
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ 
Година  XLVII                      Број  11/21                     18. октобар     2021.год 

 

А К Т И   С К У П Ш Т И Н Е   О П Ш Т И Н Е 

 

173.  На основу члана 19. став (5) и  члана 39. 

став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj: 

97/16,36/19,61/21) и члана 36. став Статута 

општине Невесиње („Службени гласник општине 

Невесиње“, број 6/17 и 16/17), Скупштина 

општине Невесиње на 9.сједници одржаној 15. 

октобра  2021. године,  донијела је 

 

ОДЛУКУ 

 о измјени Одлуке о условима, начину 

коришћења, организацији и начину наплате 

паркинга на јавним паркиралиштима на 

подручју општине Невесиње 

 

        I 

У Одлуци о условима, начину коришћења, 
организацији и начину наплате паркинга на 
јавним паркиралиштима на подручју општине 
Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» бр. 7/21) тачка  XXIX се мијења и 
гласи: 
 

«Надзор над провођењем ове Одлуке 
врши Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове, а инспекцијски 
надзор  Kомуналнa полиције општине 
Невесиње». 

II 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Невесиње''  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ                                                                          
Број: 01/ 013-190/21   ПРЕДСЈЕДНИК                                   
Датум:15.октобар 2021. г   Момчило Вукотић, с,р, 
 
174.  На основу члана 87. став 1. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“број 37/12,90/16), 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 9. редовној сједници Скупштине општине  
Невесиње одржаној дана 15. Октобар 2021. 
године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу в.д. директора  Јане 

установе Центар за социјални рад Невесиње 

 

1. Горан Ивковић мр дефектолог ,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: 01/013-200/21 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                         
Датум:15. октобра 2021.г. Момчило Вукотић,с.р.                                                                        
 

175.  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 

9.редовној сједници одржаној 15. октобра .2021. 

године, донијела је  

 

 



18. октобар 2021 . год.  СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК    ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ  Број  11 страна    2 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. директора Центра за социјални 

рад Невесиње 

 

1. Горан Ивковић, мр дефектолог 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 9. редовној 

сједници одржаној 15. октобра 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: 01/013-201/21 ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                       
Датум:15.октобра 2021. г. Момчило Вукотић,с.р.  
 
176.  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 
9.редовној сједници  одржаној дана  15.октобар 
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   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: 01/013-196/21       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                   

 ДАТУМ:15.октобар 2021. г. Момчило Вукотић  

                                                     
177.  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 
4. сједници одржаној 31.03.2021. 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 9. 
редовној сједници одржаној 15.10.2021. године, 
разријешила Таминџија  др Жарка 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 14.10 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 Жарка Таминџије за 
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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: 01-013-196/21    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                      
Датум: 15.октобра.2021.г. Момчило Вукотић 
                                                                
178.  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 9. 

редовној сједници  одржаној дана  15. октобра 

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“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                        
Број.: 01/013- 194/21  ПРЕДСЈЕДНИК                                                      

Датум:, 15. октобра 2021.г. Момчило Вукотић,с.р.                                                        

 

179.  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) ,  и члана  

36. Статута општине Невесиње ("Службени 

гласник општине Невесиње" број: 6/17,16/17), 

Скупштина општине Невесиње на својој 9. 

редовној сједници  одржаној дана 15. октобра 

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“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина општине Невесиње је на 9. сједници 

одржаној 15.октобра 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 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 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: 01/013-195/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 15. октобра 2021. г Момчило Вуковић,с.р.                                                               

                                                                                  

180.  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  9. 

редовној сједници  одржаној дана  15. октобар 

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 
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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“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број:: 01/013- 198/21  ПРЕДСЈЕДНИК                 
Датум:15. октобра 2021.г.  Момчило Вукотић,с.р.   
                                    
 

181.  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 9. редовној сједници  одржаној дана 15. 

октобар 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 9. 

сједници одржаној 15.октобра 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 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 

Мирослава Марића 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. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01/013-199/21 ПРЕДСЈЕДНИК   
 Датум,15. октобра 2021. г. Момчило Вуковић,с.р.  
 
 

182.   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 

привреду 
и друштвене дјелатности 

 
 

1. Милутин Самарџић , разрјешава се 
дужности в.д. начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности   у 
Oпштинској  управи општине Невесиње, због 
истека периода на који је именован.   

 
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 

 
Милутин Самарџић, именован је за в.д. 

начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности у Oпштинској управи општине 

Невесиње, Рјешењем Скупштине општине  Број: 

01-013--145/21  од 18. јун 2021. године   

(„Службени гласник општине Невесиње“ број 

8/21) , до   окончања поступка именовања 

начелника Одјељења, а најдуже  за период до 90 

дана. 

Истеком периода на који је именован стели су се 

услови да  се Милутин Самарџић разријеши 

дужности в.д. начелника  Одјељења за привреду 

и друштвене дјелатности. 

Руководећи се напријед наведеним начелник 

општине је предложио Скупштини општине 

разрјешење Милутина Самарџића,  дужности 

в.д. начелника Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатност  у Oпштинској управи 
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општине Невесиње, због истека периода на који 

је именован. 

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 ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ         
Број:01/013- 204/21                 ПРЕСЈЕДНИК 

Датум: 15. октобра 2021. г. Момчило Вукотић,с.р. 
 
183.   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  

финансије 

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

начелника Одјељења за финансије  у 
Oпштинској  управи општине Невесиње, због 
истека периода на који је именована.   

 

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 

 

Сања Брењо, именована је за в.д. начелника 

Одјељења за финансије у Oпштинској управи 

општине Невесиње, Рјешењем Скупштине 

општине Број: 01-013-144/21                                                                                     

од 18. јун 2021. године   („Службени гласник 

општине Невесиње“ број 8/21) , до   окончања 

поступка именовања начелника Одјељења, а 

најдуже  за период до 90 дана. 

Истеком периода на који је именована стели су 

се услови да се Сања Брењо разријеши 

дужности в.д. начелника  Одјељења за 

финансије. 

Руководећи се напријед наведеним начелник 

општине је предложио Скупштини општине 

разрјешење Сање Брењо,  дужности в.д. 

начелника Одјељења за финансије  у 

Oпштинској управи општине Невесиње, због 

истека периода на који је именована. 

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 ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ         
Број:01/013- 204-1/21                 ПРЕСЈЕДНИК 

Датум: 15. октобра 2021. г. Момчило Вукотић,с.р 
      

184.   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 
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, због 
истека периода на који је именована.   

 

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 

 
Сандра Зиројевић , именована је за в.д. 

начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено- комуналне послове  у Oпштинској 

управи општине Невесиње, Рјешењем Скупштин 

општине Број: 01-013-146/21 од 18. јун 2021. г.    

(„Службени гласник општине Невесиње“ број 

8/21) , до   окончања поступка именовања 

начелника Одјељења, а најдуже  за период до 90 

дана. 

Истеком периода на који је именована стели су 

се услови да се Сандра Зиројевић разријеши 

дужности в.д. начелника  Одјељења за 

просторно уређење и стамбено- комуналне 

послове. 

Руководећи се напријед наведеним начелник 

општине је предложио Скупштини општине 

разрјешење Сандре Зиројевић,  дужности в.д. 

начелника Одјељења за за просторно уређење и 

стамбено- комуналне послове  у Oпштинској 

управи општине Невесиње, због истека периода 

на који је именована. 
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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 ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ         
Број:01/013- 204-2/21                 ПРЕСЈЕДНИК 

Датум: 15. октобра 2021. г. Момчило Вукотић,с.р 
 
185.   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, 
због истека периода на који је именован.   

 

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 

 

Александар Марић  , именован је за в.д. 

начелника Одјељења за општу управу  у 

Oпштинској управи општине Невесиње, 

Рјешењем Скупштин општине Број: 01-013-

147/21 од 18. јун 2021 године   („Службени 

гласник општине Невесиње“ број 8/21) , до   

окончања поступка именовања начелника 

Одјељења, а најдуже  за период до 90 дана. 

Истеком периода на који је именован стели су се 

услови да се Александар Марић разријеши 

дужности в.д. начелника  Одјељења за општу 

управу. 

Руководећи се напријед наведеним начелник 

општине је предложио Скупштини општине 

разрјешење Александара Марића,  дужности в.д. 

начелника Одјељења за општу управу  у 

Oпштинској управи општине Невесиње, због 

истека периода на који је именован. 

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 ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ         
Број:01/013- 204-3/21                 ПРЕСЈЕДНИК 

Датум: 15. октобра 2021. г. Момчило Вукотић,с.р 
 

186.  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 9. 

сједници одржаној  15. октобра  2021. године  , 

донијела је 

 

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 даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Невесиње “.   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине је на 9. редовној сједници 

одржаној 15. октобра 2021. године разријешила  

Милутина Самарџића, дужности в.д. начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

због истека периода на који је именован. 

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(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 ),  утврђено је да, Скупштина 

општине на приједлог начелника општине, до 

окончања поступка именовања  у складу са овим 
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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 НЕВЕСИЊЕ                                                                                                                                                                                                                           

Број: 01-013-206/21     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                           

Датум: 15.октобра  2021. г. Момчило Вукотић,с.р. 

                                                            
 

187.  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: 

6/17,16/17,61/21 ), на 9. сједници одржаној 15. 

октобра 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 даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Невесиње “.   

 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Скупштина општине је на 9. редовној сједници 

одржаној 15.октобра 2021. године разријешила  

Сању Брењо, дужности в.д. начелника 

Одјељења за финансије 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(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 ),  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: 01-013-205/21     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                           

Датум: 15.октобра  2021. г. Момчило Вукотић,с.р. 

                                                            

188.  На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“,број:97/16 и 

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 9. сједници одржаној 15.окобра 

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 

 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 даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Невесиње “.   

 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Скупштина општине је на 9. редовној сједници 

одржаној 15. октобра 2021. године разријешила  
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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(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 ),  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 НЕВЕСИЊЕ                                                                                                                                                                                                                           

Број: 01-013-207/21     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                           

Датум: 15.октобра  2021. г. Момчило Вукотић,с.р. 
 

189.   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 ), 

на 9. сједници одржаној 15.октобра 2021. године   

Скупштина општине, 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 даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Невесиње “.  
  

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Скупштина општине је на 9. редовној сједници 

одржаној 15. октобра 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(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 ),  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 .  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                                                                                                                                                                                           

Број: 01-013-208/21     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                           

Датум: 15.октобра  2021. г. Момчило Вукотић,с.р. 
 

190.  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 1. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 ) и члана 
36. алиније 21 Статута општине Невесиње („ 
Службениу гласник општине Невесиње“ 
бр.6/17.16/17), Скупштина општине Невесиње на 
9.   сједници одржаној  15. октобра 2021. године, 
донијела је 
 

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

Скупштине општине Невесиње 
 
1. Новка Дабарчић  разрјешава се дужности 
в.д.  секретара Скупштине општине Невесиње, 
због истека периода на који је именована  . 
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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: 
 

Новка Дабарчић именована је за в.д. секретара 
Скупштине општине Невесиње Рјешењем 
Скупштине број 01/013-142/21 од 18.6.2021 
године („Службени гласник општине Невесиње“ 
број 8/21) до провођење поступка именовања 
секретара Скупштине општине у складу са 
законом, а  најдуже за  период до 90 дана.. 
Истеком периода на који је именована стели су 

се услови да  се Новка Дабарчић разријеши 

дужности в.д. секретара Скупштине општине. 

Руководећи се напријед наведеним Комисија за 

избор и именовање   предложе Скупштини 

општине разрјешење Новке Дабарчић ,  

дужности в.д.  секретара Скупштине општине 

Невесиње, због истека периода на који је 

именована. 

Скупштина општине је прихватила приједлог 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:01/013-202/21   ПРЕСЈЕДНИК 
 Датум:15.октобар.2021. г. Момчило Вукотић,с.р. 
 

191.  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 

9.сједници одржаној дан 15.октобра 2021. 

године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужност секретара 

Склупштине општине   Невесиње 

 

1. Новка Дабарчић, именује се за вршиоца 
дужности секретара Скупштине Општине 
Невесиње  до провођење поступка 
именовања секретара Скупштине општине , 
у складу са законом, а  најдуже за  период 
до 90 дана.. 
 

2. 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 9. редовној сједници 

одржаној 9.окробра 2021. године разријешила 

Новку Дабарчић, дужности в.д.  секретара 

Скупштине општине  због истека периода на који 

је именована. 

 

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 је на основу 

напријед наведеног утврдила  приједлог  

рјешења  и   предлoжила   Скупштини  општине   

да Новку Дабарчић именује на мјесто вршиоца 

дужности  секретара Скупштине општине до 

провођења поступка јавне конкуренције и 

коначног именовања на упражњену позицију а 

најдуже до 90 дана. 

Скупштина општине је прихватила приједлог 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. 
 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                             

Број:01/013- 203/21 ПРЕСЈЕДНИК                                                                                                                                                              
Датум:15.октобра 2021. Г.  Момчило Вукотић,с.р. 
                                                    
192.  На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 

Невесиње» број 6/17,16/17,61/21) и члана 128. и 

135. Пословника Скупштине општине Невесиње 

(«Службени гласник општине Невесиње» број 

10/17,10/19), Скупштина општине Невесиње на 9. 

редовној сједници одржаној дана 15.октобра 

2021.. године, након разматрања  Информацијe о 

стању електро мреже и проблемима  

снабдијевања електричном енергијом, донијела 

je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се, Информација о стању електро 
мреже и проблемима  снабдијевања 
електричном енергијом,  којa 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: 01/013-186/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

 Датум: 15.10.2021.г. Момчило Вукотић,с.р.

                 

193.  На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 

Невесиње» број 6/17) и члана 128 и  135. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Невесиње («Службени гласник општине 

Невесиње» број 10/17,10/19),  Скупштина 

општине Невесиње на својој 9. редовној  

сједници одржаној дана 15. oктобра 2021.. 

године, након разматрања, Информација о 

регистрацији заједница етажних власника и 

инвестиционом и текућем одржавању стамбених 

зграда и станов донијела . je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се, Информација о регистрацији 
заједница етажних власника и 
инвестиционом и текућем одржавању 
стамбених зграда и станова. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 Број: 01/013-193/21             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 15.октобар 2021.г. Момчило Вукотић,с.р.

                              

194.  На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 

Невесиње» број 6/17,16/17) и члана 128. и 135. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Невесиње («Службени гласник општине 

Невесиње» број 10/17,10/19), Скупштина 

општине Невесиње на својој 9. редовној  

сједници одржаној дана 15.октобра 2021. г., 

након разматрања Информације о раду Музичке 

школе „Свети Роман Мелод“ Невесиње, донијела 

je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.  Усваја се, Информације о раду Основне 
Музичке шпколе „Свети Роман Мелод“ 
Невесиње, којa је саставни дио овог 
Закључка. 

 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                            

Број: 01/013-184/21           ПРЕДСЈЕДНИК 

 Датум: 15.10.2021.г. Момчило Вукотић,с.р. 
 

195.  На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 6/17,16/17) и члана  128. и135. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 10/17,10/19), Скупштина 
општине Невесиње на својој 9. редовној  

сједници одржаној дана  15. oктобра 2021. 
године, након разматрања Извјештаја  о раду 
Дјечијег вртића“ Света Евгенија царица Милица“  
Невесиње , донијела je 
 
 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању Извјештаја о раду Дјечијег вртића“ 

Света Евгенија царица Милица“  Невесиње 

 

1. Усваја се, Извјештаја о раду Дјечијег вртића“ 
Света Евгенија царица Милица“ Невесиње , 
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: 01/013-188/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

 Датум: 15.10.2021.г. Момчило Вукотић,с.р. 

   

196.  На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 
Невесиње» број 6/17,16/17) и члана 128 и 135.  
Пословника Скупштине општине Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 
10/17,10/19), Скупштина општине Невесиње на 9. 
редовној сједници одржаној дана 15. Октобра 
2021. године, након разматрања  Извјештај о 
раду Одсјека за инспекцијске и послове 
комуналне поплиције  за протекли период  
2021.године, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 

  

1. Усваја се,  Извјештај о раду Одсјека за 
инспекцијске и послове комуналне полиције  
за  протекли период 2021. године, 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: 01/013-185/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

 Датум: 15.10.2021.г. Момчило Вукотић,с.р. 

 

197.  На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 

Невесиње» број 6/17,16/17) и члана 128. и 135. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Невесиње («Службени гласник општине 

Невесиње» број 10/17,10/19), Скупштина 

општине Невесиње на својој 9. редовној  

сједници одржаној дана 15. oктобра 

2021..године, након разматрања Извјештаја о 

раду  ЈУ Народна библиотека Невесиње за 

2020.год. донијела je 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се, Извјештај о раду    ЈУ Народна 
библиотека Невесиње за 2020.г. који је 
саставни дио овог закључка. 
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2.   Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласник општине  

   Невесиње“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                            

Број: 01/013-187/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

 Датум: 15.10.2021.г. Момчило Вукотић,с.р. 
 

198.  На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 

Невесиње» број 6/17,16/17) и члана 128. и 135. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Невесиње («Службени гласник општине 

Невесиње» број 10/17,10/19), Скупштина 

општине Невесиње на својој 9. редовној  

сједници одржаној дана 15. октобра 2021.године, 

након разматрања Анализе стања у области 

културе на подручју општине Невесиње донијела 

je 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се, Анализа стања у области културе 
на подручју општине Невесиње 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: 01/013-191/21        ПРЕДСЈЕДНИК 

 Датум: 15.10.2021.г. Момчило Вукотић,с.р. 

 

199.  На основу члана 36. Статута општине 

Невесиње («Службени гласник општине 

Невесиње» број 6/17,16/17) и члана 128. и 135. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Невесиње («Службени гласник општине 

Невесиње» број 10/17,10/19), Скупштина 

општине Невесиње на својој 9. редовној  

сједници одржаној дана 15. октобра 

2021..године, након разматрања Анализе стања 

у области  спорта и физичке културе на подручју 

општине Невесиње донијела je 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

1. Усваја се, Анализа стања у области спорта и 
физичке  културе на подручју општине 
Невесиње 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: 01/013-192/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

 Датум: 15.10.2021.г. Момчило Вукотић,с.р 

 

 

 

Н А Ч Е Л Н И К  О П Ш Т И Н Е 

 

200. 

 Број: 02/012.10-230/21 

Датум: 20.9.2021. године 
 
 

На основу члана 43.  Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 67. и 

88. Статута општине Невесиње („Службени 

гласник општине Невесиње“, број 6/17 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), Захтјева Територијалне ватрогасно 

спасилачке јединице, за одобрење утрошка 

средстава из буџетске резерве, број 07/836-71/21 

од 13.9.2021. године, начелник општине  доноси 

 

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 900,00 КМ (деветстотина- 

конвертибилнихмарака), на име трошкова 

чланарине Територијалне ватрогасне спасилачке 

јединице ка Ватрогасном савезу Републике 

Српске. 

II 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке реалоцираће 
се на конто број 412992 „Расходи по основу 
чланарине“. 

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

                  III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања 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. 

Дана 16.9.2021. године Територијална ватрогасна 

спасилачка једница обатила с нашем органу са 
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захтјевом са утрошак средстава буџетске резерве 

на име уплате чланарине ка Ватрогасном савезу 

Републике Српске. Скупштинском Одлуком 

Ватрогасни савез РС (број Одлуке 35-8-1/21) 

увећао је чланарину на 1.500,00 КМ, док је 

досадашњих година износила 600,00 КМ.  

С обзиром да Територијална ватрогасна јединица 

није планирала средства за нову висину 

чланарине, ријешено је као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

                           Н А Ч Е Л Н И К  

Миленко Авдаловић,с.р. 

201.   

Број: 02/012.10-233/21 

Датум: 20.9.2021. године 

 

На основу члана 43.  Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 67. и 

88. Статута општине Невесиње („Службени 

гласник општине Невесиње“, број 6/17 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), Захтјева, Удружења породица са 

проблемом стерилитета „Бебе“, за пренос 

средстава од 20.9.2021. 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 4.000,00 КМ (четирихиљаде-

конвертибилнихмарака), на име трошкова 

вантјелесне оплодње брачног пара Вуковић из 

Невесиња 

II 
 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке реалоцираће 
се на конто број 415215 „Удружења породица 
са проблемом стерилитета „Бебе““. 

(2) По реалокацији, средства ће се исплатити на 
жиро рачун Удружења породица са 
проблемом стерилитета „Бебе“. 

(3) 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 ребалансом 

буџета за 2021. годину за Удружења породица са 

проблемом стерилитета „Бебе“ из Требиња 

планирана су средства у износу од 14.000,00 КМ. 

Општина Невесиње путем поменутог Удружења 

даје подршку  паровима са подручја наше општине 

који се боре са проблемом стерилитета.  

Брачни пар Вуковић из Невесиња обратио се 

Удружењу за помоћ за одлазак на вантјелесну 

оплодњу. Иако су буџетска средства утрошена на 

позицији овог Удружења, средства су се 

обезбједила из буџетске резерве у циљу 

повећања наталитета у нашој општини, помоћи 

брачним паровима који се боре против 

стерилитета и побољшаеу демографске 

слике.Слиједом наведеног ријешено је као у 

диспозитиву ове Одлуке. 

Н А Ч Е Л Н И К                                                                                      

Миленко Авдаловић,с.р. 

 

202.   

Број: 02/012.10-222/21 

Датум: 29.9.2021. 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), Молбе, Српско просвјетно и културно 

друштво „Просвјета“- Градски одбор, Мостар,  за 

помоћ у организовању манифестације „102. 

Шантићеве вечери поезије у Мостару“ од 

26.7.2021. 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 700,00 КМ (седамстотина-

конвертибилнихмарака), на име организације 102. 

Шантићевих вечери поезије у Мостару. 

Манифестација траје од седам до тридесет дана. 

 

II 
 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке реалоцираће 
се на конто број 415217 „Српско просвјетно и 
културно друштво „Просвјета“- Градски одбор, 
Мостар“. 
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(2) По реалокацији, средства ће се исплатити на 

жиро рачун Српско просвјетног и културног 
друштва „Просвјета“- Градски одбор, Мостар. 

(3) 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 Српске“ 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. 

Српско просвјетно и културно друштво 

„Просвјета“- Градски одбор, Мостар 5.8.2021. 

године обратило се нашем органу са Молбом за 

финансијску помоћ у организацији 102. 

Шантићевих вечери. У сарадњи са Српско 

пјевачким и културно умјетничким друштвом 

„Гусле“, Мостар, организоваће низ догађаја, који 

сваке године трају од седам до тридесет дана. 

Подржавајући афирмацију рада великог пјесника 

Алексе Шантића, промоцију културе, традиције и 

историје српског народа ријешено је као у 

диспозитиву ове Одлуке. 

 

Н А Ч Е Л Н И К  

           Миленко Авдаловић,с.р. 

203.                                                                                                       

Број: 02/012.10-242-2/21 

Датум: 30.9.2021. године 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“  

број 6/17) и Захтјева за давање сагласности на 

Приједлог Годишњег програма рада предшколске 

установе ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија царица 

Милица“, Невесиње за радну 2021/2022 годину, 

број 49-2/21 од 15.9.2021. године, начелник 

општине  д о н о с и 

О Д Л У К У 

О давању сагласности на Приједлог Годишњег 

програма рада 

предшколске установе ЈУ Дјечији вртић „Света 

Евгенија царица Милица“, 

Невесиње за радну 2021/2022. Годину 

 

1. Даје се   с а г л а с н о с т  на Приједлог 
Годишњег програма рада предшколске 

установе ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија 
царица Милица“, Невесиње за радну 
2021/2022. годину 

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. 

 
Број: 02/012.10-242-1/21 

Датум: 30.9.2021. године 

 

204.  На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“  

број 6/17) и Захтјева за давање сагласности на 

Приједлог Одлуке о економској цијени корисника 

ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија царица Милица“, 

Невесиње, број 49-4/21 од 15.9.2021. године, 

начелник општине  д о н о с и 

О Д Л У К У 

О давању сагласности на Приједлог Одлуке о 

економској цијени корисника 

ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија царица Милица“, 

Невесиње 

1. Даје се   с а г л а с н о с т  на Приједлог 
Одлуке о економској цијени корисника ЈУ 
Дјечији вртић „Света Евгенија царица 
Милица“, 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. 
205.   

Број: 02/012.10-242-3/21 

Датум: 30.9.2021. године 

 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“  

број 6/17) и Захтјева за давање сагласности на 

Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија 

царица Милица“, Невесиње за 2020. годину, број 

49-1/21 од 15.9.2021. године, начелник општине  д 

о н о с и 

О Д Л У К У 

О давању сагласности на Извјештај о раду 

ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија царица Милица“,  

Невесиње за 2020. годину 

3. Даје се   с а г л а с н о с т  на Извјештај о раду 
ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија царица 
Милица“, Невесиње за 2020. годину. 

4. 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. 
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206.   

Број: 02/012.4-25-1/21 

Датум: 11.10.2021. године 

 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 

број 6/17 и 16/17), 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, како слиједи: 

- Са конта број 412332 „Расходи за службена 
гласила“ средства у износу од 1.100,00 КМ 
(једнухиљадуистотинуконвертибилнихмарака) и са 
конта број 412223 „Расходи за услуге 
дератизације“ средства у износу од 1.900,00 КМ 
(једнухиљадудеветстотинаконвертибилнихмарака) 
реалоцирати на конто број 412539 „Расходи за 
остале услуге и материјал- јавна расвјета“ на име 
трошкова одржавања јавне расвјете на подручју 
општине Невесиње. 
 

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. 

Број: 02/012.4-25-2/21 

Датум: 11.10.2021. године 

 

207.  На основу члана 43.  Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 

члана 67. и 88. Статута општине Невесиње 

(„Службени гласник општине Невесиње“, број 6/17 

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 2.500,00 КМ (двијехиљадеипетстотина-

конвертибилнихмарака), на име трошкова 

одржавања јавне расвјете на подручју општине 

Невесиње. 

 

 
 

II 

 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке реалоцираће 
се на конто број 412539 „Расходи за остале 
услуге и материјал- јавна расвјета“. 

(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“. 

 

Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                    

Миленко Авдаловић,с.р. 

208.   

Број: 02/012.9-466/21 

Датум: 13.10.2021. године 
 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 

број 6/17 и 16/17) и Захтјева клуба борилачких 

вјештина „Невесиње“ за финансијску подршку- 

спонзорство у сврху учешћа у репрезентацији БиХ 

у кик боксу, број 30/21 од 12.10.2021. 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, како слиједи: 

 

- износ од 500,00 КМ 
(петстотинаконвертибилнихмарака) са 
конта број 412223 „Расходи за услуге 
дератизације“ на конто број  412999 
„Остали непоменути расходи“ на име 
финансијске подршке клубу борилачких 
вјештина „Невесиње“ за одлазак на 
Сениорско свјетско првенство од 15.10. до 
24.10.2021. године у Венецији, Р. Италија. 
 

II 
 

По реалокацији средства ће се уплатити на жиро 

рачун клуба борилачких вјештина „Невесиње“. 

 

III 
 

За спровођење ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 
 

IV 

 

Ова Одлука ступа на  снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Невесиње“. 

 

          Н А Ч Е Л Н И К  

   Миленко Авдаловић,с.р. 
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209.   

Број: 02/012.9-471/21 

Датум: 18.10.2021. године 

 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 

број 6/17 и 16/17), 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, како слиједи: 

- износ од 950,00 КМ 
(деветстотинапедесетконвертибилнихмар
ака) са конта број 416129 „Накнада штете“ 
на конто број  412249 „Расходи за услуге 
превоза“ на име трошкова превоза 
породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида на бањско лијечење у 
бању Слатина у Бања Луци. 
 

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. 

210.   

Број: 02/012.10-262-1/21 

Датум: 20.10.2021. године 

 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 

број 6/17 и 16/17), Приједлога Одлуке о 

прерасподјели средстава у оквиру буџета за 2021. 

годину, од 20.10.2021. 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, како слиједи: 

- Са конта број 412938 „Расходи за бруто 
накнаде за привремене и повремене 
послове“ средства у износу од  1.500.00 
КМ реалоцирати на конто број 412937 
„Расходи за бруто накнаде по уговору о 
дјелу“. 

 

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. 

211.   

Број: 02/012.10-262/21 

Датум: 20.10.2021. године 

 

На основу члана 67. и 88. Статута општине 

Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 

број 6/17 и 16/17), Приједлога Одлуке о 

прерасподјели средстава у оквиру буџета за 2021. 

годину, од 20.10.2021. 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, како слиједи: 

- Са конта број 511100 „Мјесне заједнице“ 
средства у износу од 37.691,00 КМ 
(тридесетседамхиљадашестстотинадеведесет
једнаконвертибилнамарка), са конта број 
511197 „Издаци за прибављање осталих 
објеката (гробље)“ средства у износу од 
10.000,00 КМ (десетхиљадаконвертибилних- 
марака), са конта број 513718 „Непроизведена 
стална имовина“ средства у износу од 
6.032,00 КМ (шестхиљадатридесетдвије- 
конверти-билнемарке), са конта број 511117 
“Издаци за прибављање осталих стамбених 
објеката (надзор)“ средства у износу од 631,00 
(шестстотинатридесетједнаконвертибилнамар
ка), са конта број 511127 „Издаци за 
прибављање осталих пословних објеката“ 
средства у износу од 2.309,00 КМ 
(двијехиљадетристотинедеветконвертибилних
марака), укупно 56.663 КМ 
(педесетшестхиљадашестстотинашездесеттр
иконвертибилнемарке) реалоцирати на конто 
број  511226 „Издаци за производне објекте“ . 

- Са конта број 513718 „Непроизведена стална 
имовина“ стедства у износу од 8.968,00 КМ 
(осамхиљададеветстотинашездесетосамконв
ертибилнихмарака) реалоцирати на конто број 
631112 „Издаци по основу улазног ПДВ-а који 
се плаћа добављачима“. 
 

II 

Средства из тачке I ове Одлуке реалоцираће се на 

име трошкова изградње пречистача воде на језеру 

Алаговац, који се реализује у склопу пројекта 

Водовод и канализација Републике Српске. 
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III 

За спровођење ове Одлуке задужује се Одјељење 

за финансије. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на  снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Невесиње“. 

Н А Ч Е Л Н И К  

Миленко Авдаловић,с.р. 

 

212.   

Број: 02/012.10-265/21 

Датум: 26.10.2021. 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), Захтјева, Удружења породица са 

проблемом стерилитета „Бебе“, за пренос 

средстава од 25.10.2021. 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 4.000,00 КМ (четирихиљаде-

конвертибилнихмарака), на име трошкова 

вантјелесне оплодње брачног пара Лакета из 

Невесиња. 

II 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто број 415215 
„Удружења породица са проблемом 
стерилитета „Бебе““. 

 

 

 

(2) По реалокацији, средства ће се исплатити 
на жиро рачун Удружења породица са 
проблемом стерилитета „Бебе“. 

 

 

(3) 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 ребалансом 

буџета за 2021. годину за Удружења породица са 

проблемом стерилитета „Бебе“ из Требиња 

планирана су средства у износу од 14.000,00 КМ. 

Општина Невесиње путем поменутог Удружења 

даје подршку  паровима са подручја наше општине 

који се боре са проблемом стерилитета.  

Брачни пар Лакета из Невесиња обратио се 

Удружењу за помоћ за одлазак на вантјелесну 

оплодњу. Иако су буџетска средства утрошена на 

позицији овог Удружења, средства су се 

обезбједила из буџетске резерве у циљу 

повећања наталитета у нашој општини, помоћи 

брачним паровима који се боре против 

стерилитета и побољшаеу демографске слике. 

Слиједом наведеног ријешено је као у диспозитиву 

ове Одлуке. 

                                                Н А Ч Е Л Н И К  

                                             Миленко Авдаловић,с.р. 

 
 

РЕД. 
Бр. С А Д Р Ж А Ј 

Ст. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

173. 

 

ОДЛУКУ о измјени Одлуке о условима, начину коришћења, организацији и 

начину наплате паркинга на јавним паркиралиштима на подручју општине 

Невесиње 

 

1 
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174. 

 

РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу в.д. директора  Јане установе Центар за социјални 

рад Невесиње 

 

1 

175. 
Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању в.д. директора Центра за социјални рад Невесиње 

 
1 

176. 

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

2 

177. 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца дужности директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Невесиње 

 

2 

178. 

 

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

информисање и културу   

  

3 

179. 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. директора ЈУ Центра за информисање и културу   Невесиње 

 

3 

180. 

 

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

организације  Невесиње 

 

3 

181. 

 

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

Невесиње 

 

4 

182. 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е   о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за привреду 
и друштвене дјелатности 
 

4 

183. 

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

5 

184. 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за просторно уређење 
и стамбено- комуналне послове 
 

5 

185. 

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

6 

186. 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Ео именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности 

 

6 

187. 

 

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

финансије 

 

7 

188. 

 

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

просторно уређење и стамбено комуналне послове  

 

7 

189. 

 

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

Општу управу 

 

8 
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190. 

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

9 

191. 

 

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

Невесиње 

 

9 

192. 

 
 

Закључак о усвајању  Информације о стању електро мреже и проблемима  
снабдијевања електричном енергијом. 
 

10 

193. 

 
 

Закључак о усвајању Информације о регистрацији заједница етажних власника 
и инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда и станова. 
 

10 

194. 

 
Закључак о усвајању Информације о раду Основне Музичке шпколе „Свети 
Роман Мелод“ Невесиње, којa је саставни дио овог Закључка. 
 

10 

195. 

 

Закључак о  усвајању Извјештаја о раду Дјечијег вртића“ Света Евгенија 

царица Милица“  Невесиње 

 

10 

196. 

 
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одсјека за инспекцијске и послове 
комуналне полиције  за  протекли период 2021. Године. 
 

10 

197. 

 
Закључак о усвајању Извјештаја о раду  ЈУ Народна библиотека Невесиње за 
2020.г. 
 

11 

198. 

 
Закључак о усвајању  Анализе стања у области културе на подручју општине 
Невесиње. 
 

11 

199. 

 
Закључак о усвајању Анализе стања у области спорта и физичке  културе на 
подручју општине Невесиње. 
 

11 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

200. 

 

Одлука о утрошку дијела средстава буџетске резерве – трошкови  чланарине 

Територијалне ватрогасне - спасилачке јединице  

11 

201. 

 

Одлука о утрошку дијела средстава буџетске резерве -Удружење породица са 

проблемом стерилитета „Бебе“ из Требиња 

 

12 

202. 

 

Одлука о утрошку дијела средстава буџетске резерве -  Српско просвјетно и 
културно друштво „Просвјета“- Градски одбор, Мостар“. 
 

 

12 

203. 

 

Одлуку о давању сагласности на Приједлог Годишњег програма рада 

предшколске установе ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија царица Милица“, 

Невесиње за радну 2021/2022. годину 

 

13 
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204. 

 

Одлуку о  давању сагласности на Приједлог Одлуке о економској цијени 

корисника  ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија царица Милица“, Невесиње 

 

13 

205. 

 

Одлука о давању сагласности на Извјештај о раду  ЈУ Дјечији вртић „Света 

Евгенија царица Милица“,Невесиње за 2020. годину 

 

13 

206. 

 

Одлука о реалокацији средстава – трошкови  одржавања јавне расвјете на 

подручју општине Невесиње 

 

14 

207. 

 

 

Одлука о утрошку дијела средстава буџетске резерве - трошкови одржавања 

јавне расвјете на подручју општине Невесиње. 

 

 

14 

208. 

 

Одлука о реалокацији средстава - финансијска подршка  клубу борилачких 

вјештина -Невесиње 

 

14 

209. 

 

Одлука о реалокацији средстава  - трошкова превоза породица погинулих 

бораца и ратних војних инвалида на бањско лијечење у бању Слатина у Бања 

Луци 

 

15 

210. 

 

Одлука о реалокацији средстава - Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу 

 

15 

211. 

 

Одлука о реалокацији средстава - трошкова изградње пречистача воде на 

језеру Алаговац 

 

15 

212. 

 

Одлука о утрошку дијела средстава буџетске резерве - Удружења породица са 

проблемом стерилитета „Бебе“. 
16 

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


