради према упутству 
произвођача,  

20) одржавање и чишћење димњака и 
вентилационих канала, 

21) дезинсекција, дезинфекција и 
дератизација заједничких просторија зграде 
и посебних дијелова и уређаја зграде када 
се обавља у цијелој згради у циљу трајног 
отклањања штеточина и гамади,  

22) чишћење одвoд решетака, одвода и 
олука, 

23) чишћење септичких јама. 
 

(2) Власник објекта намијењеног за 
социјално становање  је дужан да из посебног 
фонда формираног из средстава закупнине у 
складу са чланом 1. став 3. овог правилника 
врши и финансира одржавање заједничких 
дијелова зграде.  

(3)  Корисник који у стану, дијелу стана или 
на другим дијеловима зграде или уређајима, 
инсталацијама и опреми, намјерно или 
непажњом, проузрокује штету, или их проузрокују 
чланови његовог породичног домаћинства, или 
лица која су у стану и згради уз његов пристанак, 
обавезан је организовати и сносити трошкове 
оправки. 
(4) Уколико корисник стана не организује 
поправку и не плати припадајуће трошкове, 
власник зграде ће уз помоћ управника 
процијенити трошкове те поправити насталу 
штету, а трошкови поправке ће се од корисника 
стана наплатити кроз закупнину било у виду 
повећања сљедеће закупнине за пуни износ 
поправке било на начин да ће се трошкови 
подијелити на више мјесечних рата, а све у 
складу са договором са корисником стана. 
 

Члан 9. 
 

        1) Инвестиционо одржавање подразумијева 
веће поправке или замјену заједничких 
дијелова/уређаја зграде који су од утицаја за 
кориштење станова и заједничких дијелова 
зграде, а финансирање инвестиционих захвата 
врши се из дијела прикупљене закупнине за 
кориштење стана. 

2)  Инвестиционо одржавање заједничких  
дијелова обухвата велике поправке: 
 

1. кровне конструкције и других 
конструктивних елемената зграде, 

2. кровног покривача и других елемената 
крова (димњаци, вентилациони канали, 
кровни отвори, кровни свјетларници, 
лимене опшивке и увале, сливници, 
одводи и други елементи крова, 
заједничке лође и терасе и други 
дијелови крова), 

3. олука, олучних цијеви и других 
елемената за одвод воде са крова и 
заштиту зграде од продора воде, 

4. хоризонталне и вертикалне 
хидроизолације, 

5. водоводне и канализационе мреже од 
прикључка на градску водоводну и 
канализациону мрежу, септичка или 
другог изливног мјеста до прикључка на 
санитарни уређај (сифон судопере, 
умиваоника и сличних елемената) у 
згради, 

6. вентилационих цијеви канализационе 
мреже и њихових глава на крову зграде, 

7. електроинсталације зграде до 
струјомјерног ормара, 

8. инсталација централног гријања, грејних 
тијела у згради, дијелова топлотних 
постројења и уређаја зграде са 
пуњењем, пражњењем и озрачивањем 
топловодне мреже, као и поправка или 
замјена инсталације за гас, 

9. пумпног постројења за избацивање воде 
(отпадне, подземне и кишне) са 
припадајућим 
дијеловима (просторија са 
инсталацијама и уређајима), 
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10. хидрофорског или другог пумпног 
постројења за снабдијевање зграде 
водом или за смањење притиска воде, 
са припадајућим дијеловима и 
инсталацијама, 

11. дотрајалих металних, стаклених и других 
ограда на крову, степеништу, терасама, 
лођама и другим заједничким 
дијеловима зграде, 

12. канала за смеће у згради, 
13. дотрајалих подова, плафона и зидова у 

заједничким дијеловима зграде, 
14. дрвених и металних дијелова на 

прозорима и вратима заједничких 
просторија зграде, 

15. оштећених и дотрајалих фасада, 
фасадних облога и елемената фасаде и 
других спољних дијелова зграде са 
приоритетом заштите фасаде од 
продора воде и влаге, 

16. инсталација и уређаја за узбуњивање у 
згради, 

17. громобрана, интерфона, кабловских и 
ПТТ инсталација, антенских уређаја и 
њихових дијелова у згради, 

18. хидраната, хидрантских цријева и других 
хидрантских дијелова у згради, 

19. противпожарног степеништа зграде и 
инсталација и уређаја за заштиту од 
пожара, 

20. санитарних уређаја у заједничким 
дијеловима зграде и 

21. уређаја за нужно освјетљење и уређаја 
за резервну електроенергију (агрегата). 

 
Члан 10. 

 

(1) Хитним поправцима сматра се 
предузимање радова у стану и заједничким 
дијеловима и уређајима зграде, нарочито у 
случају:   

 
1) пукнућа, оштећења и зачепљења 

водоводне и канализационе 
инсталације, ради спречавања даљњих 
штетних посљедица,  

2) кварова на електричној инсталацији,  
3) знатнијих оштећења димњака,  

димоводних и вентилационих канала,  
4) продирања оборинских вода у зграде,  

санирања посљедица истог продора, те  
знатнијег оштећења крова,  

5) нарушене статичке стабилности зграде  
или појединих дијелова зграде,  

6) кварова на лифту,  
7) отпадања дијелова фасаде,  
8) санирања посљедица пожара, 
9) санирања посљедица елементарне 

непогоде. 
 

(2) Поправке посљедица елементарне непогоде 
обављају  се у циљу санације посљедица 
природне непогоде на заједничким 
дијеловима зграде и становима, а усклађује 
се са планом санације посљедица природне 
непогоде који израђује надлежни орган 
власти.     

 

(3) Корисник стана је овлаштен и дужан, без 
одгађања, пријавити штету за коју је сазнао да 
је настала на заједничким дијеловима зграде, 
и штету у стамбеним јединицама, ако од њих 
пријети опасност осталим дијеловима зграде, 
као и да без одлагања, омогућити извођење 
ових радова у дијелу који се односи на његов 
стамбени простор или кад се ти радови морају 
извести из тог простора. 

 
Члан 11. 

 
    Нужним поправцима сматра се предузимање 
  радова нарочито ради:  
 

1) санације кровне конструкције, носивих 
зидова, стубова, међуспратних 
конструкција, темеља,  

2) санације димњака, димоводних и 
вентилационих канала,  

3) санације равних и косих кровова,  
4) замјене инсталација на заједничким 

дијеловима и уређајима зграде 
(водоводне,  канализационе, електричне, 
машинске и сл.),  

5) поправка фасаде зграде,  
6) изолације зидова, подова и темеља 

зграде,  
7) сви други радови који су неопходни да се 

стан, односно зграда сачува од већег 
оштећења или да се заштити живот и 
имовина грађана.  

 
Члан 12. 

 
Општина као власник, одржавање зграде 
намијењене за социјално становање може 
организовати на сљедеће начине: 

1) закључивањем периодичног оквирног 
споразума са физичким или правним 
лицем за набавку радова на одржавању 
зграде намијењене за социјално 
становање у складу са прописима који су 
прописни Законом о јавним набавкама у 
Републици Српској; 

2) повјеравањем одржавања 
професионалном стамбеном управнику, 
организацији која је регистрована за ову 
врсту дјелатности и која ове послове 
врши примјеном односних закона, а 
повјеравање послова одржавања се 
регулише уговором. 

3) контролисано управљања на начин да се 
ангажује повјереника за зграду, 
кућепазитеља, домара или кућног 
мајстора, стим да повјереник може бити 
корисник стана у објекту социјално-
непрофитног становања, односно члан 
породичног домаћинства корисника и 
друго лице уз одговарајуће препоруке.  

4) У случајевима из тачке 3), власник 
објекта, преузима послове планирања, 
финансирања и извјештавања, док 
повјереник за зграду превентивно 
обавља послове на одржавању зграде и 
спрјечава настанак већих оштећења, те 
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прикупља и пружа корисне информације, 
одржава редовну комуникацију са 
власником објекта и сл. а односи 
међусобни су регулисани уговором.  

 
Члан 13. 

 

          Приједлог годишњег плана управљања и 
одржавања зграде урадит ће правно лице 
уколико му је власник зграде повјерио објекат на 
управљање и одржавање путем уговора, те исти 
доставити власнику-Општини који даје своје 
сугестије прије коначне потврде његовог 
садржаја или власник објекта уколико 
самостално организује управљање и одржавање.  
 

Члан 14. 
 

         Надлежна служба општине ће водити 
евиденцију о приходима, расходима и утрошку 
средстава на име одржавања стамбених 
јединица, заједничких дијелова и уређаја зграде, 
те о испуњавању обавеза утврђених овим 
правилником и уговором о закупу. 
 

Члан 15. 
 

      Општина ће путем надлежних служби, у 
складу са важећим законима и прописима вршити 
надзор над повјереним управљањем и 
одржавањем стамбених јединица и заједничких 
дијелова стамбених јединица из члана 1. став 1. 
овог правилника. 
 

Члан 16. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ,,Службеном гласнику 
општине Невесиње“. 
 
Број:02/012.1-7/20              Н А Ч Е Л Н И К 
Датум:13.7.2020. год   Миленко Авдаловић,с.р.  
  

72.                                                                                                                                    
Број: 02/012.10-295/20 
Датум: 27.7.2020. 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 

СШЦ „Алекса Шантић“, Невесиње у дијелу од 
6.000,00 КМ (шестхиљадаконвертибилних 

марака), на име набавке лож уља за грејну 
сезону 2020/21. годину. 
 

II 

1) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто број 412215 
„Расходи по основу утрошка лож уља“. 

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 
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 за набавку лож уља за 
СШЦ „Алекса Шантић“, Невесиње, а исти нису 
планирали довољно средстава у сврху набавке 
лож уља за грејну сезону 2020/21. годину, 
ријешено је као у диспозитиву ове Одлуке.  
 

Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                 

Миленко Авдаловић,с.р. 

73. 
Број: 02/012.10-283/20 
Датум: 17.7.2020. 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 
фудбалском клубу „Вележ“ у дијелу од 2.000,00 
КМ (двијехиљадеконвертибилнихмарака), на име 

куповине косилице за траву, за уређење градског 
стадиона. 

II 

1) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто број 415233 
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„Капитални грантови спортским и 
омладинским организацијама“. 

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 
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 у ову сврху, ријешено је 
као у диспозитиву ове Одлуке.  
 

Н А Ч Е Л Н И К  

 Миленко Авдаловић,с.р. 

 

           

74. 
Број: 02/012.10-152/20 
Датум: 26.06.2020.године   

 
На основу члана 43 .Закона  о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ 121/12,52/14,103/15 и 15/16), члана 67. и 
88. Статута општине Невесиње („Службени 
гласник општине Невесиње“, број 6/17), начелник 
општине д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

О реалокацији  средстава са буџетског фонда 
05 на фонд 01 

 
I 

 
О д о б р а в а  с е  дјелимични пренос средстава 

додијељен од стране Управног одбора фонда 
солидарности за обнову Републике Српске 
(Бр:04.ФС/414-63/20 од 22.06.2020.године) за 
санирање посљедица и потешкоћа насталих 
усљед ширења заразне болести изазване 
вирусом корона (SARS-CoV-2) у износу од 
455.700 КМ 
(четиристотинепедесетпетхиљадаседамстотина-
конвертибилнихмарака). 
 

II 
 

Средства из тачке 1. ове  Одлуке дјелимично ће 
се реалоцирати  са  фонда 05 -конто 787211 на 
фонд 01 -конто 788111 и то у  износу од 323.410 
КМ, док преостали  износ од 133.290 КМ се 
планира утрошити директно са фонда 05 за 
изградњу и реконструкцију путева. 

 
III 

 
За спровођење ове Одлуке задужује сеОдјељење 
за финансије. 
 

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

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

      75.                                                     
Број:02/012.10-273/20 
Датум: 14.8.2020. године 
 

На основу члана 67. и 88. Статута 
општине Невесиње („ Сл. гласник општине 
Невесиње“  број 6/17), члана 14. Правилника о 
критеријумима, начину и поступку расподјеле 
средстава омладинским организацијама општине 
Невесиње („Сл.гласник општине Невесиње“, број 
11/17 и 8/18), по расписаном Јавном позиву за 
финансирање пројеката омладинских 
организација, организација за младе, из буџета 
општине Невесиње за 2020. годину, број 02-
012.10-273/20 од 3.7.2020. године и Записника 
Комисије за расподјелу средстава омладинским 
организацијама општине Невесиње од 31.7.2020. 
године, начелник општине  д о н о с и 

 
ОДЛУКУ  

О расподјели средстава за финансирање 
пројеката омладинских организација,  

организација за младе, из буџета општине 
Невесиње за 2020. годину 

  
I 

Из буџета општине Невесиње за 2020. годину, 
средства намјењена за пројекте које проводе 
омладинске организације, а по спроведеном 
Јавном позиву за финансирање пројеката 
омладинских организација, организација за 
младе општине Невесиње број 02-012.10-273/20 
од 3.7.2020. године, финансијска средства се 
додјељују 

- Удружењу грађана „Нова идеја“, 

Невесиње- пројекат „Трг младих- фаза 

3“, у износу од 25.000,00 КМ. 

 
II 

(1) Уговора за имплементацију пројекта 
доставиће се на потпис изабраној омладинској 
организацији у року од 7 дана, рачунајући од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 
(2) За реализацију става (1) тачке II ове Одлуке 
задужује се Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 
 

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

 

Образложење 
 

У складу са Правилником о 
критеријумима, начину и поступку расподјеле 
средстава омладинским организацијама општине 
Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број 11/17 и 8/18) (у даљем тексту 
Правилник), начелник општине расписао је Јавни 
позив за финансирање пројеката омладинских 
организација, организација за младе, из буџета 
општине Невесиње број 02-012.10-273/20 од 
3.8.2020. године. Укупна расположива 
финансијска средства, у буџету општине 
Невесиње за 2020. годину, која се могу додјелити 
у ову сврху износе 25.000,00 КМ, с тим да 
минималан износ средстава који се може 
одобрити за један пројекат износи 500,00 КМ. 

Јавни позив за доставу пројеката био је 
отворен 15 дана. 

Након затварања Јавног позива Комисија 
за расподјелу средстава омладинским 
организацијама општине Невесиње (у даљем 
тексту Комисија), именована рјешењем број 02-
012.10-273/20 од 13.7.2020. године почела је са 
радом, те 31.7.2020. године начелнику општине, 
на даље поступање, доставила Записник о раду. 
У достављеном Записнику Комисија је 
констатовала да је: 

- пристигао укупно 1 (један) пројектни 

приједлог и то: 

1. Удружење грађана „Нова идеја“, 

Невесиње- пројекат „Трг младих- фаза 

3“, 

- приједлог достављен благовремено са 

уредном и комплетном документацијом, 

 
У свом пројектном приједлогу Удружење 

грађана „Нова идеја“, као носилац пројекта, 
наводи да су у партнерском односу са још двије 
омладинске организације; огранизација 
креативног окупљања „ОКО“, и „Талас 059“ из 
Невесиња. Пројектом је предвиђено 
унапријеђење амбијента у непосредној близини 
СШЦ, ОШ Ристо Пророковић и спортске дворане 
„Невесињка“, комплетном реконструкцијом 
пјешачких стаза, уређењем зелених површина, 
постављањем клупа и канти за отпатке, те 
постављање каменог монолита са обиљежјима 
из живота младих. 
У поступку доношења ове Одуке посебно су 
цијењене чињенице да је Комисија правилно и 
потпуно извршила систем бодовања пројектних 
приједлога, у складу са Правилником. 
 
 

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

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

                                                                                                                    
Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                       

Миленко Авдаловић,с,р.                                                                                                                                                                                                                                         
 
Број     : 02-012.10-321/20 
 Датум : 4.8.2020. године  
  

      76. 
 
   На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“, број: 121/12; 46/17); члана 6. Одлуке 
о организацији и функционисању цивилне 
заштите на подручју општине Невесиње и члана 
67. и 88. Статута општине Невесиње („Службени 
гласник општине Невесиње“, број: 6/17), 
Начелник општине Невесиње  д о н о с и :  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о доношењу Плана мобилизације општине 

Невесиње 
 
I 

Овом Одлуком доноси се План мобилизације 
општине Невесиње, као дио Плана заштите и 
спасавања од елементарне непогоде и друге 
несреће општине Невесиње.  
  

II 
План мобилизације општине Невесиње је 
саставни дио ове Одлуке.  
  

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

                                                                                                                                                                                  
Начелник општине   

     Миленко Авдаловић ,с.р. 
 
 
 
 

 
 

77.ПЛАН  МОБИЛИЗАЦИЈЕ 

 
УВОД 

 

Као четврти сегмент Плана заштите и спасавања општине Невесиње, поред Процјене угрожености од елементарне 
непогоде и друге несреће, Плана превентивног дјеловања, Плана приправности, јесте План мобилизације. Приступ 
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израде овог, као и осталих сегмената Плана заштите и спасавања, проистиче из доктрине ризико-базираног 
димензионирања, што им омогућава компатибилност у ужем и ширем смислу.  
Садржај и форма Плана мобилизације одређена је Уредбом  о садржају и начину израде Плана заштите од 
елементарне непогоде и друге несреће, донесеном од стране Владе РС која је објављена у „Службеном гласнику 
Републике Српске“, број:68/13. 
Начином израдеПлана мобилизације утврђује се сврха, циљеви, основни принципи и поступак његове израде. План 
мобилизације разрађује мјере иактивности којима се оперативне снаге и други субјекти одзначаја за заштиту и 
спасавање активирају, односно доводеу стање приправности за извршавање задатаказаштите, спасавања и пружања 
помоћи.Циљеви Плана мобилизације могу се детерминисати као: Брзо и ефикасно активирање снага и средстава 
одзначаја за заштиту и спасавање;Подизање нивоа спремности спасилачких и хитнихслужби и других снага одговора на 
елементарну непогодуи другу несрећу иПровјера предложених рјешења у пракси и њихово стално  прилагођавањe. 
 

 
ПРИНЦИПИ ПЛАНА МОБИЛИЗАЦИЈЕ 

 

Према Закону о заштити и спасавању, мобилизација је дефинисана као скуп поступака, задатака и активности које, по 
одлуци Владе, односно републичког штаба за ванредне ситуације (РШВС) или по наређењу начелника општине, 
спроводи јединица локалне самоуправе, општински штаб за ванредне ситуације (ОШВС), јединице и тимови цивилне 
заштите, повјереници заштите и спасавања, руководиоци одређених привредних друштава и других правних лица, у 
складу са својим плановима, којима се осигурава организовано активирање и употреба снага заштите и спасавања. 
Мобилизација почиње наредбом о мобилизацији, а завршава се престанком потребе за мобилизацију, односно 
временом које је одређено планом мобилизације. Укључивање снага планираних за мобилизацију у интеракцији је са 
подручјем које је захватила елементарна непогода или друга несрећа, што значи да може обухватати подручје 
Републике, више општина и градова, подручје цијеле општине или дијела општине. Снаге за мобилизацију 
представљају привредна друштва, надлежни органи заштите и спасавања, ватрогасне јединице и друштва, јединице 
цивилне заштите и други облици организовања заштите и спасавања, хуманитарне и друге организације као и сами 
грађани. 
 
Организација и попуна дефинисаних јединица заштите и спасавања са потребним људством и адекватном опремом је 
основа свега што се доводи у везу са мобилизацијом. У ту сврху донесени су плански документи од стране С.О. 
Невесиње и Начелника општине Невесиње : Одлука о организацији и функционисању ЦЗ на подручју општине 
Невесиње; Одлука о оснивању Штаба за ванредне ситуације општине Невесиње; Одлука о оснивању јединица ЦЗ; 
Одлука о оснивању ОКЦ; Одлука о дужностима привредних друштава и других правних лица са подручја општине 
Невесиње која обављају послове од значаја за заштиту и спасавање. Њихова сврха је одређивање начелних принципа 
који су лимитирани еквивалентним везама између захтјева или потреба и расположивих капацитета локалне заједнице. 
Можемо рећи да су наведени плански документи у ствари законска подлога илити предуслов за све накнадне 
активности које се односе на заштиту и спасвање, а међу њима и послове мобилизације. 
 
Поступак којим се реализује мобилизација састоји се од доношења одлуке за потребан модел мобилизације, 
организације начина позивања планираних снага и долазак припадника снага заштите и спасавања на предвиђене 
локације у очекиваном времену. Ова три фактора чине прве кораке мобилизације, али да би она била ефикасна 
неопходно је дефинисати и остале кораке као неизоставне активности. У те активности, за које не можемо рећи да су 
мање битни, спада руковођење, координација, сарадња, снабдијевање и опремање, безбједност и здравствено 
осигурање, обезбјеђење употребе опреме и средстава за пласман информација у свим условима и на крају начин 
извјештавања о предузетим активностима. 
 
За потребе заштите и спасавања власници или корисници, односно имаоци стављају на располагање општинском 
штабу за ванредне ситуације (ОШВС) : 

 Некретнине на којима се требају извести радови неопходни за заштиту и спасавање у условима елементарне 
непогоде и друге несреће; 

 Опрему и материјално-техничка средства, заједно са људством које их опслужује; 

 Залихе хране, медицинску опрему и лијекове, одјећу, обућу, енергенте, грађевински и други материјал неопходан 
за заштиту и спасавање.  

 
 
 

УПУТСТВО ЗА ИЗВРШЕЊЕ МОБИЛИЗАЦИЈЕ 
 
 

СНАГЕ ПЛАНИРАНЕ ЗА МОБИЛИЗАЦИЈУ 
 

Снаге планиране за мобилизацију можемо разврстати према нивоима и приоритетима за ангажовање, што је свакако, 
одређено врстом дјелатности којом се професионално баве, као и начином организације активности које су им на 
располагању. Дилему око тога гдје уврстити тијела попут општинског ШВС, ЛКЦ и ОКЦ не треба претјерано узимати у 
обзир, јер су и то снаге које имају своје мјесто, обавезу и дужност, а локална заједница потребу за њихове активности, 
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одлуке и уопште функцију. Оперативност снага за мобилизацију зависи од нивоа приправности и потреба ради којих се 
ангажују. 
 

СНАГЕ ЗА МОБИЛИЗАЦИЈУ ОПЕРАТИВНА АКТИВНОСТ РАСПОЛОЖИВОСТ 

 

Штаб за ванредне ситуације општине Невесиње (ШВС) Доношење најважнијих одлука Повремена и Стална 

Локални кризни центар (ЛКЦ) Замјена за ШВС Повремена 

Оперативно комуникативни центар општине Невесиње 
(ОКЦ) 

Комуникација и размјена информација Повремена и Стална 

 

Хитна служба прве помоћи (Дом здравља Невесиње) Хитне интервенције прве помоћи Стална 

Дежурна медицинска служба (Болница Невесиње) Интервенције прве помоћи (Интерно) Стална 

Територијална ватрогасна јединица Ватрогасне и спасилачке интервенције Стална 

Служба за заштиту од пожара Ш.Г.“Ботин“ (за подручје 
газдовања) 

Ватрогасне интервенције Повремена и Стална 

Полиција (МУП РС, ЦЈБ Тб, ПС Невесиње) Интервенције очувања јавног реда и 
мира 

Стална 

Портирске и чуварске службе у правним лицима Заштита имовине и сигурност Повремена и Стална 

Центар везе (РОКЦ – Билећа) Размјена информација Стална 

Радио Невесиње Обавјештавање и упозоравање јавности Повремена 

 

Правна и физичка лица на основу уговора о сарадњи Послови професионалне оријентације Повремена 

Субјекти од посебног интереса за ЦЗ (клубови, 
удружења и сл.) 

Посебне активности ЗиС Повремена 

 

Јединице опште намјене ЦЗ Превентивне и опште активности ЗиС Повремена 

Специјализоване јединице ЦЗ Специфичне интервенције и активности 
ЗиС 

Повремена 

 

Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (I 
значаја) 

Различите активности ЗиС Повремена и Стална 

Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (II 
значаја) 

Различите активности ЗиС Повремена 

Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (III 
значаја) 

Различите активности ЗиС Повремена 

 

Мјесне заједнице Самоиницајивне активности ЗиС Повремена 

Влас. и корисници стамб. и објеката културног и 
природног наслијеђа 

Ограничене активности ЗиС Повремена 

Црвени крст, волонтери, хуманитарне и друге 
организације … 

Различите активности ЗиС Повремена  

Физичка лица Самоиницајивне активности ЗиС Повремена 

 
Табела снага за мобилизацију  

 
У табели су приказане све расположиве снаге које се могу ангажовати било повремено или у виду перманентног ангажовања (стално), 
са дефинисаним оперативним активностима. У случају снага „Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (I-III значаја)“, налазе 
се већ набројене снаге , тзв. хитних служби са сталном расположивошћу, међутим постоје и оне које ту нису наведене али свакако ту 
припадају, по значају и другим важним карактеристикама које их одређују. 
 
Снаге терминолошки одређене као јединице цивилне заштите, подијељене на опште и специјализоване приказат ћемо детаљније. 
 

РБ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ БРОЈ ЈЕДИНИЦА БРОЈ ПРИПАДНИКА 

 

1. Јединица цивилне заштите опште намјене 13 X<120 

2. Специјализована јединица цивилне заштите за прву медицинску 
помоћ 

1 9 

3. Специјализована ветеринарска јединица цивилне заштите 1 9 

4. Специјализована јединица цивилне заштите за одржавање реда 1 10 

5. Специјализована јединица цивилне заштите за заштиту од пожара 1 X  <  30 

6. Специјализована јединица ЦЗ за спасавање из рушевина и 
рашчишћавање снијега 

1 X  <  30 

7. Специјализована јединица цивилне заштите за асанацију терена 1 X  <  25 

8. Специјализована јединица ЦЗ за заштиту и спасавање за различите 
ризике 

1 15 

 
Табела јединица цивилне заштите 

 

Активности и дјелатност јединица је јасна и одређена према називу. Специјализована јединица ЦЗ за заштиту и 
спасавања за различите ризике захтијева додатно објашњење, затошто је она формирана према препоруци РУЦЗ, као 
мултифункционална са фокусом за више врста ризика. Предвиђено је да буде састављена од припадника који ће бити 
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обучени за вјештине спасавања у екстремним планинарским условима, на води и под водом, у условима високог 
снијега, ниске ивисоке температуре ваздуха, претраге неприступачног терена... 
 
СРЕДСТВА И ОПРЕМА ПЛАНИРАНА ЗА МОБИЛИЗАЦИЈУ 
 
 

СНАГЕ ЗА МОБИЛИЗАЦИЈУ РАСПОЛОЖИВА  СРЕДСТАВА И ОПРЕМА СТАЊЕ 

 

Штаб за ванредне ситуације општине Невесиње (ШВС) Стандардна опрема личног карактера 0 

Локални кризни центар (ЛКЦ) Стандардна опрема личног карактера 0 

Оперативно комуникативни центар општине Невесиње 
(ОКЦ) 

Средства везе и Стандардна опрема личног карактера 0 

 

Хитна служба прве помоћи (Дом здравља Невесиње) Средства и опрема зе прву помоћ 4 

Дежурна медицинска служба (Болница Невесиње) Средства и опрема зе прву помоћ 4 

Територијална ватрогасна јединица Стандардна опрема ватрогасних јединица 3 

Служба за заштиту од пожара Ш.Г.“Ботин“ (за подручје 
газдовања) 

Стандардна опрема за шумске пожаре 2 

Полиција (МУП РС, ЦЈБ Тб, ПС Невесиње) Стандардна опрема за одржавање јавног реда и мира 3 

Портирске и чуварске службе у организацијама Опрема личног карактера 2 

Центар везе (РОКЦ – Билећа) Средства везе 5 

Радио Невесиње Опрема за информисање и обавјештавање 
становништва 

3 

 

Правна и физичка лица на основу уговора о сарадњи Професионална опрема и средства 4 

Субјекти од посебног интереса за ЦЗ (клубови, удружења и 
сл.) 

Намјенска опрема и средства 3 

 

Јединице опште намјене ЦЗ Вишенамјенска опрема и средства за ЗиС 0 

Специјализоване јединице ЦЗ Специјализована опрема за ЗиС 0 - 1 

 

Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (I 
значаја) 

Професионална и намјенска опрема и средства 2 - 4 

Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (II 
значаја) 

Професионална и намјенска опрема и средства 2 - 4 

Привредне и друге организације од значаја за ЗиС (III 
значаја) 

Професионална и намјенска опрема и средства 2 - 4 

 

Мјесне заједнице Општа намјенска опрема и средства 1 - 3 

Влас. и корисници стамб. и објеката културног и природног 
наслијеђа 

Разноврсна намјенска опрема и средства 1 - 3 

Црвени крст, волонтери, хуманитарне и друге организације 
… 

Више намјенска опрема за евакуацију и збрињавање 2 

Физичка лица (становништво) Разноврсна намјенска опрема и средства 1 – 3 

Табела средстава и опреме снага за мобилизацију 
 

0 - НЕМА ОПРЕМЕ НИ 
СРЕДСТАВА 

1–ЛОШЕ 2–ЗАДОВОЉАВА 3–ПРИХВАТЉИВО 4–ДОБРО 5–ОДЛИЧНО 

 
Табела вриједности 

 

ПЕРИОДИКА ПРИОРИТЕТА УКЉУЧИВАЊА У МОБИЛИЗАЦИЈУ 
 

 Органи и службе који се у оквиру своје редовне дјелатности баве заштитом и спасавањем и припадају 
сталнооперативним снагама највишег нивоа оперативне спремности, а вријеме потребно за њихову мобилизацију 
је кратко. Распоном времена уважава се чињеница да се дио овихснага налази у статусу перманентно спремних 
снага (рад у смјенама, дежурства и слично), а остали припадници се укључују сукцесивно, у зависности од потребе 
нарастања снага,до пуног мобилизацијског развоја уколико је то потребно; 

 Органи, службе и физичка лица која се у оквиру својередовне дјелатности не баве заштитом и спасавањем, алису 
рјешењем надлежног органа распоређени у снаге заштите и спасавања, односно цивилне заштите или по 
основууговорног односа имају јасно утврђене обавезе, односно надруги начин представљају субјекте од 
непосредног значајаза заштиту и спасавање, представљају оперативне снаге нижег нивоа оперативне спремности 
и вријеме потребно зањихову мобилизацију је дуже; 

 Позивање и активирање само оних снага са средствима иопремом који одговарају стварним оперативним 
потребама,у складу са принципом економичности; 

 Физичка лица – грађани представљају важан диоснага првог одговора, посебно у оквиру личне, узајамне 
иколективне заштите. У највећем броју случајева грађани сеу заштиту и спасавање укључују одмах, по принципу 
самоорганизовања, а мањи број се у ове активности укључујеорганизовано, по позиву или упутству надлежног 
органа.Због тога се вријеме потребно за њихову мобилизацијуможе дефинисати као врло кратко, односно одмах по 
настанку несреће, а њихово учешће не анализира се и не прати у оквиру мобилизацијских припрема; 
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 Принцип који смо издвојили, а свакако представља утицајан фактор, односи се на разраду начина позивања свих 
наведених снага у више варијанти, штообезбјеђује брзу и ефикасну мобилизацију у неповољнимоколностима 
(прекид у снабдијевању електричном енергијом, прекид у функционисању фиксне и мобилне телефоније, прекид 
путних комуникација, отежано одвијањесаобраћаја, отежано кретање и слично). 

 
 
 

ОДГОВОРНА ЛИЦА 
 

Принципе мобилизације можемо детерминисати и нивоом приправности, како је то прецизирано Планом приправности. 
То, такође, дефинише приступ укључивања снага и средстава, којима располаже локална заједница у функцији захтјева 
и обима активности према прогнози пријетње наступајућег ризика. Градација циклуса развоја пријетње открива 
потребан ниво мјера и активности, као одговор на стадијум пријетећег ризика, што у ствари чини и сам принцип ризико-
базираног димензионирања. 
Према предложеном нивоу приправности, мобилизација одређеног капацитета снага и средстава у локалној заједници 
активира се наредбом Команданта штаба за ванредну ситацију, било да је иницирана наредбом од стране РШВС или 
препорукама ОШВС, односно ЛКЦ. 
 
 
 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОЗИЦИЈА 
МОБИЛИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СНАГА И СРЕДСТАВА ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА 

 

Начелник општине Командант ШВС Наређује мобилизацију 

Предсједник СО Замјеник команданта ШВС У одсуству Команданта ШВС наређује мобилизацију. 

Виши стручни сарадник за 
ЦЗ 

Начелник ШВС У одсуству Команданта ШВС и Замјеника команданта ШВС 
наређује мобилизацију. 

 
Штаб за ванредне ситуације, проглашењем ванредног стања или ванредне ситуације руководи свим расположивим снагама и 
средствима локалне заједнице. Директори или одговорна лица која руководе мобилисаним снагама и средствима у својим привредним 
друштвима, организацијама и другим правним лицима, стављају се под команду општинског ШВС. 
 
МОБИЛИЗАЦИЈСКА МЈЕСТА (ЛОКАЦИЈЕ)И ОЧЕКИВАНО ВРИЈЕМЕ МОБИЛИЗАЦИЈЕ СНАГА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 
 

ЈЕДИНИЦА / СЛУЖБА  / ОРГАНИЗАЦИЈА ЛОКАЦИЈА 
ОЧЕКИВАНО 

ВРИЈЕМЕ 

 

Штаб за ванредне ситуације (ШВС) Друштвени центар  (нова зграда општине) 60' 

Локални кризни центар (ЛКЦ) Кабинет начелника општине (нова зграда општине) 60' 

Оперативно комуникативни центар (ОКЦ) Кабинет СНО послови ЦЗ (стара зграда општине) 60' 

Повјереници ЦЗ и предсједници савјета мјесних 
заједница 

Друштвени центар  (нова зграда општине) 
120' 

 

Хитна служба прве помоћи (Дом здравља 
Невесиње) 

Дом здравља 
Дежурство 24/7/365 

Дежурна медицинска служба (Болница Невесиње) Болница  Дежурство 24/7/365 

Територијална ватрогасна јединица Ватрогасни дом Дежурство 24/7/365 

Полиција (ПС Невесиње – ЦЈБ Требиње – МУП РС) Полицијска станица Дежурство 24/7/365 

Подручни (регионални) оперативно комуникативни 
центар (РОКЦ) 

Билећа (телефон 121) 
Дежурство 24/7/365 

 

Служба за заштиту од пожара Ш.Г.“Ботин“  Ш.Г.“Ботин“ 30'(љети)-60' 

Правна и физичка лица на основу уговора о 
сарадњи 

Према договору и врсти ризика (на лицу мјеста) 
180' 

 

Јединице ЦЗ опште намјене по мјесним заједницама Мјесне канцеларије 60'-120' 

Специјализована јединица ЦЗ за прву медицинску 
помоћ 

Дом здравља 
60'-120' 

Специјализована ветеринарска јединица ЦЗ Ветеринарска станица 60'-120' 

Специјализована јединица ЦЗ за одржавање реда Полицијска станица 60'-120' 

Специјализована јединица ЦЗ за заштиту од пожара Ватрогасни дом 60'-120' 

Специјализована јединица ЦЗ за спасавање из 
рушевина и рашчишћавање снијега 

Путеви  
60'-120' 

Специјализована јединица ЦЗ за спасавање на 
води, под водом и са неприступачних терена (на 
висинама, јамама, пећинама, снијежним и бујичним 
блокадама, лавинама и сл.) 

Скупштинска сала 

60'-120' 

Специјализована јединица ЦЗ за асанацију терена Комус 60'-120' 

 

Привредна друштва и организације Самостално одређују у својим објектима 180' 

Јавне установе Самостално одређују у својим објектима 180' 
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Удружења грађана, клубови, спортске и невладине 
организације 

У својим сједиштима 
180' 

Црвени крст и друге хуманитарне организације Црвени крст или сједиште хуманитарне орг. 180' 

 

Грађани У мјесним канцеларијама МЗ  1 - 12 часова 

 

Хеликоптерски сервис РС Снаге које могу пружити помоћ према принципу 
супсидијарности, уколико локална заједница има 
потребу за њихово ангажовање, у складу саУпутством 
о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и 
спасавања у 
ванреднимситуацијама(Сл.Гл.РС,бр:53/13). 
Локација мобилизације се утврђује позиционим 
координатама  или директним договором.  

4 -16 часова 

Снаге ОС БиХ 6 – 20 часова 

Снаге сусједних општина и Републичке управе ЦЗ X < 24 часа 

Снаге Федерације Бих и Брчко Дистрикта 24 – 48 часова 

Међународне снаге 

X > 72 часа 

 

Мобилизацијска мјеста су унапријед одређене локације на којима се требају окупити постојеће снаге заштите и 
спасавања у случају потребе изазване пријетњом од ризика елементарне непогоде и друге несреће. У зависности од 
услова и модела мобилизације, мобилизацијска мјеста могу бити и неке друге, накнадно договорене локације, које могу 
уштедјети вријеме и допринијети ефикаснијем одговору локалне заједнице на пријетећи ризик или догођену 
катастрофу. 
Очекивано вријеме се може дефинисати као период у коме ће се постојеће снаге заштите и спасавања окупити на 
предвиђеном мјесту мобилизације. Изразили смо га у минутима и предвиђа рачуницу окупљања главнине снаге 
одређене јединице, службе или организацијеу најхитнијој варијанти. 
 
МОДЕЛ  МОБИЛИЗАЦИЈЕ 
 

Модел мобилизације одређен је према облику захтјева којима мобилизација треба одговорити. Са тог аспекта можемо 
се фокусирати на потпуну мобилизацију, дјелимичну мобилизацију, парцијалну мобилизацију и мобилизацију због 
извођења обуке, вјежбе и сл. 
 

МОДЕЛ МОБИЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИП ИЗБОРА МОДЕЛА МОБИЛИЗАЦИЈЕ 

 

 
ПОТПУНА 

МОБИЛИЗАЦИЈА 

Ако је елементарна непогода или друга несрећа, са катастрофалним обликом, захватила цијело 
подручје Републике, више општина или градова укључујући и локалну заједницу, примјењују се 
модел потпуне мобилизације. У заштиту и спасавање укључују се све расположиве снаге локалне 
заједнице. Штаб за ванредну ситуацију ангажује све снаге које му стоје на располагању, 
одпривредних друштава, установа и организација чија је дјелатност заштита и спасавање, свих 
основаних јединица и тимова цивилне заштите, као и друге облике организованих снага заштите и 
спасавања, па преко хуманитарних и других организација и на крају и саме грађане. 

 

 
ДЈЕЛИМИЧНА 

МОБИЛИЗАЦИЈА 

Ако је елементарна непогода или друга несрећа захватила локалнуи сусједне заједнице, али нема 
катастрофалан облик, односно ако је захватила више одређених подручја локалне заједнице, 
онда се примјењује модел дјелимичне мобилизације. У заштиту и спасавање укључују се оне 
снаге чији ће ангажман допринијети адекватном одговору локалне заједнице на пријетећи ризик 
или догођену несрећу. У том случају активирани штаб за ванредну ситуацију укључује привредна 
друштва и друге одговарајуће органе заштите и спасавања, ватрогасце, јединице цивилне 
заштите и друге облике организовања заштите и спасавања, као и хуманитарне и друге 
организације, као и саме грађане ако је потребно. 

 

 
ПАРЦИЈАЛНА 

МОБИЛИЗАЦИЈА 

Ако је елементарна непогода или друга несрећа захватила мањи дио локалне заједнице, односно 
одређено привредно друштво или правно лице, а може се дефинисати и као одређени ризични 
догађај на партикуларном подручју, у том случају примјењује се модел тзв. парцијалне 
мобилизације. Локални кризни центар ангажује снаге одговарајућих служби заштите и спасавања, 
ватрогасце, одређену јединицу цивилне заштите или само један њен дио.Свакако треба 
напоменути да су друга привредна друштва и службе које се баве заштитом и спасавањем дужне 
пружити помоћ угроженом привредном друштву или правном лицу, у обиму којим не угрожавају 
своје капацитете заштите и спасавања. 

 

 
МОБИЛИЗАЦИЈА 

ЗБОГ ОБУКЕ 

У циљу оптимизације снага заштите и спасавања за планиране активности, примјењује се 
мобилизација јединица и тимова цивилне заштите због њихове обуке, вјежби и сл. Поступак и 
протокол овакве мобилизације треба бити што вјеродостојнији стварности, што га у основи 
представља као први корак припреме за контролисање притиска и стреса, као неизоставних 
пратиоца свих катастрофалних стања на припаднике јединица и тимова цивилне заштите. Ова 
врста мобилизације се унапријед планира, али сам начин позивања треба садржавати дискретну 
форму озбиљности и хитности доласка на предвиђену локацију за мобилизацију. Нормативно 
сами позиви треба да се доставе 15 дана прије, али вјеродостојност у себи садржи и фактор 
хитности, што и јсте основна идеја ове варијанте. 

 

Мобилизацијски модели које смо покушали што прецизније дефинисати могу у одређеним ситуацијама изаћи из ових 
оквира. Антагонизам између захтијева који намеће катастрофа и расположивих капацитета локалне заједнице треба 
представљати резултат правилно димензионираног одговора. У суштини то и јесте циљ доктрине Ризико 
базираногдимензионирања. Одмјерен одговор захтијева правилну употребу свих расположивих ресурса, јер заштита и 
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спасавање, уже или шире друштвене заједнице, мора имати инклузиван карактер у коресподенцији са цјелокупним 
потенцијалом читавог друштва.  
 
НАЧИН ПОЗИВАЊА 
 

Избор могућности којима располаже локална заједница у вези начина позивања мобилизацијских снага ослања се на 
техничке карактеристике система који се намјеравају искористити у неким варијантама, али и на алтернативне начине, 
када је то неопходно. Разлучили смо следеће прихватљиве начине позивања. 
 
 
 

НАЧИН ПОЗИВАЊА КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 
 

ТЕЛЕФОНИЈА 
ФИКСНА И МОБИЛНА 

Као један од најбржих и најпоузданијих начина позивања свакако је фиксна телефонија. 
Њу све брже истискује мобилна телефонија, као савременији, бржи, а самим тим и 
ефикаснији начин протока информација и пласирања позива. У овој варијанти ћемо 
мобилну телефонију третирати у чистом облику телефонског позива и обичне СМС 
поруке. Предност куји нуди овај начин позивања се очитује чињеницом да готово нема 
лица које не посједује мобилни телефон, а са друге стране лице које се позива доступно 
је у сваком тренутку, с обзиром на покривеност подручја сигналом. Још давно је усвојен 
принцип евидентирања података за припаднике од интереса за цивилну заштиту, у које 
је инволвиран и телефонски број фиксног, а наравно и мобилног телефона.  

 
СРЕДСТВА ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА 

Користећи услуге средстава јавног информисања можемо пласирати различите врсте 
информација, у које су могу убројити и позиви за мобилизацију. На располагању нам 
могу бити средства јавног информисања која покривају шире подручје или само на нивоу 
локалне заједнице. Поред телевизије, радија, писаних медија битно је поменути и 
електронске портале који могу имати мултимедијалниоблик, а временом добијају на 
значају и свакако припадају напредним технологијама. Овај начин позивања има 
глобални формат, али му може изостати поузданост као озбиљан недостатак у односу на 
претходни и наредни начин позивања.  

 
 
 

ИНТЕРНЕТ И 
ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ 

Временом интернет и друштвене мреже добијају на значају и освајају примат у протоку и 
пласирању информација које имају потребан формат, између осталог и за потребе 
заштите и спасавања. Без обзира да ли је за њихово кориштење употребљен компјутер, 
таблет или мобилни телефон, предност интернета и друштвених мрежа има 
мултимедијални карактер, што значи да порука коју намјеравамо прослиједити може 
бити у облику који желимо и који нам је најприхватљивији. Овај начин позивања, односно 
коресподенције, истовремено може садржавати обје претходне варијанте и телефонију и 
средства јавног информисања. У евиденције личних података за припаднике од 
интереса за цивилну заштиту уписујемо поред бројева мобилних телефона и Е-мејл 
адресе. 

 
 

КУРИРСКА СЛУЖБА 

Као најстарији, а овдје окарактерисан као базични начин позивања путем курирске 
службе, не можемо рећи да је мање важан или мање сигуран. Можда није брз и 
свеобухватан као ови претходни, али када постоји реална могућност да ови наведени 
начини могу изостасти због техничких разлога, онда је позивање или обавјештавање 
путем курирске службе најпоузданија опција. Она се у одређеним условима може 
комбиновати са претходним начинима што јој може дати на вриједности и умањити 
недостатке.Евиденција лица из курирске службе налази се у архиви СНО послови ЦЗ, 
нису јавно доступни јер садрже личне податке. 

СИРЕНА ЗА УЗБУНУ 

Ефектан начин обавјештавања, који се може третирати и као мобилизацијски позив. 
Упућује акустичне знакове различитог значења, од упозорења на надолазећу опасност, 
непосредну опасност, узбуњивање одређених јединица, па до престанка опасности. Овај 
начин има дуготрајну примјену и може се сматрати базичним, попут курирске службе.  

 

 
 
Оцјену, а самим тим и избор, најбољег начина позивања, које подразумијева и друге видове комуницирања, како за 
потребе заштите и спасавања тако и многих других захтјева и разлога, покушат ћемо изразити „Квантификатором 
варијанти начина преноса података“. То је у ствари матрица којом приказујемо вриједност задатог начина 
комуницирања у односу на оне особине пријема потребних података које представљају факторе вриједности. Употреба 
интернета се подразумијева у варијантама мобилне телефоније, телевизије, портала и друштвених мрежа, а истичемо 
је са разлогом због чињенице да је готово немогуће замислити начин живота цјелокупне друштвене заједнице без њега. 
Његов утицај и могућности не смију бити изостављени из било којег плана заштите и спасавања, јер је управо он карика 
која одржава конекцију напредних технологија са функционисањем система заштите и спасавања или боље рећи 
ефикаснијег и квалитетнијег одговора на изазове проузроковане катастрофама.  
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НАЧИН 
КОМУНИЦИРАЊА 

ОСОБИНА ПРИЈЕМА ПОТРЕБНИХ ПОДАТАКА 

БРЗИНА 
НЕПОСР-
ЕДНОСТ 

ТАЧНОСТ СИГУРНОСТ 
ЗАСТУП-
ЉЕНОСТ 

СКУПНОСТ 
МУЛТИМЕ-

ДИЈАЛНОСТ 

ТЕРЕСТ
РИЧКЕ 

ПРЕПРЕ
КЕ 

ПОУЗД- 
АНОСТ 

Ʃ 
 

   

Фиксни 
телефон 

ООО ОО ООО ООО ОО -- О ОО ОО 18 

Мобилни 
телефон 

ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО ОО 26 

Радио ОО ОО ОО ООО ООО ООО О ОО ОО 20 

Телевизија ОО ООО ОО ООО ООО ООО ООО ОО ОО 23 

Писани медији О О ОО ОО ОО ООО О ОО ОО 16 

Портали ОО ОО ОО ОО ОО ООО ООО ОО ОО 20 

Друштвене 
мреже 

ООО ОО О О ООО ОО ООО ООО ОО 20 

Радио веза ООО ООО ООО О О ОО О ОО ОО 18 

Курирска 
служба 

О О ОО ОО О -- -- ОО ООО 11 

Сирене за 
узбуну 

ООО ООО О О ОО ООО -- О О 15 

Квантификатор варијанти начина преноса података 
 

Очито је да мобилна телефонија, односно пренос података и могућности које нуди мобилни телефон нема 
конкуренцију у односу на све остале начине комуницирања. Из тог разлога можемо рећи да је мобилни 
телефон прва опција која ће бити планирана за потребе мобилизацијских позива, али и других врста 
информација у непосредној комуникацији са снагама заштите и спасавања. 
Телевизија, према нашем квантификатору, најмање заостаје за мобилном телефонијом и на њу се може 
рачунати, али се морају узети у обзир недостаци као што је хитност позива и пласман информација унутар 
локалне заједнице. Радио, портали и друштвене мреже имају коректан пласман скупних позива и других 
информација, што их сврстава у искористиве начине позивања за потребе заштите и спасавања. Фиксна 
телефонија и радио веза имају изврсних особина које се могу искористити за потребе заштите и спасавања, 
али је чињеница и то да фиксна телефонија полако губи значај и то у првом реду на заступљености, а 
временом ће се њен значај још више умањивати, Са друге стране недостатак опреме потребне за 
инсталирање радио везе казује да се на тај систем тренутно не можемо ослонити. Наравно, битно је 
напоменути да дугорочно планирамо набавку техничке опреме за инсталирање система везе, па би се у том 
случају и радио веза могла уврстити у поуздане начине позивања и пласман информација. Сирене за 
узбуну у неким ситуацијама имају изврсну примјењљивост, али се мора рачунати и на недостатке попут 
непознавања значења, присуства само у градском подручју или недовољне чујности у одређеним условима. 
Оно што је преостало и са најмањом оцјеном, у квантификатору вриједности јесте курирска служба. Ипак 
као алтернатива свих осталих начина позивања и протока информација, курирска служба остаје као 
најпоузданија опција у извјесним околностима када све остале опције не буду могле одговорити захтјевима. 
То је разлог да са на њу свакако мора рачунати, али је неопходно уложити напоре за њен иновативни 
напредак у комбинацији са другим начинима позивања у различитим варијантама. 
 
Иако смо квантификатором вредновања добили фаворита за начин позивања и оупште комуницирања у 
смислу заштите и спасавања, увијек постоји оправдање да сваки од приказаних начина има своју предност 
у мноштву варијанти које настају као послиједица катастрофалних ситуација. Стога можемо закључити да 
сама ситуација одређује најбољи начин комуницирања, али се одрећи било ког од понуђених није добра 
замисао јер смањује циљну ефикасност. Комбинација разних начина ствара једну нову синергичну 
вриједност која је оптимална за све чиниоце, а даје најбоље резултате за савладавање препрека и 
отежавајућих фактор 

ИЗДАВАЊЕ НАРЕДБЕ И ПОСТУПАК МОБИЛИЗАЦИЈЕ 
 
Командант Штаба за ванредну ситуацију издаје наредбу за извршење мобилизације. Она може бити 
производ наредбе Команданта Републичког штаба за ванредну ситуацију (РШВС), а може бити и закључак 
Општинског штаба за ванредну ситуацију (ОШВС) или Локалног кризног центра (ЛКЦ). У извјесним 
ситуацијама, када је примарна хитност извршења, наредба се може издати директно, независно од 
закључка или препоруке ОШВС или ЛКЦ. 
Позивање чланова ОШВС или ЛКЦ се на захтјев команданта, замјеника команданта или начелника ШВС 
одвија на најприхватљивији начин у датом тренутку. 
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Начелник ОШВС ангажује руководиоца Оперативно комуникативног центра (ОКЦ), који према потреби 
сазива ОКЦ и сходно захтјевима одређује оперативни начин позивања, односно обавјештавања снага 
планираних за мобилизацију. 
Руководилац ОКЦ упућује позив или обавјештење о мобилизацији са основним подацима: разлог; мјесто и 
вријеме. Позив се прослијеђује на један или више начина позивања у комбинацији са крајњим исходом у 
виду пласмана података на праву адресу, брзо и сигурно. У случају да позив не може бити реализован на 
примарне начине, активира се курирска служба према адреси до које треба стићи информација о 
мобилизацији.  
Код хитних служби мобилизацијске позиве примају непосредно дежурни оперативци, на један од 
расположивих начина и прослијеђују до својих припадника. 
Позивање привредних друштава, предузећа и других правних лица од значаја за цивилну заштиту упућује 
се, на један од доступних начина, према одговорном лицу (власник, директор, референт ЦЗ или повјереник 
– ако је именован), који даље позива своје припаднике. 
Позив за мјесне заједнице се упућује, на одговарајући начин позивања, према предсједницима савјета 
мјесних заједница и повјереницима цивилне заштите, којипотом позивају припаднике јединица опште 
намјене по мјесним заједницама.  
Командири и замјеници командира специјалних јединица цивилне заштите по пријему мобилизацијског 
позива позивају своје припаднике. 

 
Хијерархијска, мрежна шема пласирања мобилизацијских позива и других обавјештења 

 
У суштини идеја организације мобилизацијских позива и правовременог пласирања потребних информација до крајњег 
корисника, припадника снага заштите и спасавања, замишљена је као мрежа која се интеракцијски, прогресивно шири у 
различитим правцима и смјеровима. Тиме је знатно повећан капацитативни обим, јер је линијски модел позивања и 
обавјештавања умножен, што у крајњем исходу даје ефикаснији и бржи пласман мобилизацијских позива и на крају и 
саму мобилизацију чини функционалнијом. 
 
 
 

 
 

 
 

Шема праваца пласирања моблизацијски позива курирске службе 
 
 

 

ПРАВЦИ ПЛАСМАНА 

МОБИЛИпЗАЦИЈСКИХ 

ПОЗИВА КУРИРСКЕ 

СЛУЖБЕ ПРЕМА МЗ 

Sссссссс 

ИСИСТО

КТОК 
ЈУГ 

ЗАПАЗАП

АДД 

ПРИДВОРЦИ - БИЈЕЊА – ЛУКА – 
НЕВЕСИЊЕ III 
 

 

 

КИФИНО СЕЛО – РИЉА - НЕВЕСИЊЕ I – 
НЕВЕСИЊЕ IV 

 ОЏАК - ГРАБОВИЦА – ДРЕЖАЊ - ЗОВИ ДО – 
ЛУКАВАЦ 

 

 

 
 

БИОГРАД - ИСТОЧНИ БИОГРАД – УДРЕЖЊЕ – 
НЕВЕСИЊЕ II 

 

ПРАВЦИ ПЛАСМАНА 
МОБИЛИЗАЦИЈСКИХ ПОЗИВА 
КУРИРСКЕ СЛУЖБЕ ПРЕМА МЗ 
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СЛУЖБА 
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ОПЕРАТИВЦИ 

ХИТНИХ 

СЛУЖБИ 

 
ОДГОВОРНА ЛИЦА 

У ПРАВНИМ 
ЛИЦИМА 

 
ПРЕДСЈЕДНИЦИ 

САВЈЕТА МЗ / 
ПОВЈЕРЕНИЦИ 

 

КОМАНДИРИ 

ЈЕДИНИЦА 
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ПРИПАДНИЦИ 

 

ПРИПАДНИЦИ 

 

ПРИПАДНИЦИ 
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ПРИПАДНИЦИ СЈЦЗ 

 

РШВС 

КОМАНДАНТ 

ОШВС 

лкц 

ОШВС 

КУРИРСКА 

СЛУЖБА 

НАЧЕЛНИК 

ОШВС ОКЦ 
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КАРАКТЕРИСТИКА 
ПОЗИВА 

 КОМЕ ЈЕ УПУЋЕН  НАЧИН УПУЋИВАЊА ПОЗИВА 

 

 
 

Ургентни 
(X <60'- 120' – 180') 

 Хитне службе  Фиксни/Мобилни телефон (кратки бројеви) – Сирена – Курири 
- Међусобно 

ШВС и ЛКЦ Мобилни телефон – Сирена – Курири - Међусобно 

Повјереници ЦЗ Мобилни телефон – Међусобно – Курири  

Командири јединица 
ЦЗ 

Мобилни телефон – Повјереници – Међусобно – Курири 

Правна лица (одг. 
лица) 

Фиксни/Мобилни телефон – Сирена – Курири 

Припадници јединица 
ЦЗ 

Мобилни телефон – Командири – Повјереници – Међусобно 

 

Брзи (X <6h)  Сви субјекти  Телефони–Радио–Е.пошта-Командири-Повјереници–
Међусобно–Курири 

Умјерени (X< 12h)  Сви субјекти  Телефони–Радио/ТВ–Е.пошта-Командири-Повјереници–
Међусобно–Курири 

Планирани (X < 24h)  Сви субјекти  Телефони–Радио/ТВ/Портали–Е.пошта-Командири-
Повјереници–Међусобно–Курири 

Очекујући (X >24h)  Сви субјекти  Телефони–Радио/ТВ/Портали–Е.пошта-Командири-
Повјереници–Међусобно–Курири 

Табела опција начина упућивања позива према различитим субјектима у функцији карактеристике позива 

 
РУКОВОЂЕЊЕ, КООРДИНАЦИЈА И САРАДЊА 
 

У току мобилизације радње које се односе на руковођење морају се посматрати цјеловито или боље рећи у спрези са 
координацијом и сарадњом у интеракцијском смислу, што подразумијева добру комуникацију између судионика. 
Руковођење има смисла када се укључе сви аспекти који имају или могу имати утицај на сам чин реализације 
активности усмјерене на мобилизацију, али је начин укључивања оно што мобилизацију чини ефикасном или управо 
супротно од тога. Начин укључивања захтијева координисане радње и активности. Добром координацијом се не утиче 
само на употребу мобилизацијских снага него и на кориштење опреме и средстава, снабдијевање, обезбјеђење, 
пружање и примање помоћи, односно рјешавање текућих,али и непредвидивих проблема који могу имати знатан утицај. 
Брат близанац координације јесте сарадња. Готово да нема једног без другог и можемо тврдити да је лоша сарадња 
сама по себи довољна да од успјеха направи несуспјех, као и да добра сарадња може и наизглед нерјешиве препреке 
учинити савладивим. 
У вертикали хијерархије руковођења, предвидјели смо једног члана ШВС, одређеног за послове координације, 
снабдијевања и оперативне активности. И формално и суштински то лице, у капацитету Замјеника начелника општине 
или Предсједника С.О. располаже ингеренцијом, довољним степеном самосталности приликом одлучивања, добрим 
познавањем темељних постулата везаних за послове цивилне заштите, али и другим потребним вјештинамаза 
квалитетне координацијске активности и плодну сарадњу различитих судионика у извршним пословима заштите и 
спасавања, каква је уосталом и мобилизација. 
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Шема приказа хијерархије руковођења у смислу координације и сарадње свих судионика мобилизације 

 

ПОПУЊАВАЊЕ СНАГА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 
Попуњавање снага заштите и спасавања одвија се у складу са нормативима из Закона о заштити и спасавању и 
прилагођених аката у локалној заједници, који се односе на функционисање цивилне заштите и формирање јединица 
цивилне заштите. Штаб за ванредне ситуацијесе принципијелно формира посебном одлуком коју доносиСкупштина 
општине и у којој су дефинисане пренадлежности сваког члана. Командант ШВС, односно начелник општине, бира 
чланове према свом нахођењу и њиховој професионалној оријентацији и издаје им рјешења о именовању.Допуњавање 
и измјена чланова се ради према потребама у складу са захтјевима који диктирају услови у функцији ризичних догађаја. 
Командире јединица специјалне намјене именује и разријешава дужности Командант ШВС, на приједлог СНО за 
послове ЦЗ. Критеријум за избор командира односи се на посједовање посебних знања и вјештина искористивих за 
заштиту и спасавање, као и на људске и професионалне вриједности. Припаднике специјалних јединица цивилне 
заштите бира и именује СНО за послове ЦЗ у договору са командирима тих јединица. Критеријум за њихов избор се 
односи на истицање жеље, посједовање одређених вјештина и људске вриједности. Повјереници цивилне заштите из 
мјесних заједница су истовремено командири јединица опште намјене из дотичне мјесне заједнице. Њих именује и 
разријешава Командант ШВС, док припаднике тих јединица, на препоруку повјереника – командира, именује СНО за 
послове ЦЗ. Критеријум за избор је изражена жеља и уопште однос према друштву у локалној заједници. Осим 
наведеног за попуну снага цивилне заштите је потребно да сваки припадник буде обучен, осигуран од несретног случаја 
и доброг здравственог стања, што се мора и доказати од стране валидне здравствене установе. Попуну снага 
привредних друштава, предузећа и других правних лица, на сличан начин одређују органи цивилне заштите из 
наведених организација.  
У случају потребе, у посебним условима ванредних ситуација, снаге, односно јединице заштите и спасавања могу се 
попуњавати из реда грађанства. Сваки становник локалне заједнице има право, али и обавезуучествовати у 
активностима заштите и спасавања и ставити се на располагање руководећем органу, који има легитимитет пружања 
адекватног одговора догођеном ризику, што је општински Штаб за ванредне ситуације.   
 
СНАБДИЈЕВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ 
 
Када говоримо о снабдијевености у контексту мобилизације мислимо на намирнице које су потребне сваком појединцу, 

припаднику снага заштите и спасавања, како би могао нормално функционисати у свим могућим условима. Сам чин 
мобилизације, за што се сматра долазак припадника цивилне заштите на одређену локацију у задатом времену, 
подразумијева да нема потребе за било какво додатно снабдијевање, ипак мобилизација се не може посматрати у 
форми искључивости, да ли је нешто само црно или бијело. Као и за све остало, истина је на крају сива у различитим 
нијансама. Зависно од изабраног модела мобилизације и временског периода очекиваног за њену реализацију, 
снабдијевање,као предрадња, почиње трајати још од тренутка доношења одлуке о мобилизацији и наставља се у 
континуитету, према потребама и захтјевима. Дужина трајања очекиваног периода мобилизације захтијева планирање 
извјесних количина основних намирница у личној и скупној варијанти. 
Лична варијанта је у домену појединца, припадника снага заштите и спасавања који може бити члан јединице цивилне 
заштите или грађанин. Примањем позива за мобилизацију, обавеза сваког појединца је да припреми властиту залиху 
најосновнијих намирница (храна, пиће, хигијена, лијекови и сл.), коју треба понијети са собом на зборно мјесто. 
Количина се одређује у складу са моделом мобилизације и врстом ризика од опасности ради које се предузима 
мобилизација. 
Скупна варијанта захтијева припрему која се планира и реализује још прије него је наступио било какав ризик од 

опасности. Стварање залиха основних животних намирница и њихово одржавање у употребљивом облику, што изискује 
обнову, једна је од активности која се планира и спроводи. За ту сврху неопходан је адекватан простор и оспособљена 
лица која ће водити рачуна о тим залихама. Према потреби намирнице је потребно допремити и подијелити до 
корисника, што је, такође активност за коју се треба спремити у датом тренутку. Стварање залиха одређених 
намирница не мора бити само на једном локалитету, оно се може организовати и на други начин. Рецимо залихе 
лијекова и медицинских средстава могу се налазити у здравственим установама, храна (врста и количина) у 
просторима трговачких организација, течни и гасни енергенти на бензинским и плинским пумпним станицама и сл.У 
таквом случају је неопходно имати коректан преглед стања и редовно обнављати стање залиха на које се може 
рачунати. 
Организација и реализација активности које се односе на снабдијевање налази се у надлежности члана ШВС за 
координацију, снабдијевање и оперативне послове.  
 
Опремање снага и јединица заштите и спасавања је посао који захтијева дугогодишње планирање и различите начине 

финансирања. Набавка опреме и средстава за потребе мобилизације се реализује из буџетских средстава, донација, 
програмских учешћа и других начина. Поред набавке закон омогућава и употребу опреме и средстава која се налазе у 
приватном власништву, наравно уз одређене услове кориштења. Опрема и средства, о којима говоримо, према 
потребним количинамаи врсти је скупа и извјесно је да некада захтијева стручно кориштење уз посједовање потребних 
вјештина и знања. С обзиром на различите врсте ризика од природних и других несрећа, опрема и средства намјењена 
за ту сврху има невјероватан број варијанти, према чему их можемо разврстати. Једна од подјела може се односити на 
личну и скупну опрему. Поред заштитне постоји друга врста опреме и средстава, коју ћемо терминолошки назвати 
стандардна. 
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Лична опрема се односи напојединца и може бити стандардна и заштитна. Као заштитна одликује се функцијом 

заштите од одређених опасности које су производ активности којима се бави. Значи да се та врсте опреме разликује од 
јединице до јединице према њеној намјени. Тако имамо против-пожарну, против-поплавну, против-епидемиолошку и 
многе друге врсте  личне опреме. Лична опрема, у коју спада и униформа се задужује прије или у тренутку доласка на 
мјесто зборишта, али је неопходно да је припадници јединица цивилне заштите имају на себи у току мобилизације.  
Скупна опремајединица заштите и спасавања је прије свега одређена активностима јединице која има задатак да 
заштити становништво и његову имовину од одређене врсте ризика који га може угрозити. Како смо већ истакли, то је 
веома разноврсна и често врло скупа опрема. Набавља се плански и дугорочно према усвојеним критеријумима и 
потребама локалне заједнице, односно њеног становништва. Постоји скупна опрема, попут грађевинске механизације и 
сл. за коју локална заједница не планира набавку, али се може ослонити на употребу оне која постоји у локалној 
заједници. Начин ангажовања и употребе такве опреме може бити договорен унапријед и валоризован одређеним 
споразумом или директним мобилизацијским позивом уз одређене услове ангажовања, како је предвиђено законским 
регулама. Из тог разлога служба цивилне заштите води уредне и ажурне евиденције опреме и средстава који се могу 
користити у условима елементарне нопогоде и друге несреће и чије се ангажовање закључује мобилизацијом. 
Опремање јединица цивилне заштите је задаћа која се наводи у сваком дијелу плана заштите и спасавања локалне 
заједнице, што довољно говори о комплексности   
реализације тог задатка. Осим набавке опреме потребан је адекватан простор за њено складиштење, одржавање, 
обука за кориштењеи многи други предуслови како би она била функционална. 
 
БЕЗБЈЕДНОСТ У КОНТЕКСТУ МОБИЛИЗАЦИЈЕ 
 

Да би мобилизација била успјешно изведена неопходно је предузети и мјере безбједности. Осим стандардно 
уобичајеног одржавања реда и мира, овдје се говори о обезбјеђивању путних праваца за потребе мобилизације, 
обезбјеђивање комуникацијске опреме и средстава за несметано функционисање у свим условима који могу бити 
проузроковани ванредном ситуацијом, обезбјеђење инфрастуктурних, стратешких објеката и јавних добараи сл. 
 
Потреба за одржавање реда и мира  у мобилизацијским условима јесте императив. Стања узрокована природном 
катастрофом и другом несрећом, ради чега се и предузимају мобилизацијске активности, су у правилу пропраћена 
неуобичајеним реакцијама становништва. Једно од непожељних послиједица може бити панично понашање, што може 
направити већу штету по животе људи од саме катастрофе. Пљачка, отимачина, силеџијско понашање и узимање 
закона у своје руке, као и повећана употреба алкохола и опојних средстава су све типични нус производи тзв. тешких 
времена. Локална заједница, погођена несрећом, у току провођења мобилизације мора предузети све потребне мјере 
како се не би могле дешавати наведене радње.  
 
 
Одржавање проходности путних комуникација, што подразумијева надзор и одређивање приоритета, у свим 
условима, како би се успјешно могла спровести мобилизацијајесте фактор успјеха или неуспјеха у наведеном контексту. 
Под одржавањем безбједности путних комуникација мисли се на путне правце за потребе мобилизације, како до 
зборних мјеста тако и до локација за интервенције, у оба правца. Подразумијевају се и паркинг простори и прилази за 
пјешаке за потребе мобилизације и сл. 
Како смо аналитички одредили примарне начине комуницирања међу учесницима мобилизације, онда је потребно да 
техничка средства и опрему за комуникацију обезбједимо на начин да је она функционална у свим условима. Из 

тог разлога неопходно је обезбједити одређене предуслове попут располагања са дуплом опремом или потпуно 
покривање поправки и одржавања као и алтернативни начин снабдијевања електричном енергијом, поред редовног. 
Мрежа базних станица за покривање 3Г сигнала је широко распрострањена и обухвата више од 99% општинског 
простора, а њу прати мрежа стационираних електро агрегата за напајање на важним котама базних станица, што 
омогућава задату функционалност. 
Обезбјеђивање инфрастуктурних, стратешких објеката и јавних добараје активност чија се реализација 
подразумијева у фази превентивни радњи за мобилизацију.Поред техничког подразумијева се и физичко обезбјеђење 
за вријеме трајања мобилизације, које се наставља и у периоду ванредних ситуација, према капацитету и обиму који је 
адекватан задатом ризику. 
 
СНАГЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕБЕЗБЈЕДОНОСНИХ АКТИВНОСТИ У ТОКУ МОБИЛИЗАЦИЈЕ  
Динамика распоређивања снага цивилне заштите које имају задатак одржавања безбједности у току мобилизације 
захтијевају активности које претходе свим другим активностима. Од момента одлуке о предузимању мобилизације 
снаге предвиђење за безбједоносне активности се прве обавјештавају и стављају у функцију. У ту сврху планирали смо 
следеће снаге, односно јединице и професионалне службе: 
 

СНАГЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА БЕЗБЈЕДОНОСНЕ АКТИВНОСТИ НАЧИН ДЈЕЛОВАЊА 

ПРИМАРНО СЕКУНДАРНО АЛТЕРНАТИВНО 

 
Редовне полицијске снаге 

 Одржавање реда и мира 

 Одржавање проходности путних 
комуникација 

 Обезбјеђење инфрастуктурних 
објеката и јавних добара 

+ 
+ 
-- 

-- 
-- 
+ 

-- 
-- 
-- 

Територијална ватрогасна јединица  Против пожарна заштита свих 
наведених фактора/субјеката 

+ -- -- 



17.08.2020 . год.  СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК    ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ  Број  7 страна    24 

 

Дом здравља   Пружање прве помоћи 
припадницима снага цивилне 
заштите 

 Општа здравствена подршка 
актерима мобилизације 

+ 
+ 

-- 
-- 

-- 
-- 

Специјална јединица ЦЗ за прву 
медицинску помоћ 

 Пружање прве помоћи 
припадницима снага цивилне 
заштите 

+ -- -- 

Општа болница  Општа здравствена подршка 
актерима мобилизације 

+ -- -- 

 
Специјална јединица ЦЗ за 
одржавање реда и мира 

 Одржавање реда и мира 

 Одржавање проходности путних 
комуникација 

 Обезбјеђење инфрастуктурних 
објеката и јавних добара 

+ 
-- 
-- 

-- 
+ 
+ 

-- 
-- 
-- 

 
Специјална јединица ЦЗ за 
спасавање са неприст. терена 

 Одржавање реда и мира 

 Одржавање проходности путних 
комуникација 

 Обезбјеђење инфрастуктурних 
објеката и јавних добара 

-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 

+ 
+ 
+ 

Јединице опште намјене  Обезбјеђење инфрастуктурних 
објеката и јавних добара 

-- -- + 

 
Повјереници цивилне заштите 

 Одржавање реда и мира 

 Одржавање проходности путних 
комуникација 

 Обезбјеђење инфрастуктурних 
објеката и јавних добара 

-- 
-- 
-- 

+ 
+ 
+ 

-- 
-- 
-- 

Командири јединица цивилне 
заштите 

 Одржавање реда и мира у 
јединицама цивилне заштите 

+ -- -- 

Телекомуникацијски мрежни 
оператер 

 Обезбјеђење функционалности 
опреме за комуникацију 

+ -- -- 

 
Привредна друштва и друга правна 
лица  
(у властитим објектима и подручјима 
газдовања) 

 Одржавање реда и мира 

 Одржавање проходности својих 
путних комуникација 

 Обезбјеђење својих објеката и 
добара 

+ 
+ 
+ 

-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 

 
Табела снага цивилне заштите и начин предузимања типова активности 

 
 
 

ОСИГУРАЊЕ ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
Сви припадници снага заштите и спасавања, који су распоређени у јединице цивилне заштите требају бити осигурани 
од послиједица несретног случаја. Те послиједице су најчешће повреде различитог степена сложености, али могу бити 
и губитак живота. Озбиљна организација мобилизације, коју предузима локална заједница, ни у ком случају не смије 
изоставити осигурање својих припадника од сваке врсте ризика којима се излажу. Законски нормативи су потпуно јасни 
у том погледу и кажу да свако лице које је евидентирано као припадник јединице цивилне заштите мора бити ментално 
и физички здраво, проћи одређену врсту обуке и бити осигурано од послиједица несретног случаја.  
 
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 
 

Извјештавање о тренутном стању и континуираној реализацији мобилизације захтјева мрежну организацију емисије 
информација пирамидалне форме. Извјештај или актуелна информација има свој почетак и она креће од основне 
јединице, а обично је усмјерена на најближи виши ниво, мада у извјесним ситуацијама може прескочити хијерархијски 
поредак и директно комуницирати са већим нивоима. Од пријема обавјештења, наредбе или звучног сигнала сирене за 
узбуњивање којом се позива на мобилизацију, биљеже се све активности о њеној проведби и саставља се извјештај, 
који се упућује на унапријед договорено одредиште. Садржај извјештаја треба да има одређену форму санајважнијим 
подацима, којима се изражава стање мобилизације са временским аспектом.Начин извјештавања може бити у 
писменом и усменом облику према диктату и захтјевима ситуације на терену и у складу са одабиром средства или 
модела за извјештавање. Модели извјештавања са нижих нивоа су најчешћеусменог карактера, а они са виших нивоа 
су најчешће писмени. Форма садржаја извјештаја о мобилизацији не треба бити компликована, али мора обухватати све 
оне податке који су неопходни како би мобилизацијске активности биле представљене у разумном облику, што 
употреби снага заштите и спасавања, које су се одазвале, омогућава адекватно ангажовање. 
 
Навест ћемо основне податке из садржаја извјештаја: Орган, тијело или јединица која извјештава; Орган, тијело, 
јединица или лице којем је упућен извјештај; Опис стања мобилизацијских активности ( мјесто зборишта, рок за 
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реализацију мобилизације, одазив припадника мобилизације, мјере и активности који слиједе, проблеми који утичу на 
реализацију мобилизације и приједлог мјера за њихову елиминацију, реалне потребе органа, тијела или јединице, 
захтјеви за реализацију потреба и увођење мјера за превазилажење недостатака и препрека). 
 
Пирамидална мрежа извјештавања или боље рећи дистрибуције потребних информација у току мобилизације креће од 
појединца, припадника снага заштите и спасавања, кога ћемо дефинисати као припадника тима, јединице, тијела или 
органа цивилне заштите, с тим што он може бити и припадник јединице цивилне заштите предузећа, организације, 
установе или другог правног лица у коме је запослен и распоређен. Од наведеног припадника се захтјева да 
благовремено, ако није спријечен из разумних разлога или није у могућности примити наредбу , односно обавјештење, 
да упозна свог претпостављеног о разлогу свог отказивања доласка на мјесто предвиђено за мобилизацију. Поред 
њега, обавјештење могу дати и чланови породице. Уколико је припадник снага заштите и спасавања уредно примио 
наредбу и намјерава се одазвати, онда нема потребе за било какво додатно упознавање свога претпостављеног. На 
овај начин би основна јединица цивилне заштите имала правоврeмeн увид у одазив својих припадника.Ниво командира 
јединица и повјереника цивилне заштите има обавезу извјештавањаопштинског ОКЦ или у одређеним условима 
директно Начелника ОШВС. Општински ОКЦ извјештава Начелника ОШВС и републички ОКЦ. Директор предузећа, 
организације, установе или другог правног лица извјештај шаље директно Начелнику ОШВС. Начелник ОШВС извјештај 
упућује Команданту ОШВС, који извјештава ОШВС и РШВС, мада у одређеним условима, према договору и одобрењу 
Команданта ОШВС, извјештај за ОШВС и РШВС директно може упућивати и Начелник ОШВС. Замјеник команданта 
ОШВС може упућивати извјештаје умјесто Команданта ОШВС, уколико је он спријечен или га је овластио. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образац извјештаја                                                                                       Пирамидална шема хијерархије извјештавања 
 
 

 

ПОДСЈЕТНИЦИ ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ МОБИЛИЗАЦИЈЕ 
 

КОМАНДАНТ ШВС 

 Сазива састанак ЛКЦ или ШВС 

 Издаје наредбу за мобилизацију и употребу снага и средстава за заштиту и спасавање на нивоу локалне заједнице 

 Поступа по наређењу РШВС и издаје наредбу за мобилизацију снага и средстава заштите и спасавања у складу са 
захтјевима РШВС 

 Доноси одлуку о употреби снага и средстава у другим угроженим локалним заједницама, као помоћ у условима 
катастрофе. 

 Упућује позив за помоћ другим локалним заједницама и републичким органима, када локална заједница више нема 
снаге за одговор на катастрофу. 

 
НАЧЕЛНИК ШВС 

НАЗИВ ЈЕДИНИЦЕ 
ТИЈЕЛА ИЛИ ОРГАНА 
КОЈЕ ИЗВЈЕШТАВА 

 
ОРГАН, ТИЈЕЛО ИЛИ 

ЛИЦЕКОМЕ ЈЕ УПУЋЕН 
                                                       ИЗВЈЕШТАЈ 

 
 

ИЗВЈЕШТАЈ 
СТАЊА И ПРЕДУЗЕТИХ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ 

МОБИЛИЗАЦИЈЕ 
 

 МОБИЛИЗАЦИЈСКО МЈЕСТО ЗБОРИШТА 

 РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОБИЛИЗАЦИЈЕ 

 ОДАЗИВ ПРИПАДНИКА ЈЕДИНИЦЕ 

 МЈЕРЕ И АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ 
ПЛАНИРАЈУ РЕАЛИЗОВАТИ 

 ПРОБЛЕМИ КОЈИ УТИЧУ НА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
МОБИЛИЗАЦИЈЕ 

 ПОТРЕБЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 ЗАХТЈЕВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОТРЕБА И 
ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА 

  
 
ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ      ИЗВЈЕСТИЛАЦ 

          ИЗВЈЕШТАЈА 

 

 

 

КОМАНДАНТ 
ОШВС 

НАЧЕЛНИК  

ОШВС 

РШВС ОШВС 

ООКЦ РОКЦ 

 

ПОВЈЕРЕНИК 

 

ПОВЈЕРЕНИК КОМАНДИР 

КОМАНДИР 

ДИРЕКТОР 

ПРИПАДНИК ЈЕДИНИЦЕ ЦЗ У 
ПРЕДУЗЕЋУ ИЛИ ДРУГОМ  

ПРАВНОМ ЛИЦУ 

ПРИПАДНИК ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ 

РШВС 

КОМАНДИР 

РОКЦ 

ПОВЈЕРЕНИК 

 

ПРИПАДНИК ЈДИНИЦЕ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
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 На основу података и сумњи на пријетећи ризикдаје приједлог или директно сазива и организује састанакчланова 
ЛКЦ или ШВС 

 Поступа по наређењу за мобилизацију 
 •Одређује модел мобилизације, снаге које треба ангажовати и планира периодику њиховог позивања 
•  Налаже Руководиоцу ОКЦ-а  да организује позивање за мобилизацију, лицима и службама према планираној 

периодици. 
•   Организујереализацију мјераи закључакаЛКЦ или ШВС који се односе на мобилизацију. 
 •   Координише снаге и остале субјекте заштите и спасавања у циљу успјешног провођења мобилизацијских 

активности. 

 Извјештава Команданта ШВС, ЛКЦ и сам ШВС о реализацији предузетих мјера и активности везаних за 
мобилизацију. 

 Прегледа и контролише извјештаје које шаље руководилац ОКЦ (регионалном ОКЦ и ПОРУЦЗ)  
 
РУКОВОДИЛАЦ ОКЦ 

 Организује и реализује позивање снага заштите и спасавања према планираном моделу ангажовања и периодици 
позивања. 

 Организује и систематизује пријем повратних информација. 

 Информише Начелника ШВС о реализацији мобилизацијских активности, у складу са позивима и повратним 
информацијама. 

 Припрама и шаље извјештаје о стању мобилизације према регионалном ОКЦ и ПОРУЦЗ. 
 
ЧЛАН ШВС ЗА КООРДИНАЦИЈУ СНАБДЈЕВАЊЕ И ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 

 Координише активности између свих учесника заштите и спасавања у току мобилизације. 

 Организује, реализује и прати снабдијевање снага цивилне заштите, средствима, опремом и текућим 
потрепштинама у току мобилизације. 

 Оперативно реализујеодређене послове проистекле из закључака ШВС који се тичу мобилизације. 

 Извјештава Команданта ШВС и сам ШВС о предузетим активностима. 
 
КОМАНДИРИ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 По пријему позива за мобилизацију, организују позивање припадника јединице којом руководе. 

 Координишу рад са осталим јединицама 

 У сталном су контакту са чланом ШВС за координацију, а према потреби и са Начелником ШВС 

 Обавјештавају руководиоца ОКЦ о стању мобилизације и одзиву припадника 

 Извјештавају Начелника ШВС предузетим мјерама и активностима за вријеме мобилизације. 
 
 
ПОВЈЕРЕНИЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 По пријему позива за мобилизацију, обавјештавају припаднике цивилне заштите и становништво у складу са 
захтјевима мобилизације. 

 Ако су повјереници из мјесне заједнице, све активности координишу у договору са предсједником савјета мјесне 
заједнице. 

 У сталном су контакту са Руководиоцем ОКЦ и према потреби са чланом ШВС за координацију. 

 Воде евиденције и спискове који се односе на припаднике снага заштите и спасавања, опреме и средстава за 
подручје њихове ингеренције.  

 Извјештаје о активностима у току мобилизације достављају Руководиоцу ОКЦ или ОКЦ. 
 
КУРИРСКО-ПОЗИВАРСКА СЛУЖБА 

 Сачињавају базу са подацима на које треба доставити позиве према подручју или сектору на којем су ангажовани.  

 Прослијеђују мобилизацијске позивепрема плану за мобилизацију, у складу са захтјевима, условима и тренутним 
стањем. 
•   Покривају подручја или секторе на којима требају уручити позив или информацију 
•   Вријеме за доставу података је лимитирано и захтијева разумну хитност, односно правовременост. 
•   Начин позивања треба бити рационалан, оперативан и ефикасан.   
•   Активности доставе се усклађују и договарају са руководиоцем ОКЦ. 

 Подносе извјештај о реализацији доставе руководиоцу ОКЦ 
 

ПРИЛОЗИ 
 

1. Карте мобилизацијских локација у мјесним заједницама и урбаном подручју 
2. Спискови (налазе се у бази података СНО послови ЦЗ) : 
- Чланова ШВС и Оперативно-помоћне стручне службе ШВС 
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- Јединица ЦЗ (командири и чланови јединица ЦЗ (Специјалне и Опште намјене)) 
- Повјереника ЦЗ, Предсједника савјета МЗ, Курира и праваца њиховог ангажовања 
- Предузећа, других организација и правних лица од интереса за ЦЗ (директори, власници, и др.одговорна лица) 
3. Евиденције опреме и власника који је посједују, од посебног интереса за заштиту и спасавање (налазе се у 
бази података СНО послови ЦЗ) 
 

ДОНЕСЕНИ ДОКУМЕНТИ КАО ОСНОВА ПЛАНА МОБИЛИЗАЦИЈЕ 
 

 ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦЗ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
o Број: 01-013-9/16 од 29.02.2016.г. – Архив СНО послови ЦЗ 

 ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
o Број: 03/013-10/16 од 29.02.2016.г. – Архив СНО послови ЦЗ 

 ОДЛУКА О ДУЖНОСТИМА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
КОЈА ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ИД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ 

o Број: 05-81-17/18 од 11.07.2018.г – Архив СНО послови ЦЗ 
 ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦЗ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

o Број: 05-81-15/18 од 11.07.2018.г – Архив СНО послови ЦЗ 
 ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ОКЦ-а ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

o Број: 05-81-16/18 од 11.07.2018.г – Архив СНО послови ЦЗ 
 

САДРЖАЈ 
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МОБИЛИЗАЦИЈУ....................................................................................................................................................................................................2 
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ПОПУЊАВАЊЕ СНАГА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА...................................................................................................................................... 18 
 

78. 
 

Број:02/012.1-1/20 
Датум: 13.07.2020. године 
 
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', број 
39/14), члана 20. Правилника о јавној набавци роба, услуга и радова  (''Службени гласник општине Невесиње'', број 
5/15) и  члана 67. и 88. Статута општине Невесиње (''Службени гласник општине Невесиње'', број 6/17), Начелник 
општине доноси: 
 

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ЗА 2020. ГОДИНУ (I) 
 
 

Члан 1. 
 

Врши се допуна План јавних набавки општине Невесиње за 2020. годину. 
 

Члан 2. 
 

Измјена и допуна Плана јавних набавки сачињена је на основу  буџета општине  Невесиње за 2020. годину . 
 

Члан 3. 
 

Саставни дио ове одлуке је Измјена (I) Планa јавних набавки општине Невесиње за 2020. годину. 
 

Члан 4. 
 

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

 
                                                                                                                            Н А Ч Е Л Н И К 
                                                                                                                       Миленко Авдаловић, с 
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ИЗМЈЕНA И ДОПУНА ( I)  
 ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.годину 

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 
 

                                                                              
1) Допуна Плана јавних набавки 
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грађевинских радова 
неопходних за 
несметану инсталацију 
лифта у објекту 
Удружења дјеце са 
посебним потребама 
''Моја нада'' 

 

1
0

.8
3
4

,0
0
 

4
5

0
0

0
0

0
0

-7
 

К
о

н
ку

р
е

н
тс

ки
  

за
х
тј

е
в
 

м
а

ј 

м
а

ј 

Б
у
џ
е

т 
 2

0
2

0
, 

5
1

1
1

2
2
 

Н
а
б

а
в
ку

 о
д

о
б

р
и

о
 

н
а

ч
е
л

н
и

к 
П

о
с
е
б

н
о

м
 

о
д

л
у
ко

м
 б

р
.0

2
-0

1
2

.4
-

1
2

/2
0

, 
о

д
 1

3
.0

5
.2

0
2

0
. 

го
д

и
н
е

 

 

Ред.
бр. 

П
р
е
д

м
е
т
 

н
а
б

а
в
ке

 

П
р
о
ц

и
је

њ
е
н
а

 

в
р
и

је
д

н
о
с
т 

с
а
 П

Д
В

-

о
м

 у
 К

М
 

  О
зн

а
ка

  

у
је

д
и
н
с
тв

е
н

о
м

 

р
и
је

ч
н

и
ку

  
ја

в
. 

н
а
б

а
в
ки

  

В
р
с
та

 

п
о
с
ту

п
ка

 

О
кв

и
р
н

о
 

в
р
и

је
м

е
 п

о
кр

е
та

њ
а
 

п
о
с
ту

п
ка

 

О
кв

и
р
н

о
 в

р
и

је
м

е
 

за
кљ

у
ч
и
в
а

њ
а
 

у
го

в
о
р

а
 

И
зв

о
р
 ф

и
н

а
н
с
и
р

а
њ

а
 

Н
а
п
о
м

е
н
а

 

 РОБЕ 

20. 
Набавка 
водоводног 
материјала 
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21. 

Набавка електро 
материјала за 
измјештање 
далековода 5
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

 

70. 
 
ПРАВИЛНИК   о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања 
 

1 

71. 

 
ПРАВИЛНИК   о начину управљања и одржавања стамбених јединица социјалног 
становања 

 
 

5 

72. 

 
Одлука о  утрошку дијела средстава буџетске резерве - СШЦ „Алекса Шантић“, 
Невесиње 
 

10 

73. 

 
Одлука о  утрошку дијела средстава буџетске резерве фудбалском клубу „Вележ“ 
 

10 

74. 

 
Одлука о  реалокацији  средстава са буџетског фонда 05 на фонд 01 
 

11 

75. 

 
Одлука о  расподјели средстава за финансирање пројеката омладинских организација, 
организација за младе, из буџета општине Невесиње за 2020. год. 
 

11 

76. 

 
 
Одлука  о доношењу Плана мобилизације општине Невесиње 
 
 

12 

77. 

 
ПЛАН  МОБИЛИЗАЦИЈЕ 

 
12 

78. 

 
О Д Л У К А О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ 
НЕВЕСИЊЕ ЗА 2020. ГОДИНУ (I) 
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