
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ 
Година  XLVII             Број  15/21 – Други дио                   31. децембар    2021.год 
 

 
 

238. На основу члана 36.Статута општине Невесиње ("Службени гласник општине Невесиње" број 

6/17,16/17) и члана 124. Пословника Скупштине општине Невесиње ("Службени гласник општине Невесиње" 
бр.10/17,10/19), Скупштина општине Невесиње на својој 12. сједници одржаној дана  30.12.2021. године,   д о 
н о с и 
 

ПРОГРАМ РАДА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
I УВОД 
 

Програмом рада утврђује се садржај послова и задатака Скупштине општине, начин и рокови њиховог 
извршавања као  и носиоци тих активности. 
Скупштина општине ће своје активности усмјерити у складу са  Програмом рада на  најактуелнија питања 
друштвено економског развоја која су од интереса за грађане, предузећа, установе и друге облике 
организовања живота и рада у општини Невесиње. 
Скупштина ће разматрати поред питања наведених у овом Програму и  питања, која Програмом нису 
предвиђена, а која буду произилазила из закона и других прописа, као и питања која се у свакодневној 
активности општинских органа појаве као актуелна, а из надлежности су Скупштине  општине, те питања за 
која током године иницијативу покрену грађани и други легитимни субјекти , а у складу са законом, Статутом 
општине и Пословником о раду  Скупштине општине. 
Програм рада Скупштине општине остаје отворен за све иницијативе, приједлоге, примједбе и сугестије од 
интереса за грађане, предузећа, установе и друге субјекте. 
Програм рада утврђује Колегијум Скупштине општине, и  упућује Скупштини општине на разматрање и 
усвајање 
Радна тијела Скупштине општине дужна су, прије разматрања на сједници Скупштине, размотрити сва 
питање садржана у овом Програму, а које спада у њихов дјелокруг рада  и своје приједлоге и мишљења 
доставити Скупштини општине. 
 
II  САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА 
 

ФЕБРУАР 
 

1. Програма рада начелника општине  и Општинске управе општине  Невесиње за 2022. год. 
Обрађивач: Стручна служба начелника  и    начелници Одјељења 

 Предлагач: Начелник општине 
3. Програм утрошка намјенских средстава од накнада по основу продаје шумских дрвних сортимената 

за 2022. годину 
Обрађивач: Стручна служба начелника општине 

    Предлагач: Начелник општине 
 
МАРТ 
 

4. Извјештај о раду инспекцијских служби и комуналне полиције за 2021.годину 
Обрађивач: Шеф одсјека за инспекцијске и послове комуналне полиције ,тржишни инспектор, 
инспектор за храну/здравствени инспектор, ветеринарски инспектор, пољопривредни/водни 
инспектор, урбанистичко-грађевински инспектор, комунални полицајац. 

       Предлагач: Начелник општине 
5. Програма изградње и одржавања локалних путева и улица  и других јавних објеката од значаја за 

општину за 2022. годину 
 Обрађивач: Одељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности 

 Предлагач: Начелник општине 
6. Информација о  стања  у области  привреде на подручју општине   Невесиње  за  2021. годину и  

Програм развоја пољопривреде за 2022. годину. 
        Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
        Предлагач: Начелник општине 

7. Информација о стању  безбједности на подручју општине Невесиње за 2021.годину 
Обрађивач/ Предлагач: Полицијска станица  Невесиње 

8. Инфомација о реализацији Стратегије развоја општине Невесиње 2014-2023. год  за  2021.год.  
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Обрађивач: Тим за праћење реализације Стратегије развоја општине Невесиње  
Предлагач: Начелник општине 

9. Анализа стања у области комуналне дјелатности (снабдјевеност водом, изградња и одржавање 
водоводне и канализационе мреже) 

 Обрађивач: ЈП "Водовод "а.д. Невесиње 
        Предлагач: Начелник општине 

10. Анализа стања у области комуналних дјелатности (одржавање јавне чистоће, јавних површина и 
зеленила ) 

        Обрађивач: ЈП " Комус"а.д. Невесиње 
        Предлагач: Начелник општине 

11. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне,грађевинске  цијене м2 корисне површине стамбеног и 
пословног простора, и висини накнаде за ренту ( природне и локацијске погодности и погодности 
изграђене инфраструктуре) за 2022. годину 

  Обрађивач:  Одјељења за просторно уређење и стамбено- комуналне послове    
            Предлагач: Начелник општине                                                                

12. Приједлог Одлуке о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2022. год.             
Обрађивач: Одјељења за просторно уређење и стамбено- комуналне послове    

             Предлагач:  Начелник општине                                                            
13. Приједлог Одлуке о висини накнаде по јединици мјере м2 закупљеног градског грађевинског 

земљишта за 2022. годину 
Обрађивач: Одјељења за просторно уређење и стамбено- комуналне послове    
Предлагач:  Начелник општине   
                                                                                                                     

 АПРИЛ 
 

14. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Невесиње за 2021. годину (завршни рачун) 
Обрађивач:Одјељење за финасије 
Предлагач: Начелник општине 

15. Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе општине Невесиње  за  2021. годину. 
 Обрађивач: Стручна служба начелника 
 Предлагач: Начелник општине 

16. Приједлог Одлуке  о финансирању политичких странака заступљених у Скупштини општине 
Невесиње за 2022. годину 
Обрађивач: Стручна служба начелника 
Предлагач: Начелник општине 

17. Извјештај о раду и стању  Мјесних заједница општине Невесиње 
Обрађивач: Одјељење за општу управу и предсједници Савјета Мјесних заједница   

 Предлагач: Начелник општине 
18. Информација о стању  у области јавног превоза у општини Невесиње 

Обрађивач:Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 

19. Извјештај о раду спортских клубова, удружења и других корисника из НВО сектора, који се 
финансирају из буџета општине Невесиње са финансијским приказом   утрошка средстава одобрених 
из буџета општине за 2021. годину 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатност  на основу писмених извјештаја 
предсједника  спортских клубова и  удружења   
Предлагач: Начелник општине 

20. Извјештај о утрошку намјенских средствима од накнада по основу продаје шумских дрвних 
сортимената на подручју Општине Невесиње за 2021. годину; 
Обрађивач:  Стручна служба начелника општине и Одјељење за финансије 
Предлагач: Начелник општине 

21. Извјештај о утрошку средстава остварених од посебних водних накнада на подручју Општине 
Невесиње  за 2021. годину 
Обрађивач:  Стручна служба начелника општине и Одјељење за финансије 
Предлагач: Начелник општине 

22. Извјештај о утрошку средстава остварених  од привредних друштава и других правних лица која 
имају сједиште на подручју општине Невесиње за реализацију посебних мјера заштите од пожара за 
2021. годину 
Обрађивач:  ТВЈ Невесиње Одјељење за финасије и  Стручна служба начелника општине 
Предлагач: Начелник општине 

23. Извјештај о  утрошку средстава планираних  Програмом заједничке комуналне потрошње за 2021. 
годину 
Обрађивач:Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове и Одјељење за 
финасије  
Предлагач:Начелник општине 
 

МАЈ 
 

24. Извјештај о стању у области информисања за 2021. годину  
Обрађивач: ЈУ Центар за информисање и културу и Одјељење за привреду и друштвене 
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    дјелатности,  
 Предлагач: Начелник општине 

25. Извјештај о раду Територијалне ватрогасне спасилачке јединице за 2021.годину са приједлогом мјера 
заштите од пожара 
Обрађивач: Територијална ватрогасна спасилачка јединица 

 Предлагач: Начелник општине 
26. Информација о стању и газдовању шумама на подручју општине Невесиње 

Обрађивач/ Предлагач ШГ „Ботин - Вележ“ Невесиње, Одјељење за привреду и друштвене дјелатност 
27. Информација о заштити животне средине 

Обрађивач:Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове 
 Предлагач: Начелник општине 
 
ЈУНИ – ЈУЛИ 
 

28. Информација о стању у области основног образовања општине Невесиње 
Обрађивач: ОШ  и Одjељење за привреду и друштвене дјелатности 

 Предлагач: Начелник општине 
29. Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад Невесиње за 2021. годину 

 Обрађивач: Центар за социјални рад 
 Предлагач: Начелник општине 

30. Извјештај о раду Црвеног крста Невесиње за 2021. годину 
 Обрађивач: Црвени крст 
 Предлагач: Начелник општине 

31. Информација о остваривању плана и програма рада Бироа за запошљавање Невесиње за 2021. 
годину 
Обрађивач: Биро за запошљавање 

 Предлагач: Начелник општине 
32. Анализа стања у области здраства (ЈЗУ Дом здравља Невесиње и ЈЗУ Општа болница Невесиње) са 

Информацијом  о раду за 2021. годину 
Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Невесиње и ЈЗУ Општа болница Невесиње 

 Предлагач: Начелник општине 
 
  АВГУСТ 
 

33. Информација о регистрацији заједница етажних власника и  инвестиционом  и  текућем одржавању 
стамбених зграда и станова 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и  стамбено-комуналне послове 

      Предлагач: Начелник општине 
34. Извјештај о реализацији буџета општине Невесиње за шест мјесеци 2022.године. 

Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 

35. Информација о стању електро-мреже и проблемима  снабдијевања електричном енергијом 
Обрађивач/ Предлагач: РЈ Електро-дистрибуција Невесиње 
Предлагач: Начелник општине   

36. Извјештај о стању Цивилне заштите на подручју општине Невесиње 
Обрађивач: Виши стручни сарадник за цивилну заштиту 

 Предлагач: Начелник општине 
37. Извјештај о раду Туристичке организације Невесиње 

Обрађивач: Туристичка организација  Невесиње 
Предлагач : Начелник општине 

38. Извјештај о раду инспекцијских служби и комуналне полиције за протекли период  2022.годину 
Обрађивач:  Шеф одсјека за инспекцијске и послове комуналне полиције, тржишни инспектор, 
инспектор за храну, ветеринарски инспектор, пољопривредни инспектор, урбанистичко-грађевински 
инспектор, комунални полицајац. 

 Предлагач: Начелник општине 
39. Извјештај о раду Скупштине општине Невесиње  за протекли период текуће године   

  Обрађивач : Самостални стручни сарадник на пословима Скупштине општине 
  Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

40.  Извјештај о раду сталних радних тијела Скупштине општине Невесиње   
за протекли период текуће године. 
 Обрађивач: Самостални стручни сарадник на пословима Скупштине општине, предсједници Сталних 
радних тијела  

  Предлагач:  Предсједници Сталних радних тијела 
 
СЕПТЕМБАР 
 

41. Информација о раду Народне библиотеке Невесиње  
Обрађивач: Народна библиотека Невесиње 

 Предлагач : Начелник општине 
42. Информација о стању  у области средњег образовања општине Невесиње 
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Обрађивач: СШЦ "Алекса Шантић" и Одjељење за привреду и друштвене 
 дјелатности 

 Предлагач: Начелник општине 
43. Информација о раду Музичке школе Невесиње 

Обрађивач: Музичка школа и Одjељење за привреду и друштвене дјелатности 
 Предлагач: Начелник општине 

44. Извјештај о раду Дјечијег вртића“ Света Евгенија царица Милица“  Невесиње за 2021. годину 
 Обрађивач: Дјечији вртић  Невесиње 
 Предлагач : Начелник општине 

45. Анализа стања у области културе на подручју општине  Невесиње             
 Обрађивач:   Одјељење за привреду и друштвене дјелатности ,                                                                        
 Предлагач : Начелник општине 

46. Анализа стања у области спорта и физичке културе на  подручју општине  Невесиње        
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  
 Предлагач : Начелник општине 

47. Извјештај Организационог одбора „Невесињске олимијаде 2022 „ 
Обрађивач: Организациони одбор 
Предлагач: Предсједник Организационог одбора 
 

ОКТОБАР  
 

 
48. Програм рада  зимске службе за 2022/2023. годину на територији општине Невесиње 

Обрађивач:Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 
Предлагач:Начелник општине 

49. Информација о омладинском организовању на подручју  општине Невесиње                   - 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности    

             Предлагач: Начелник општине 
 
НОВЕМБАР  
 

50. Одлука о усвајању Нацрта буџета општине Невесиње за 2023. годину 
Обрађивач: Одељење за финансије 
Предлагач: Начелник општинe 

51. Програм  утрошка намјенских средстава од накнада по основу продаје шумских дрвних сортимената 
за 2023. годину 
Обрађивач: Стручна служба начелника општине 

    Предлагач: Начелник општине 
52.  Плана кориштења средстава привредних друштава и других правних лица која имају сједиште на 

подручју општине Невесиње за реализацију посебних мјера заштите од пожара за 2023. годину 
Обрађивач: Стручна служба начелника општине 
Предлагач: Начелник општине 

53. Програм заједничке комуналне потрошње за 2023. године 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 
Предлагач: Начелник општине 

54. Програм утрошка прихода прикупљених на основу посебних водних накнада за 2023. годину 
Обрађивач:  Стручна служба начелника општине 
Предлагач:Начелник општине 

 
ДЕЦЕМБАР 
 

55. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Невесиње за 2023. годину 
 Обрађивач: Одјељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општинe 

56. Приједлог Одлуке о извршењу  буџета општине Невесиње за  2023. годину 
 Обрађивач: Одељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општин 

57. Програм рада Скупштине општине за 2023. годину 
 Обрађивач: Стучна служба СО-е 
 Предлагач: Колегијум Скупштине 

58. Приједлог Одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности за 2023. годину 
 Обрађивач: Одељење за финансије 
 Предлагач: Начелник општине 

59. Приједлог Одлуке о процјени вриједности непокретности на  подручју општине Невесиње за   2022. 
годину    
Обрађивач: Одјељење за просторно  уређење, стамбено- комуналне послове 
Предлагач: Начелник Општине 

60. Програм рада и финансијски план  ЈЗУ Дома  здравља Невесиње за 2023. годину . 
Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и директор јавнe установe  

 Предлагач: Начелник општине  
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61.  Програм рада и финансијски план  ЈУ Центар за  информисање и културу Невесиње за 2023. годину,  
Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и дирекор јавнe установe  
Предлагач: Начелник општине  

62. Програм рада и финансијски план  Центар за социјални рад Невесиње за 2023. годину 
Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и дирекор јавнe установe  

 Предлагач: Начелник општине  
63. Програм рада и финансијски план  ЈУ Народне библиотеке Невесиње за 2023. годину, 

Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и дирекор јавнe установe  
Предлагач: Начелник општине  

64. Програм рада и финансијски план  ЈУ Дјечијег вртића“ Света Евгенија  царица Милица за 2023. 
годину, 
Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и дирекор јавнe установe  
Предлагач: Начелник општине  

65. Програм рада и финансијски план  Туристичка организација Невесиње за 2023. годину 
Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и дирекор јавнe установe  

 Предлагач: Начелник општине  
66. Тежишни задаци Службе начелника општине за послове цивилне заштите за 2023. годину 

Обрађивач: Виши стручни сарадник за цивилну заштиту 
  Предлагач: Начелник Општине 

67. Избор и именовања 
Обрађивач: Комисија за избор и именовање и Комисија за избор 

 Предлагач: Надлежне Комисије  
 Рок. По потреби 

68. Извјештај о раду инспекцијских служби и комуналне полиције за 2022. годину 
Обрађивач: Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, шеф Одсјека за инспекцијске 
и послове комуналне полиције, инспектори и комунална полиција 

 Предлагач: Начелник општине 
 Рок: По потреби 

69. Доношење Одлука и других аката  из надлежности Скупштине  општине 
 Обрађивач: По потреби 
 Предлагач: По потреби 
 Рок: По потреби 

70. Одлуке  о условима и начину продаје грађевинског земљишта ради грађења  
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и стамбено- комуналне послове 

 Предлагач: Начелник општине 
 Рок: По потреби 

71. Приједлог Одлуке о обуци одборника Скупштине општине 
  Обрађивач: Стучна служба СО-е 
  Предлагач: Предсједник  СО 
  Рок: По потреби 

 
III       ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Скупштина општине Невесиње  може уколико се се за то укаже потреба одржати тематске сједнице 
по појединим питањима, а у складу са Законом, Статутом општине и Пословником Скупштине општине 
 
IV      МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА  
 

У циљу реализације овог Програма, обрађивачи и предлагачи материјала дужни су у складу са 
утврђеним роковима за разматрање  појединих питања, припремити одговарајуће материјале и у потребном 
броју примјерака ради благовремене доставе  материјала одборницима доставити Стручној служби 
Скупштине општине  10 дана прије дана  одржавања сједнице.  

Уколико, из објективних разлога, одређене материјале није могуће припремити у роковима утврђеним 
планом, о томе је потребно благовремено обавијестити предсједника Скупштине општине. Када се ради о 
питањима нормативног карактера, односно о изради нацрта и приједлога одлука и слично, обрађивач је 
обавезан урадити писмено образложење које обавезно садржи: правни основ за доношење одлуке, разлоге 
за доношење нове, односно измјене и допуне постојеће одлуке, те образложење предложених рјешења. 
Такође је, у оквиру образложења одлуке, потребно навести да ли њено извршење захтијева ангажовање 
посебних финансијских средстава, те да ли су та средства обезбјеђена у буџету општине. Када су у питању  
извјештаји, информације, анализе и слични материјали, пожељно је поред изношења одређене проблематике 
навести и мјере и активности, које се предузимају односно које се планирају предузети на превазилажењу 
одређеног  стања, те у том смислу предложити Скупштини општине доношење одговарајућих закључака и 
њихову садржину. 

 
Овај Програм ће се након усвајања доставити свим носиоцима активности и задатака, као и свим 

другим заинтересованим за његово спровођење и реализацију. 
Језички изрази употријебљени у овом Програму  за означавање мушког или женског рода подразумијевају оба 
пола. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01-013 237/21                      ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                         
Датум: 30.12.2021. год.           Момчило Вукотић, с.р.                                                                    
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239. На основу  члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број  97/16,36/19,61/21), члана  134. став 
(2). тачка 4 Закона о основном образовању и 
васпитању („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), члана 5. 
Правилника о раду и поступку избора и 
разрјешења чланова школскиг одбора („Службени 
гласник Републике Српске“„ број 28/18), члана 36. 
Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број 6/17,16/17), Скупштина 
општине Невесиње на 12.редовној сједници 
одржаној дана  30.12. 2021. године, донијела   ј е  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Школског одбора 

у  ЈУ  Основна музичка школа „СВЕТИ РОМAН 
МЕЛОД“ Невесиње 

испред јединице локалне самоуправе 
 

1. За члана Школског одбора ЈУ  ОМШ„ Свети 
Роман Мелод““ Невесиње, испред јединице 
локалне самоуправе на период од четири 
године бира се Јулијана Андријашевић, ВСС, 
професор разредне наставе. 

2. Ово Рјешење доставити Министарству 
просвјете и културе Републике Српске на 
даљи поступак именовања члана Школског 
одбора у ЈУ  ОМШ„ Свети Роман Мелод“ 
Невесиње. 

 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Невесиње“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 03.12 2021. године ЈУ  ОМШ„ Свети Роман 
Мелод“ Невесиње  обратила се Скупштини 
општине Невесиње, са захтјевом за приједлог 
једног члана Школског одбора испред локалне 
самоуправе због истека мандата садашњем 
сазиву овог органа. 
Чланом 134.став (2). Закона о основном 
образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/17, 31/18, 84/19, 35/20, 
63/20), прописано је да Школски одбор има  7 
чланова, које за јавне школе  у име оснивача 
именује министарство на мандатни период од 4 
године, а тачком   4)  прописано је да се један 
члан именује на приједлог јединице локалне  
самоуправе 
Члан 5. Правилника о раду и поступку избора и 
разрјешења чланова школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број 28/18) прописује 
да избор једног члана школског 
 у име јединице локалне самоуправе, врши 
Скупштина општине. 
На основу напријед наведеног,Комисија за избор и 
именовање Скупштине општине Невесиње 
размотрила је захтјев ЈУ  ОМШ„ Свети Роман 
Мелод“ Невесиње , утврдила  приједлог  Рјешења  
које је достављено Скупштини општине. 
Скупштина општине је прихватила приједлог и 
донијела Рјешење као у диспозитиву. 
 
 
 

Правна поука: 
Против овог Рјешења не може се уложити жалба, 
али се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Требињу у року од 30 дана од 
дана достављања овог Рјешења. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ:   01/013-229/21          ПРЕДСЈЕДНИК                                                                      
Датум: 30.12. 2021 .године    Момчило Вукотић,с.р. 
 
                                                                

240. На основу  члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број  97/16,36/19,61/21), члана  134. став 
(2). тачка 4) Закона о основном образовању и 
васпитању („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), члана 5. 
Правилника о раду и поступку избора и 
разрјешења чланова школскиг одбора („Службени 
гласник Републике Српске“„ број 28/18), члана 36. 
Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број 6/17,16/17), Скупштина 
општине Невесиње на 12..редовној сједници 
одржаној дана 30.12. 2021. године , д о н и ј е л а   
ј е  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Школског одбора 

у  ЈУ  ОШ „ Ристо Пророковић “ Невесиње 
испред јединице локалне самоуправе 

 
1. За члана Школског одбора ЈУ Основна школа 

„Ристо Пророковић “  Невесиње ,испред 
јединице локалне самоуправе на период од 
четири године бира се  Зоран Дамјанац, ВСС, 
дипломирани ветеринар. 

 
2. Ово Рјешење доставити Министарству 

просвјете и културе Републике Српске на 
даљи поступак именовања члана Школског 
одбора у ЈУ Основна школа Ристо Пророковић 
„ Невесиње. 

 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном  
    доношења и биће објављено у „Службеном  
    гласнику општине Невесиње“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Дана 15.12 2021. године ЈУ Основна школа Ристо 
Пророковић “  Невесиње  обратила се Скупштини 
општине Невесиње, са захтјевом за приједлог 
једног члана Школског одбора испред локалне 
самоуправе због истека мандата садашњем 
сазиву овог органа. 
Чланом 134.став (2) Закона о основном 
образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/17, 31/18, 84/19, 35/20, 
63/20), прописано је да Школски одбор има  7 
чланова, које за јавне школе  у име оснивача 
именује Министарство просвјете и културе 
Републике Српске, на мандатни период од 4 
године,  а тачком 4)  прописано је да се један члан 
именује на приједлог јединице локалне  
самоуправе. 
Члан 5. Правилника о раду и поступку избора и 
разрјешења чланова школског одбора („Службени 
гласник Републике Српске“, број 28/18) прописује 
да избор једног члана школског 
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 у име јединице локалне самоуправе, врши 
Скупштина општине . 
 
На основу напријед наведеног,Комисија за избор и 
именовање Скупштине општине Невесиње 
размотрила је захтјев ЈУ Основна школа Ристо 
Пророковић “  Невесиње , утврдила  приједлог  
Рјешења  који је достављен Скупштини општине. 
Скупштина општине је прихватила приједлог и 
донијела Рјешење као у диспозитиву. 
 
Правна поука: 
Против овог Рјешења не може се уложити жалба, 
али се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Требињу у року од 30 дана од 
дана достављања овог Рјешења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број::   01/013-232/21           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                                      
Датум: 30.12. 2021 .год.      Момчило Вукотић, с.р. 
 

241. На основу члана 87. став 1. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник Републике 
Српске“број 37/12,90/16,94/19,42/00), члана 
39.став 2 тачка 21. Закона о локалној самоуправи ( 
„Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16,36/19, 61/21) и члана  36. Статута општине 
Невесиње ("Службени гласник општине 
Невесиње" број: 6/17,16/17), Скупштина општине 
Невесиње на својој 12. редовној сједници 
Скупштине општине Невесиње одржаној дана 
30.12.  2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д. директора  Јавне 

установе Центар за социјални рад Невесиње 
 

 
1. Горан Ивковић, мр дефектологије ,разрјешава 

се дужности в.д. директора Јавне установе 
Центар за социјални рад Невесиње,због 
истека периода на који је именован. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу  наредног дана 

од дана објављивања у  „Службеном гласнику 
општине Невесиње“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ                    
Број:01/013-248/21                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       
Датум: 30.12 2021. године     Момчило Вукотић,с.р. 
 

242. На основу члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 87. Закона о  социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12, 
90/16,94/19,42/20), члана 36. Статута општине 
Невесиње  („Службени гласник општине 
Невесиње, број  6/17,16/17) и члана 55. тачка 6. 
Пословника о раду Скупштине општине 
(„Службени гласник општине Невесиње број 10/17, 
10/19), Скупштина општине Невесиње, на 
12.редовној сједници одржаној 30.12 .2021. године, 
донијела је  
 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. директора Центра за социјални 

рад Невесиње 
 

1. Горан Ивковић, мр дефектологије из 
Невесиње , именује се за вршиоца дужности 
директора ЈУ  Центра  за социјални рад  
Невесиње, до завршетка поступка јавне 
конкуренције за избор и именовање 
директора, а најдуже до 60 дана. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу  наредног дана 

од дана објављивања у  „Службеном гласнику 
општине Невесиње“ 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Скупштина општине Невесиње , је на 12. редовној 
сједници одржаној 30.12. 2021. године, 
разријешила Горана Ивковића дужности в.д. 
директора Јавне установе Центра за социјални 
рад Невесиње. Како је позиција директора остала 
упражњена, неопходно је именовати вршиоца 
дужности директора ове установе до окончања 
поступка јавне конкуренције за избор и именовање 
директора. Након разматрања приједлога 
кандидата за вршиоца дужности директора, 
Комисија за избор и именовање је на сједници 
одржаној 14.октобра 2021. године, у складу са 
чланом 55. тачка 6. Пословника Скупштине 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње, број 10/17,10/19), утврдила Приједлог 
рјешења о именовању Горана Ивковића за 
вршиоца дужности директора Јавне установе 
Центра за социјални рад Невесиње  и предложила 
Скупштини општине Невесиње, доношење 
рјешења. 
Скупштина општине Невесиње је  прихватила 
приједлог  и одлучила  као у диспозитиву рјешења. 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против 
њега се не може уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Требињу  у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ         
Број:01/013-255/21                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                        
Датум: 30.12 2021. године     Момчило Вукотић,с.р. 
 
 

243. На основу  члана 18. став 2 Закона о систему 

јавних служби („ Службени гласник Републике 
Српске“ број 68/07,109/12, 44/16), и члана 36. 
Статута општине Невесиње ("Службени гласник 
општине Невесиње" број: 6/17,16/17), Скупштина 
општине Невесиње на 12.редовној сједници  
одржаној дана  30.12. 2021. године, донијела је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора Јавне здравствене  
установе Дом здравља  Невесиње 
 

1. Др Жарко Таминџија, специјалиста 
гинекологије и акушерства , разрјешава се 
дужности в.д.  директора Јавне 
здравствене установе Дом здравља   
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Невесиње због истека периода на који је 
именован.. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дан 

од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Невесиње“ 

 
                                       
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01-013-250/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
 Датум: 30.12.2021. године  Момчило Вукотић, с.р. 
 

244. На основу члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
106/09 и 44/15), члана 36. Статута општине 
Невесиње  („Службени гласник општине 
Невесиње, број  6/17,16/17) и члана 55. тачка 6. 
Пословника о раду Скупштине општине 
(„Службени гласник општине Невесиње “,број 
10/17, 10/19), Скупштина општине Невесиње, на 
12. сједници одржаној 30.12.2021. године, 
донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Невесиње 
 
1. Др Жарко Таминџија, специјалиста 

гинекологије и акушерства  , именује се за 
вршиоца дужности директора Јавне 
здравствене установе Дом здравља 
Неевсиње, до завршетка поступка јавне 
конкуренције за избор и именовање 
директора, а најдуже до 60 дана. 
 

2. Ово Рјешење ступа на  снагу  наредног дана 
од дана објављивања у  „Службеном гласнику 
општине Невесиње“ 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Скупштина општине Невесиње , је на 12. редовној 
сједници одржаној 30.12.2021. године, 
разријешила Др Жарко Таминџија,  дужности в.д. 
директора Јавне здравствене установе Дом 
здравља Невесиње. Како је позиција директора 
остала упражњена, неопходно је именовати 
вршиоца дужности директора ове установе до 
окончања поступка јавне конкуренције за избор и 
именовање директора. Након разматрања 
приједлога кандидата за вршиоца дужности 
директора, Комисија за избор и именовање је на 
сједници одржаној 30.12 2021. године, у складу са 
чланом 55. тачка 6. Пословника Скупштине 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње, број 10/17,10/19), утврдила Приједлог 
рјешења о именовању Др Жарка Таминџије  за 
вршиоца дужности директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Невесиње и предложила 
Скупштини општине Невесиње, доношење 
рјешења . 
Скупштина општине Невесиње је  прихватила 
приједлог  и одлучила  као у диспозитиву рјешења. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против 
њега се не може уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Требињу  у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01-013-251/21                 ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 30.12.2021. године    Момчило Вукотић, с.р. 
 
                                                           

245. На основу  члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби („ Службени гласник 
Републике Српске“ број 68/07,109/12, 44/16), члана 
39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 
36/19,61/21), и члана 36. Статута општине 
Невесиње ("Службени гласник општине 
Невесиње" број: 6/17,16/17), Скупштина општине 
Невесиње на 12. редовној сједници  одржаној дана  
30.12 2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности  в.д. директора ЈУ Центра 
за информисање и културу  Невесиње 

 
1. Драгомир Граховац , разрјешава  се дужности  

в.д.  директора ЈУ Центра за информисање и 
културу   Невесиње, због истека периода на 
који је именован. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу  наредног дана 

од дана објављивања у  „Службеном гласнику 
општине Невесиње“ 

 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                                         
БРОЈ: 01/013-254/21 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    
 ДАТУМ, 30.12. 2021. год.  Момчило Вуковић 
                                                                                
 

246. На основу члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16, 36/19,61/21) ,  и члана  36. 
Статута општине Невесиње ("Службени гласник 
општине Невесиње" број: 6/17,16/17), Скупштина 
општине Невесиње на својој 12. редовној сједници  
одржаној дана 30.12 2021.  године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. директора ЈУ Центра за 

информисање и културу   Невесиње 
 
1. Драгомир Граховац  из Невесиње , именује се за 
вршиоца дужности директора ЈУ Центра за 
информисање и културу   Невесиње, до завршетка 
поступка јавне конкуренције за избор и именовање 
директора, а најдуже до 60 дана. 
 
 2. Ово Рјешење ступа на снагу  наредног дана од 
дана објављивања у  „Службеном гласнику 
општине Невесиње“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 Скупштина општине Невесиње је на 12. сједници 
одржаној 30.12. 2021. године, разријешила 
Драгомир Граховац  дужности в.д. директора ЈУ 
Центра за информисање и културу   Невесиње . 
Како је позиција директора остала упражњена, 
неопходно је именовати вршиоца дужности 
директора ове установе до окончања поступка 
јавне конкуренције за избор и именовање 
директора. Након разматрања приједлога 
кандидата за вршиоца дужности директора, 
Комисија за избор и именовање је на сједници 
одржаној 30.12 2021. године, у складу са чланом 
55. тачка 6. Пословника Скупштине општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње, 
број 10/17,10/19), утврдила Приједлог рјешења о 
именовању Драгомира Граховца за вршиоца 
дужности директора ЈУ Центра за информисање и 
културу   Невесиње  и предложила Скупштини 
општине Невесиње, доношење рјешења. 
Скупштина општине Невесиње је  прихватила 
приједлог  и одлучила  као у диспозитиву рјешења. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против 
њега се не може уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Требињу  у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ                                                    
БРОЈ: 01/013-249/21      ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
 ДАТУМ, 30.12. 2021. год.    Момчило Вуковић, с.р.                                                                               
                                                                                                                 
                                                                      

247. На основу  члана 18. став 2 Закона о систему 

јавних служби („ Службени гласник Републике 
Српске“ број 68/07,109/12, 44/16), члана 39. став 2. 
тачка 21 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 
36/19,61/21)  и члана 36. Статута општине 
Невесиње ("Службени гласник општине 
Невесиње" број: 6/17,16/17), Скупштина општине 
Невесиње на 12 редовној сједници  одржаној дана  
30.12 2021. године, донијела је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности  в.д. директора  ЈУ 

Туристичке организације  Невесиње 
 

 
1. Мирослав Марић , разрјешава  се дужности 

в.д. директора ЈУ Туристичке организације  
Невесиње, због истека периода на који је 
именован. 

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

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ          
 Број:01/013-252/21                 ПРЕДСЈЕДНИК                                                     
Датум: 30.12 2021. године    Момчило Вукотић,с.р. 
 

248. На основу члана 4. тачка 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 

члана 39. став 2. тачка 21 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16, 36/19,61/21) ,  и члана  36. 
Статута општине Невесиње ("Службени гласник 
општине Невесиње" број: 6/17,16/17), Скупштина 
општине Невесиње на својој 12. редовној сједници  
одржаној дана 30.12 2021.  године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. директора ЈУ Туристичка 

организација   Невесиње 
 

1. Мирослав Марић, именује се за вршиоца 
дужности директора ЈУ Туристичка 
организације Невесиње, до завршетка 
поступка јавне конкуренције за избор и 
именовање директора, а најдуже до 60 дана. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Скупштина општине Невесиње, је на  12. сједници 
одржаној 30.12 2021. године, разријешила 
Мирослава Марића  дужности в.д. директора ЈУ 
Туристичка организација   Невесиње  . Како је 
позиција директора остала упражњена, неопходно 
је именовати вршиоца дужности директора ове 
установе до окончања поступка јавне конкуренције 
за избор и именовање директора. Након 
разматрања приједлога кандидата за вршиоца 
дужности директора, Комисија за избор и 
именовање је на сједници одржаној 30.12.2021. 
године, у складу са чланом 55. тачка 6. 
Пословника Скупштине општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње, број 
10/17,10/19), утврдила Приједлог рјешења о 
именовању Мирослав Марић  за вршиоца 
дужности директора ЈУ Туристичка организација   
Невесиње  и предложила Скупштини општине 
Невесиње, доношење рјешења. 
Скупштина општине Невесиње је  прихватила 
приједлог  и одлучила  као у диспозитиву рјешења. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против 
њега се не може уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Требињу  у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 
 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ     
Број:01/013-253/21                  ПРЕДСЈЕДНИК           
Датум: 30.12 2021. године   Момчило Вукотић, С.Р.                                                                         
 
 

249. На основу члана 18. став 2. Закона о систему 

јавних служби (Службени гласник Републике 
Српске» број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 81. став 
2. Закона о предшколском васпитању и 
образовању (Службени гласник Републике Српске 
број 79/15,63/20) и члана  36. Статута општине 
Невесиње ("Службени гласник општине 
Невесиње" број: 6/17,16/17), Скупштина општине 
Невесиње на својој 12. редовној сједници  
одржаној дана  30.12. 2021. године, донијела је 
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РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д. директора Јавне установе  за 
предшколско васпитање и образовање  Дјечији 

вртић“Света Евгенија царица Милица“ Невесиње 
 
 

1. Милена Капор, разрјешава се дужности в.д. 
директора Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање  Дјечији вртић 
“Света Евгенија царица Милица“ Невесиње. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења,а биће објављено у «Службеном 
гласнику општине Невесиње». 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Милена Капор, именована је за в.д. директора 
Јавне установе  за предшколско васпитање и 
образовање  Дјечији вртић“Света Евгенија царица 
Милица“ Невесиње, Рјешењем Скупштине 
општине Број: 01-013-206/21 од 19.11 2021. 
гoдине,до окончања поступка именовања 
директора Јавне установе  за предшколско 
васпитање и образовање Дјечији вртић “Света 
Евгенија царица Милица“ Невесиње, а најдуже  за 
период до 60 дана из чега произилази да  период 
на који је в.д. директор именован  истиче 
најкасније 19.01.2022.године, што не значи да 
именована не може бити разријешена и прије 
истека овог рока. 
Руководећи се напријед наведеним и чињеницом  
да Програмом рада СО за 2022. годину није 
планирано одржавање сједнице у јануару мјесецу, 
Комисија за избор и именовање је искористила 
могућност да предложи   пријевремено 
разрјешење Милене Капор в.д. директора Јавне 
установе  за предшколско васпитање и 
образовање  Дјечији вртић “Света Евгенија царица 
Милица“ Невесиње како би се  стекли услови да 
Скупштини општине предложи ново Рјешење о 
именовању в.д  и на тај начин омогући легалан 
рад Јавне установе до окончања поступка и 
именовања  директора у складу са законом. 
Скупштина општине Невесиње је  прихватила 
приједлог и одлучила  као у диспозитиву рјешења. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против 
њега се не може уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Требињу  у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 
 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ                                     
Број:01-013-264/21    ПРЕДСЈЕДНИК                                                       
Датум: 30.12.2021. год Момчило Вукотић, с.р.                                                                        
                                
               Момчило Вукотић 

250. На основу члана 18. став 2. Закона о систему 

јавних служби (Службени гласник Републике 
Српске» број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 81. став 
2. Закона о предшколском васпитању и 
образовању (Службени гласник Републике Српске 
број 79/15,63/20) и члана  36. Статута општине 
Невесиње ("Службени гласник општине 
Невесиње" број: 6/17,16/17), Скупштина општине 
Невесиње на својој 12. редовној сједници  
одржаној дана  30.12. 2021. године, донијела је 
 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању  в.д. директора Јавне установе  за 
предшколско васпитање и образовање  Дјечији 

вртић“Света Евгенија царица Милица“ Невесиње 
 
1. Миљана Жерајић, именује се за вршиоца 

дужности директора Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање  
Дјечији вртић“ Света Евгенија царица Милица“ 
Невесиње, до окончања поступка јавне 
конкуренције и коначног избора и именовања 
директора, а најдуже до шест мјесеци . 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу  даном 

доношења, а објавиће се у «Службеном 
гласнику општине Невесиње». 

 
Образложење 

 
Скупштина општине Невесиње је на 12. сједници 
одржаној 30.12 2021. године, разријешила Милену 
Капор  дужности в.д. директора Јавне установе  за 
предшколско васпитање и образовање  Дјечији 
вртић“Света Евгенија царица Милица“ Невесиње. 
Пошто је Милена Капор разријешена дужности в.д. 
директора Јавне установе  за предшколско 
васпитање и образовање  Дјечији вртић“Света 
Евгенија царица Милица“ Невесиње, а стекла је 
услове за одлазак у пензију Комисија за избор и 
именовање у складу са чланом 55. тачка 6. 
Пословника Скупштине општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње, број 
10/17,10/19) на сједници одржаној 30.12.2021. 
године  предложила је Скупштини општине да на 
мјесто в.д. директора Јавне установе  за 
предшколско васпитање и образовање  Дјечији 
вртић“Света Евгенија царица Милица“ Невесиње 
именује Миљану Жерајић, васпитача у овој јавној 
установи до провођења поступка јавне 
конкуренције, а најдуже до шест мјесеци. 
 
Скупштина општине Невесиње је  прихватила 
приједлог  и одлучила  као у диспозитиву рјешења. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против 
њега се не може уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Требињу  у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 
 
 
СКУПШТИН ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                 
БРОЈ:01-013-265//21           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                         
Датум: 30.12.2021. год.      Момчило Вукотић, с.р.  
 
 

251. На основу члана 39.став 1. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број:97/16,36/19,61/21), члана 
55. став 1. и став 3. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе  („Службени гласник Републике 
Српске“ бр 97/16 ), члана 36. алинеја 21. и  члана 
74. став 1. Статута општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње“ број: 
6/17,16/17), Скупштина општине Невесиње на 12. 
редовној  сједници, одржаној дана 30.12 2021. 
године, донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

привреду 
и друштвене дјелатности 

 
1. Милутин Самарџић , разрјешава се дужности 

в.д. начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности   у Oпштинској  управи 
општине Невесиње. 
  

2. Именовани, права по основу радног односа 
након разрјешења остварује у складу са 
Законом о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16). 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу  наредног дана од 
дана објављивања  у „Службеном гласнику 
општине Невесиње“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Милутин Самарџић, именован је за в.д. начелника 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности  
у Oпштинској управи општине Невесиње, 
Рјешењем Скупштин општине Број: 01-013-206/21 
од 15.10 2021. г. , до   окончања поступка 
именовања начелника Одјељења, а најдуже  за 
период до 90 дана из чега произилази да  период 
на који је в.д.начелник именован  истиче најкасније 
15.01.2022.године, што не значи да именовани не 
може бити разријешен и прије истека овог рока. 
Руководећи се напријед наведеним и чињеницом  
да Програмом рада Скупштине општине за 2022. 
годину није планирано одржавање сједнице у 
јануару мјесецу ,начелник општине је искористио 
могућност да предложи   пријевремено 
разрјешење Милутин Самарџић в.д начелника 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности   
у Oпштинској  управи општине Невесиње,  како би 
се  стекли услови да    Скупштини општине 
предложи ново Рјешење о именовању в.д  и на тај 
начин омогући легалан рад Одјељења до 
окончања поступка јавне конкуренције и 
именовања  начелника у складу са законом. 
Скупштина општине Невесиње је  прихватила 
приједлог  и одлучила  као у диспозитиву рјешења. 
Правна поука:  Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе општине 
Невесиње, у року од 15 дана од дана достављања 
рјешења. 
 
                          
СКУПШТИНА ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ                                                                     
Број:01/013-257/21               ПРЕДСЈЕДНИК                                                                        
Датум:30.12. 2021. године    Момчило Вукотић,с.р. 
 

252. На основу члана 39.став 1. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број:97/16,36/19,61/21), члана 
55. став 1. и став 3. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе  („Службени гласник Републике 
Српске“ бр 97/16 ), члана 36 алинеја 21. и  члана 
74. став 1. Статута општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње“ број: 
6/17,16/17), Скупштина општине Невесиње на 12. 
редовној  сједници, одржаној дана 30.12. 2021. 
године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за  
финансије 

 
1. Сања Брењо , разрјешава се дужности в.д. 

начелника Одјељења за финансије  у 
Oпштинској  управи општине Невесиње. 
 

2. Именовани, права по основу радног односа 
након разрјешења остварује у складу са 
Законом о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16). 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу  наредног дана од 

дана објављивања  у „ Службеном гласнику 
општине Невесиње“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Сања Брењо, именована је за в.д. начелницу  
Одјељења за финансије у Oпштинској управи 
општине Невесиње, Рјешењем Скупштине 
општине Број: 01-013-205/21  од 15.10. 2021. 
године   , до   окончања поступка именовања 
начелника Одјељења, а најдуже  за период до 90 
дана из чега произилази да  период на који је 
в.д.начелница именована  истиче најкасније 
15.01.2022.године, што не значи да именованa не 
може бити разријешенa и прије истека овог рока. 
Руководећи се напријед наведеним и чињеницом  
да Програмом рада СО за 2022. годину није 
планирано одржавање сједнице у јануару мјесецу 
,начелник општине је искористио могућност да 
предложи   пријевремено разрјешење Сање 
Брењо  в.д  како би се  стекли услови да    
Скупштини општине предложи ново Рјешење о 
именовању в.д Одјељења за финансије и на тај 
начин омогући легалан рад Одјељења до 
окончања поступка и  именовања начелника  у 
складу са законом. 
Скупштина општине Невесиње је  прихватила 
приједлог  и одлучила  као у диспозитиву рјешења. 
 
Правна поука:  Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе општине 
Невесиње, у року од 15 дана од дана достављања 
рјешења. 
 .  
                                                                                                                                   
СКУПШТИНА ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ                                                                     
Број:01/013-257-1/21              ПРЕДСЈЕДНИК                                                                        
Датум:30.12. 2021. године    Момчило Вукотић, с.р. 
                         

253. На основу члана 39.став 1. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број:97/16,36/19,61/21), члана 
55. став 1. и став 3. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе  („Службени гласник Републике 
Српске“ бр 97/16 ), члана 36 алинеја 21. и  члана 
74. став 1. Статута општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње“ број: 
6/17,16/17), Скупштина општине Невесиње на 12. 
редовној  сједници, одржаној дана 30.12. 2021. 
године, донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 
просторно уређење и стамбено- комуналне 

послове 
 

1. Сандра Зиројевић , разрјешава се дужности 
в.д. начелника Одјељења за просторно 
уређење и стамбено- комуналне послове   у 
Oпштинској  управи општине Невесиње.  
 

2. Именовани, права по основу радног односа 
након разрјешења остварује у складу са 
Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16). 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу  наредног дана 

од дана објављивања  у „ Службеном 
гласнику општине Невесиње“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Сандра Зиројевић , именована је за в.д. начелницу  
Одјељења за просторно уређење и стамбено- 
комуналне послове  у Oпштинској управи општине 
Невесиње, Рјешењем Скупштин општине Број: 01-
013-207/21 од 15.10 2021. године , до   окончања 
поступка именовања начелника Одјељења, а 
најдуже  за период до 90 дана из чега произилази 
да  период на који је в.д.начелница именована  
истиче најкасније 15.01.2022.године, што не значи 
да именована не може бити разријешен и прије 
истека овог рока. 
Руководећи се напријед наведеним и чињеницом  
да Програмом рада СО за 2022. годину није 
планирано одржавање сједнице у јануару мјесецу 
,начелник општине је искористио могућност да 
предложи   пријевремено разрјешење Сандре 
Зиројевић  в.д начелнице Одјељења за просторно 
уређење и стамбено- комуналне послове  у 
Oпштинској управи општине Невесиње како би се  
стекли услови да Скупштини општине предложи 
ново Рјешење о именовању в.д начелника 
Одјељења и на тај начин омогући легалан рад до 
окончања поступка и  именовања начелника  у 
складу са законом. 
Скупштина општине Невесиње је  прихватила 
приједлог  и одлучила  као у диспозитиву 
рјешења.. 
Правна поука:  Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе општине 
Невесиње, у року од 15 дана од дана достављања 
рјешења. 
СКУПШТИНА ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ                                                                     
Број:01/013-257-2/21            ПРЕДСЈЕДНИК                                                                        
Датум:30.12. 2021. године    Момчило Вукотић, с.р. 
                          

 

254. На основу члана 39.став 1. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Српске, број:97/16,36/19,61/21,), члана 
55. став 1. и став 3. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе  („Службени гласник Републике 
Српске“ бр 97/16 ), члана 36 алинеја 21. и  члана 
74. став 1. Статута општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње“ број: 
6/17,16/17), Скупштина општине Невесиње на 9. 

редовној  сједници, одржаној дана 15. октобра 
2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за  Општу 

управу  
 

 
1. Александар Марић , разрјешава се 

дужности в.д. начелника Одјељења за 
општу управу     у Oпштинској  управи 
општине Невесиње.  
 

2. Именовани, права по основу радног односа 
након разрјешења остварује у складу са 
Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16). 

 
3. Ово рјешење ступа на снагу  наредног дана 

од дана објављивања  у „ Службеном 
гласнику општине Невесиње“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Александар Марић  , именован је за в.д. начелника 
Одјељења за општу управу  у Oпштинској управи 
општине Невесиње, Рјешењем Скупштин општине 
Број: 01-013-208/21 од 15.10.2021 године     до   
окончања поступка именовања начелника 
Одјељења, а најдуже  за период до 90 дана из 
чега произилази да  период на који је 
в.д.начелника именован  истиче најкасније 
15.01.2022.године, што не значи да именовани не 
може бити разријешен и прије истека овог рока. 
Руководећи се напријед наведеним и чињеницом  
да Програмом рада СО за 2022. годину није 
планирано одржавање сједнице у јануару мјесецу 
,начелник општине је искористио могућност да 
предложи   пријевремено разрјешење 
Александара Марића  в.д  начелника Одјељења за 

општу управу     како би се  стекли услови да    
Скупштини општине предложи ново Рјешење о 
именовању в.д  начелника Одјељења за општу 
управу и на тај начин омогући легалан рад 
Одјељења до окончања поступка и  именовања у 
складу са законом. 
Скупштина општине Невесиње је  прихватила 
приједлог  и одлучила  као у диспозитиву рјешења. 
Правна поука:  Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе општине 
Невесиње, у року од 15 дана од дана достављања 
рјешења.  
                        
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                                      
Број:01/013-257-3/21               ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    
Датум:30.12. 2021. године    Момчило Вукотић, с.р. 
 

255. На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,број: 97/16,36/19,61/21) , члана 
55. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 ), члана 36. став 2. тачка 
21.Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број: 6/17,16/17 ), Скупштина 
општине Невесиње  на 12. сједници одржаној  
30.12. 2021. године  , донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

 
 1. Милутин Самарџић, именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности у Општинској управи 
општине Невесиње,  до   окончања поступка 
именовања начелника одјељења у складу са 
законом, а најдуже  за период до 90 дана. 
 
 2. Ово рјешење ступа на снагу  наредног дана од 
дана објављивања  у „Службеном гласнику 
општине Невесиње“.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштина општине је на 12. редовној сједници 
одржаној 30.12 2021. године разријешила  
Милутина Самарџића, дужности в.д. начелника 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 
Скупшина општине,  именује и разрјешава 
начелнике одјељења,  што је утвђено чланом 39. 
став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 
и 36/19,61/21) и чланом 36. став 2. тачка 
21.Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број: 6/17,16/17). 
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе утврђено је да, Скупштина општине на 
приједлог начелника општине, до окончања 
поступка именовања  у складу са  Законом, 
именује вршиоца дужности начелника,  а најдуже 
за период до 90 дана. 
Начелник општине је на основу напријед 
наведеног утврдио приједлог рјешења о 
именовању  Милутина Самарџића на мјесто 
вршиоца дужности начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности  и предлажио 
Скупштини општине доношење истог.  
Скупштина општине Невесиње је  прихватила 
приједлог начелника и одлучила  као у 
диспозитиву рјешења.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе у року од 15 дана 
од дана достављања рјешења . 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕБРОЈ: 
01/013-259/21                      ПРЕДСЈЕДНИК 
ДАТУМ, 30.12. 2021. год.  Момчило Вуковић, с.р. 
                                                                                

256. На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,број:97/16 и 36/19,61/21), члана 
55. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 ), члана 36. став 2. тачка 
21.Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“,број: 6/17,16/17 ), на 12. 
сједници одржаној 30.12. 2021. год.  Скупштина 
општине Невесиње, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финансије 
 

1. Сања Брењо, именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије у 

Општинској управи општине Невесиње до  

именовања начелника Одјељења  у складу са 

законом, а најдуже  за период до 90 дана. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу  наредног дана од 

дана објављивања  у „ Службеном гласнику 

општине Невесиње“  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина општине је на 12. редовној сједници 
одржаној 30.12. 2021. године разријешила  Сању 
Брењо, дужности в.д. начелника Одјељења за 
финансије.  
. 
Скупшина општине,  именује и разрјешава 
начелнике Одјељења,  што је утвђено чланом 39. 
став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 
и 36/19,61/21) и чланом 36. став 2. тачка 
21.Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број: 6/17,16/17). 
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе утврђено је да, Скупштина општине на 
приједлог начелника општине, до окончања 
поступка именовања  у складу са овим Законом, 
именује вршиоца дужности начелника,  а најдуже 
за период до 90 дана. 
Начелник општине је на основу напријед 
наведеног утврдио приједлог рјешења о 
именовању  Сање Брењо на мјесто вршиоца 
дужности начелника Одјељења за финансије  и 
предлажио Скупштини општине доношење истог.  
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог начелника и одлучила као у диспозитиву  
рјешења.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе у року од 15 дана 
од дана достављања рјешења .  
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
БРОЈ: 01/013-258/21                ПРЕДСЈЕДНИК 
ДАТУМ, 30.12. 2021. год.     Момчило Вуковић, с.р. 
 
                             

257. На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,број:97/16,36/19,61/21) и члана 
55. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 ), члана 36. став 2. тачка 
21.Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број: 6/17,16/17 ), на 12. 
сједници одржаној 30.12. 2021. године   Скупштина 
општине Невесиње, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за  просторно уређење и стамбено 
комуналне послове  

 
1. Сандра Зиројевић, именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за  просторно 
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уређење и стамбено комуналне послове у 

Општинској управи општине Невесиње до  

именовања начелника одјељења у складу са 

законом, а најдуже  за период до 90 дана. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу  наредног дана 

од дана објављивања  у „ Службеном 

гласнику општине Невесиње“  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Скупштина општине је на 12. редовној сједници 
одржаној 30.12. 2021. године разријешила  Сандру 
Зиројевић, дужности в.д. начелника Одјељења за 
просторно уређење и стамбено комуналне 
послове  због истека периода на који је 
именована. 
Скупшина општине,  именује и разрјешава 
начелнике одјељења,  што је утвђено чланом 39. 
став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 
и 36/19, 61/21) и чланом 36. став 2. тачка 
21.Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број: 6/17,16/17). 
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе утврђено је да, Скупштина општине на 
приједлог начелника општине, до окончања 
поступка именовања  у складу са овим Законом, 
именује вршиоца дужности начелника,  а најдуже 
за период до 90 дана. 
Начелник општине је на основу напријед 
наведеног утврдио приједлог рјешења о 
именовању   Сандре Зиројевић на мјесто вршиоца 
дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење и стамбено - комуналне послове  и 
предлажио Скупштини општине доношење истог.  
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог начелника и одлучила  као у 
диспозитиву рјешења  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе у року од 15 дана 
од дана достављања рјешења . 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕБРОЈ: 
01/013-260/21                      ПРЕДСЈЕДНИК 
 ДАТУМ, 30.12. 2021. год.  Момчило Вуковић, с.р. 
 
 

258. На основу члана 39. став 2.тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,број:97/16),36/19,61/21) и 55. 
став 4. Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
97/16), члана 36. став 2. тачка 21.Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број: 6/17,16/17 ), Скупштина општине 
Неевсиње на 12. редовној сједници одржаној 
30.12. 2021. године   , донијела је 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за Општу управу 
 
 

1. Александар Марић, именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу 

управу у Општинској управи општине 

Невесиње до  именовања начелника 

Одјељења у складу са законом, а најдуже  за 

период до 90 дана. 

 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу  наредног дана од 

дана објављивања  у „ Службеном гласнику 
општине Невесиње“  

3.  
О б р а з л о ж е њ е: 

 
Скупштина општине је на 12. редовној сједници 
одржаној 30.12 2021. године разријешила 
Александра Марића, дужности в.д. начелника 
Одјељења за Општу управу  због истека периода 
на који је именована. 
Скупшина општине,  именује и разрјешава 
начелнике Одјељења,  што је утвђено чланом 39. 
став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 
и 36/19,61/21) и чланом 36. став 2. тачка 
21.Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број: 6/17,16/17). 
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе утврђено је да, Скупштина општине на 
приједлог начелника општине, до окончања 
поступка именовања  у складу са овим Законом, 
именује вршиоца дужности начелника,  а најдуже 
за период до 90 дана. 
Начелник општине је на основу напријед 
наведеног утврдио приједлог рјешења о 
именовању  Александра Марића на мјесто 
вршиоца дужности начелника Одјељења за Општу 
управу  и предлажио Скупштини општине 
доношење истог.  
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог начелника и одлучила  као у 
диспозитиву рјешења.  
  
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе у року од 15 дана 
од дана достављања рјешења именованом. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
БРОЈ: 01/013-261/21              ПРЕДСЈЕДНИК 
 ДАТУМ, 30.12. 2021. год.   Момчило Вуковић, с.р. 
 
 

259. На основу члана 39. став 2. тачка  21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16,36/19,61/21 ), члана  
50 и 52. став 3 тачка 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 ) и члана 36. став 2. алиније 
21. Статута општине Невесиње („ Службениу 
гласник општине Невесиње“ бр.6/17.16/17), 
Скупштина општине Невесиње на 12. редовној 
сједници одржаној  30.12. 2021. године, донијела је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
o разрјешење дужности в.д. секретара Скупштине 

општине 
Невесиње 
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1. Новка Дабарчић  дипломирани правник, 

разрјешава се дужности в.д. секретара 
Скупштине општине Невесиње. 

2. Именована,   права по основу радног 
односа након разрјешења остварује у 
складу са Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16). 

 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у 
„Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
Новка Дабарчић именована је за  в.д. секретара  
Скупштине општине Невесиње Рјешењем 
Скупштине општине број 01/013-202/21 од 
15.10.2021 године до окончања поступка 
именовања секретара Скупштине општине 
Невесиње, а најдуже  за период до 90 дана из чега 
произилази да  период на који је в.д. секретар 
именован  истиче најкасније 15.01.2022.године, 
што не значи да именована не може бити 
разријешена и прије истека овог рока. 
Руководећи се напријед наведеним и чињеницом  
да Програмом рада СО за 2022. годину није 
планирано одржавање сједнице у јануару мјесецу, 
Комисија за избор и именовање је искористила 
могућност да предложи пријевремено разрјешење 
Новке Дабарчић в.д. секретара Супштине општине 
Невесиње како би се  стекли услови да Скупштини 
општине предложи ново Рјешење о именовању в.д 
и на тај начин омогући легалан рад Скупштине 
општине Невесиње до окончања поступка и 
именовања секретара у складу са законом. 
Скупштина општине усвојила је наведени 
приједлог Комисије за избор и именовање и 
одлучила као у диспозитиву овог рјешења. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе Општине 
Невесиње у року од 15 дана од дана достављања 
Рјешења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                                                               
БРОЈ:01-013-233/21             ПРЕДСЈЕДНИК   
Датум: 30.12.2021. год.       Момчило Вукотић, с.р. 
       

260. На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19,61/21), члана 
50. став 1. члана 51. и члана 52. ст. 4. и 5. Закона 
о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став 2. 
тачка 21. и члана 55. став 4. Статута Општине 
Невесиње („Службени гласник Општине 
Невесиње, број 6/17)16/17), Скупштина Општине 
Невесиње, на 12.редовној сједници одржаној дан 
30.12.2021. године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужност секретара 

Склупштине општине   Невесиње 
  

1. Верица Пашајлић, дипломирани правник  
именује се за вршиоца дужности 
секретара Скупштине Општине Невесиње  
до провођења поступка јавне 
конкуренције и коначног  именовања 
секретара Скупштине општине , у складу 
са законом, а  најдуже за  период до 90 
дана. 
 

2. Рјешење ступа на снагу  даном доношења 
и  објавиће се  у „Службеном гласнику 
Општине Невесиње“.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Скупштина општине Невесиње је на 12. сједници 
одржаној 30.12 2021. године, разријешила Новку 
Дабарчић дужности в.д.  секретара Скупштине 
општине Невесиње због одласка у пензију. 
 
Чланом 52. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима     у   органима      јединице     
локалне самоуправе прописано је да  Скупштина 
општине до окончања поступка именовања  
секретара   именује    вршиоца     дужности  ,  а 
најдуже на период до 90 дана.  
Чланом 55. став 4. Статута Скупштине општине 
Невесиње  прописано  је  да  након  престанка  
мандата   секретара,     Скупштина      општине     
именује     вршиоца  дужности секретара, у складу 
са законом. 
 
Комисија за избор и именовање у складу са 
чланом 55. тачка 3. Пословника Скупштине 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње, број 10/17,10/19) на сједници одржаној 
30.12.2021.године  предложила је Скупштини 
општине да на мјесто вршиоца дужности 
секретара скупштине општине Невесиње именује 
Верицу Пашајлић,   до провођења пострупка јавне 
конкуренције, а најдуже до  90 дана.. 
 
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог и одлучила  као у диспозитиву рјешења. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе у року од 15 дана 
од дана достављања рјешења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 БРОЈ: 01/013-256/21           ПРЕДСЈЕДНИК 
 ДАТУМ, 30.12. 2021. год.   Момчило Вуковић, с.р. 
  

261. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 6/17,16/17) и члана 128. 
Пословника о раду Скупштине општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 
10/17,10/19),  Скупштина општине Невесиње на 
својој 12. редовној  сједници одржаној дана 
30.12.2021.године, након разматрања 
Информације о реализацији Стратегије развоја 
2014-2023 општине Невесиње за 2020. годину,  
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се, Информација о реализацији 

Стратегије развоја општине Невесиње 2014-
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2023 за 2020. годину, која је саставни дио овог 
Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                             
Број: 01/013-246/21      ПРЕДСЈЕДНИК                                    
Датум: 30.12.2021.године     Момчило Вукотић, с.р. 
 

262. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 6/17,16/17) и члана 128. 
Пословника о раду Скупштине општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 
10/17,10/19),  Скупштина општине Невесиње на 
својој 12. редовној  сједници одржаној дана  
30.12.2021. године, након разматрања Програма 
рада и финансијског плана  ЈЗУ Дома  здравља 
Невесиње за 2022 годину, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.  Усваја се, Програм рада и финансијски план  
ЈЗУ Дома  здравља Невесиње за 2022. годину, 
који је саставни дио овог Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                             
Број: 01/013-240/21     ПРЕДСЈЕДНИК                                    
Датум: 30.12.2021.године    Момчило Вукотић, с.р. 
 

263. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 6/17,16/17) и члана 128. 
Пословника о раду Скупштине општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 
10/17,10/19),  Скупштина општине Невесиње на 
својој 12. редовној  сједници одржаној дана  
30.12.2021. године, након разматрања Програма 
рада и финансијског план  ЈУ Центар за  
информисање и културу Невесиње за 2022. 
годину,донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.  Усваја се, Програм рада и финансијски план  
ЈУ Центар за  информисање и културу 
Невесиње за 2022. годину, који је саставни 
дио овог Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                             
Број: 01/013-241/21      ПРЕДСЈЕДНИК                                    
Датум: 30.12.2021.године    Момчило Вукотић, с.р. 
 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 
6/17,16/17) и члана  128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени 
гласник општине Невесиње» број 10/17,10/19),  
Скупштина општине Невесиње на својој 12. 
редовној  сједници одржаној дана 30.12.2021. 

године, након разматрања Програмa рада и 
финансијског плана  ЈУ Народне библиотеке 
Невесиње за 2022. годину, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се, Програм рада и финансијски план  

ЈУ Народне библиотеке Невесиње за 2022. 
годину, који је саставни дио овог Закључка. 

 
1. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                             
Број: 01/013-243/21     ПРЕДСЈЕДНИК                                    
Датум: 30.12.2021.године    Момчило Вукотић, с.р. 
 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 
6/17,16/17) и члана  128.. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени 
гласник општине Невесиње» број 10/17,10/19),  
Скупштина општине Невесиње на својој 3. 
редовној  сједници одржаној дана 30.12.2021. 
године, након разматрања Програма рада и 
финансијског плана ЈУ Центар за социјални рад  
Невесиње за 2022.годину,донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се, Програм рада и финансијски план 

Јавне установе Центар за социјални рад 
Невесиње за 2022.годину, који је саставни дио 
овог Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                             
Број: 01/013-242/21     ПРЕДСЈЕДНИК                                    
Датум: 30.12.2021.године    Момчило Вукотић, с.р. 
 
 

264. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 6/17,16/17) и члана  128. 
Пословника о раду Скупштине општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 
10/17,10/19),  Скупштина општине Невесиње на 
својој 3. редовној  сједници одржаној дана 
30.12.2021.године,  након разматрања Програма 
рада и финансијског плана ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање Дјечији вртић «Света 
Евгенија Царица Милица» Невесиње за 
2022.годину, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се,  Програм рада и финансијски план  

Јавне установе за предшколско васпитање и 
образовање  Дјечији вртић «Света Евгенија 
Царица Милица» Невесиње за 2022.годину, 
који је саставни дио овог Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласник општине 
Невесиње 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                             
Број: 01/013-244/21     ПРЕДСЈЕДНИК                                    
Датум: 30.12.2021.године    Момчило Вукотић, с.р. 
 

265. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 
број 6/17,16/17) и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени 
гласник општине Невесиње» број 10/17,10/19),  
Скупштина општине Невесиње на својој 12. 
редовној  сједници одржаној дана 
30.12.2021.године, након разматрања Тежишних 
задатака на пословима Цивилне заштите за 2022. 
годину, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.   Усваја се,  Програм рада Службе начелника 
општине за послове Цивилне заштите  општине 
Невесиње за 2022. годину, који је саставни дио 
овог Закључка. 

 

2.Закључак ступа на снагу даном доношења 
    и објавиће се у „Службеном гласник  
    општине Невесиње“ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                             
Број: 01/013-247/21      ПРЕДСЈЕДНИК                                    
Датум: 30.12.2021.године    Момчило Вукотић, с.р. 
 
 

266. На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 6/17,16/17) и члана 128. 
Пословника о раду Скупштине општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 
10/17,10/19),  Скупштина општине Невесиње на 
својој 12. редовној  сједници одржаној дана 
30.12.2021.године, након разматрања Програма 
рада и финансијског плана  Туристичке 
организације Невесиње за 2022. годину, донијела 
je 

З А К Љ У Ч А К 
 

2. Усваја се, Програм рада и финансијски 
план  Туристичке организације Невесиње 
за 2022. годину, који је саставни дио овог 
Закључка. 

 
1. Закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласник 
општине Невесиње“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                             
Број: 01/013-245/21         ПРЕДСЈЕДНИК                                    
Датум: 30.12.2021.године     Момчило Вукотић, с.р. 
      
 
 
 
 

Н А Ч Е Л Н И К     О П Ш Т И Н Е 
 
267. 
Број: 02/012.10-327/21 
Датум: 27.12.2021. године 
 
На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“  
број 6/17) и Захтјева за сагласност на Приједлог 
Одлуке о измјенама и допунама Статута ЈУ 
Центра за социјални рад Невесиње, број 05-014.1-
4/21 од 21.12.2021. године, начелник општине       
д о н о с и 
 

О Д Л У К А  
О давању сагласности на Приједлог Одлуке о  
измјенама и допунама Статута ЈУ Центра за 

социјални рад Невесиње 
 
I 

Даје се   с а г л а с н о с т  на на Приједлог Одлуке 
о измјенама и допунама Статута ЈУ Центра за  
социјални рад Невесиње, број 05-014.1-4/21 од 
21.12.2021. године. 

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

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

 

268. 
Број: 02-012.10-278/21 
Датум: 28.12.2021. године 
 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Срспке“, 97/16 и 36/19), члана 67. и 88. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број 6/17 и 16/17) Записника Комисије 
за процијену штете настале обилним кишним 
падавинама у перуоду од 4.11- 6.11.2021. године, 
број 02-012.10-278-1/21, 02-012.10-278-2/21, 02-
012.10-278-3/21, 02-012.10-278-4/21, 02-012.10-
278-5/21, 02-012.10-278-5/21, 02-012.10-278-6/21, 
02-012.10-278-7/21, 02-012.10-278-8/21, 02-012.10-
278-9/21, 02-012.10-278-10/21, 02-012.10-278-
11/21, 02-012.10-278-12/21, 02-012.10-278-13/21 и 
02-012.10-278-14/21 од 19.11.2021. године, 
Закључка Општиснког колегија са састанка 
23.12.2021. годиненачелник општине  д о н о с и  
 

О Д Л У К А  
Накнади штете домаћинствима настале обилним 

кишних падавина  
 

Члан 1. 
Одобравају се новчана средства у износу од 
5.000,00 КМ (петхиљада-конвертибилнихмарака) 
на име накнаде дијела штете четрнаест 
домаћинстава која је настале обилним кишним 
падавинама у периоду од 4.11- 6.11.2021. године. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1.ове Одлуке исплатиће се 

како слиједи: 
1) Момчило Чабрило, 800,00 КМ, 

2) Милимир Окука, 800,00 КМ, 

3) Радован Рул, 300,00 КМ, 
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4) Даница Чабрило, 100,00 КМ, 

5) Миливоје Кнежевић, 400,00 КМ 

6) Петар Радовић, 500,00 КМ, 

7) Миро Радовић, 500,00 КМ, 

8) Бранко Кнежевић, 200,00 КМ, 

9) Душан Дакић, 200,00 КМ, 

10) Миро Чабрило, 500,00 КМ, 

11) Бошко Хајваз, 200,00 КМ, 

12) Миро Рачић, 100,00 КМ 

13) Бора Радовић, 300,00 КМ 

14) Ранко Рул, 100,00 КМ 

Списак лица са потребним подацима биће 
достављен Одјељењу за финансије. 
  

Члан 3. 
 

Одобрена средства ће теретити средства 
буџета општине са позиције 416129 „Накнада 
штете“, а за спровођење ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

Члан 4. 
 

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

 

Образложење 
 
У периоду од 4.11- 6.11.2021. године општину 
Невесиње задесиле су обилне кишне падавине 
гдје је само за први дан пало 173,5 л по м2. 
Велика штета причињена је на путевима, као и 
појединим МЗ које су изложене подземним 
водама. Начелник општине 9.11.2021 године 
формирао је трочлану Комисију која је била дужна 
да изађе на терен те изврши поцјену штете на 
путевима и објектима. Комисија је 21.12.2021. 
године начелнику општине доставила 14 
записника о причињеној штети у домаћинствима.  
Штета је процијењена код Момчило Чабрило на 
800,00 КМ, Милимир Окука на 800,00 КМ, Радован 
Рул на 300,00 КМ, Даница Чабрило на 100,00 КМ, 
Миливоје Кнежевић на 400,00 КМ, Петар Радовић 
на 500,00 КМ, Миро Радовић на 500,00 КМ, Бранко 
Кнежевић на 200,00 КМ, Душан Дакић на 200,00 
КМ, Миро Чабрило на 500,00 КМ, Бошко Хајваз на 
200,00 КМ, Миро Рачић на 100,00 КМ, Бора 
Радовић на 300,00 КМ и Ранко Рул на 100,00 КМ. 
Комисија је процијену радила на складиштеном 
житу, сијену, пољопривредним машинама и 
апаратима,  јесењим плодовима, стамбеним 
објектима, електричним уређајима, намјештају, као 
и угинуће животиње. 
На Општинском колегију одржаном 23.12.2021. 
године сви Записници Комисије са процијенама су 
прочитани те су усвојени једногласно и Закључено 
је да начелник општине донесе акт којим ће се 
надокнадити штета (по свим Записницима) од 
обилних кишних падавина у периоду од 4.11- 
6.11.2021. године. 
С обзиром да је усвојен други ребаланс буџета за 
2021. годину с којим су се стекли услови за 
исплату нанесене штете начелник општине 
ријешио је као у диспозитиву ове Одлуке. 
 

                                                                                                                                    

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

 

269. 
Број: 02/012.10-97/21 
Датум: 17.12.2021. 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 и 16/17), 
члана 17. Одлуке о извршењу буџета општине 
Невесиње за 2021. годину („Службени гласник 
општине Невесиње“, број  4/21), Правилника о 
кориштењу средстава буџетске резерве 
(Службени гласник општине Невесиње“, број 
16/18), Пресуде Окружног суда у Требињу, број 
951П00943421ГЖ од 24.9.2021. године, начелник 
општине   д о н о с и 
 

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

 
I 
 

О д о б р а в а ј у се средства буџетске резерве у 
дијелу од 8.046,00 КМ (осамхиљадачетрдесет-
шестконвертибилнихмарака), на име накнаде за 
експроприсане непокретности тужиоцу Николи 
Нинчићу из Подгорице. 
 

II 
 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке реалоцираће 
се на конто број 419111 „Расходи по основу 
исплате главнице дуга по судском рјешењу“. 

(2) За спровођење ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
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. 
Буџетом општине Невесиње, као и првим и другим 
ребалансом буџета за 2021. годину средства у ову 
намјену нису била планирана, те је ријешено као у 
диспозитиву Одлуке 
 

Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                          

Миленко Авдаловић, с.р. 

270. 
Број: 02/012.10-305/21 
Датум: 08.12.2021. године 
 
На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“  
број 6/17) и Захтјева за давање сагласности на 
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НАЦРТ измјена и допуна статута ЈУ ''Центар за 
информисање и културу Невесиње'' број 03-12/21 
од 07.12.2021. године, начелник општине               
д о н о с и 
 

О Д Л У К А  
о давању сагласности на НАЦРТ измјена и допуна 

статута ЈУ ''Центар за информисање и културу 
Невесиње'' 

 
 

1. Даје се   с а г л а с н о с т  на НАЦРТ 
измјена и допуна статута ЈУ ''Центар за 
информисање и културу Невесиње''. 

 
 

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

                                                                                                         
Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                         

Миленко Авдаловић, с.р. 
 

271. 
Број: 02/012.10-315/21 
Датум: 14.12.2021. године 
 
 
Број: 02/012.10-331/21 
Датум: 24.12.2021. 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 и 16/17), 
члана 17. Одлуке о извршењу буџета општине 
Невесиње за 2021. годину („Службени гласник 
општине Невесиње“, број  4/21), Правилника о 
кориштењу средстава буџетске резерве 
(Службени гласник општине Невесиње“, број 
16/18), начелник општине   д о н о с и 
 

 
О Д Л У К У  

О утрошку дијела средстава буџетске резерве 
 
I 

О д о б р а в а ј у се средства буџетске резерве у 
дијелу од 220,00 КМ (двијестотинедвадесет-
конвертибилнихмарака), на име једнократне 
новчане помоћи запосленим у здравственим 
установама у општини Невесиње за вријеме 
отежаних услова рада у ковид режиму. 
 

II 

(3) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто број 416129 
„Остале текуће помоћи- Помоћ радницима 
ковид амбуланте“. 

(4) За спровођење ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
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. 
Другим ребалансом Буџета општине Невесиње, 
планирана су средства у сврху једнократне 
новчане помоћи запосленим у здравственим 
установама у општини Невесиње за вријеме 
отежаних услова рада у ковид режиму, међутим 
недостајућа средства, према достављеном списку 
здравствених установа општине Невесиње, износе 
220,00 КМ, те је због наведеног ријешено као у 
диспозитиву ове Одлуке. 
 

Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                      

Миленко Авдаловић, с.р. 

 

272. 
Број: 02/012.5-16/21 
Датум: 27.12.2021. 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 и 16/17), 
члана 17. Одлуке о извршењу буџета општине 
Невесиње за 2021. годину („Службени гласник 
општине Невесиње“, број  4/21), Правилника о 
кориштењу средстава буџетске резерве 
(Службени гласник општине Невесиње“, број 
16/18), поступајући по обавјештењу Предсједнице 
Републике Српске, начелник општине    д о н о с и 
 

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

 

I 

1. О д о б р а в а ј у се средства буџетске 
резерве у дијелу од 800,00 КМ 
(осамстотинаконвертибилнихмарака), на 
име учествовања у 12 хуманитарнаој 
акција „С љубављу храбрим срцима“, под 
покровитељством Предсједника 
Републике. Сва прикупљена средства у 
хуманитарној акцији биће искориштена за 
набавку превозних средстава за дјецу са 
интелектулним тешкоћама. 

 
II 

(5) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто број 412999 
„Остали непредвиђени расходи“. 

(6) По реалокацији одобрена новчана 
средства уплатити на жиро рачун 
Министарства финансија РС, рачун за 
посебне намјене- С љубављу храбрим 
срцима-, број 571-010-00002700-15 код 
Комерцијане банке а.д. Бања Лука. 
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(7) За спровођење ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и 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. 
Буџетом општине Невесиње средства у ову 
намјену нису била планирана, те је ријешено као у 
диспозитиву Одлуке 
 

Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                   

Миленко Авдаловић, с.р. 

 

273. 
Број: 02/012.10-335/21 
Датум: 29.12.2021. године 
 
На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број 6/17) и Захтјева за доношење 
Одлуке о реалокацији средстава у буџету ЈУ 
Народне библиотеке Невесиње за 2021. године, 
од 06-203-24/21 од 27.12.2021. године, начелник 
општине   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
О реалокацији средстава  

 
I 

О д о б р а в а  се реалокација средстава у буџету 
за 2021. годину, потрошачка јединица: ЈУ Народна 
библиотека Невесиње, како слиједи: 

- износ од 425,00 КМ са конта број 412211 
„Расходи по основу утрошка електричне 
енергије“ реалоцирати на конто број 
511300 „Издаци за набавку постројења и 
опреме“, 

- износ од 145,00 КМ са конта број 412211 
„Расходи по основу утрошка електричне 
енергије“ реалоцирати на конто број 
412500 „Расходи за текуће одржавање“, 

- износ од 300,00 КМ са конта број 412700 
„Расходи за стручне услуге“ реалоцирати 
на конто број 412500 „Расходи за текуће 
одржавање“, 

- износ од 70,00 КМ са конта број 412600 
„Расходи по основу путовања и смјештаја“ 
реалоцирати на конто број 412500 
„Расходи за текуће одржавање“, 

  
II 

За спровођење ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије. 
 

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

Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                                        

Миленко Авдаловић, с.р. 

274. 

Број: 02/012.10-340-1/21 
Датум: 31.12.2021. 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 и 16/17), 
члана 17. Одлуке о извршењу буџета општине 
Невесиње за 2021. годину („Службени гласник 
општине Невесиње“, број  4/21), 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 

2. О д о б р а в а ј у се средства буџетске 
резерве у дијелу од 5.000,00 КМ 
(петхиљадаконвертибилнихмарака), на 
име помоћи социјално угроженим 
борачким категоријама. 

 
II 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто број 415215 
„Текући грантови организацијама и 
Удружењима- Борачка организација“. 

(2) За спровођење ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
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. 
Сагледавајући стање у Борачкој категорији 
општине Невесиње овај орган одлучио је пружити 
помоћ социјално угроженим породицама путем 
Општинске борачке организације Невесиње, како 
је и ријешено у диспозитиву ове Одлуке. 
 

Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                     

Миленко Авдаловић, с.р. 
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