
 

 

  

 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ 
Година  XLVII                      Број  12/21                    23.11.     2021.год 
 
 
 

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

213.  На основу Закона о систему јавних служби  

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 
109/12,44/16), Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике Српске“ 
број 79/15,63/20),   члана 4. Закона о класификацији 
дјелатности Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 66/13), члана 3.Уредбе о 
класификацији дјелатности Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 8/14), 
члана 36. Статута општине Невесиње («Службени 
гласник општине Невесиње» број 6/17,16/17 
Скупштина општине Невесиње на својој 10. редовној 
сједници одржаној  19.11.2021. године, доноси 
следећу 
                     

О Д Л У К У 

о  усклађивању  акта о оснивању   Јавне установе за  
предшколско  васпитање и образовање – Дјечији вртић 

вртић „Света Евгенија царица Милица“ Невесиње 
 

I 
 

Oвом  Одлуком Скупштина општина Невесиње 
усклађује  Одлуку о оснивању  Јавне установе за  
предшколско  васпитање и образовање – Дјечији в 
вртић „Света Евгенија царица Милица“ Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 
7/07,3/10,10/11)  са  Законом о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16),  Законом о класификацији 
дјелатности Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 66/13) и Уредбом о 
класификацији дјелатности Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 8/14), 
на начин што се поменутим прописима врши 
усклађивање: дјелатности установе, органа 
установе и њихове надлежности. 
 

II 
 

Оснивач  Јавне установе за  предшколско  
васпитање и образовање – Дјечији вртић „Света 
Евгенија царица Милица“ Невесиње  је општина 
Невесиње  (у даљем тексту Оснивач). 
 

III 
Јавна установа има назив: Јавна установа за 
предшколско васпитање и образовање  - Дјечији 
вртић „Света Евгенија  

 
 
царица Милица“ Неевсиње . Скраћени назив је ЈУ 
Дјечији вртић“ Света Евгенија  царица Милица“  
Невесиње ( у даљем тексту Дјечији вртић). 
Сједиште установе је у Невесињу, ул.Петра Самарџића 
бб 

IV 
(1)  Дјечији вртић  има својство правног лица , које 

стиче уписом у регистар код надлежног суда.  
(2) У правном промету са трећим лицима,ЈУ Дјечији 

вртић  иступа у своје име  и за свој рачун, 
самостално и без ограничења.  

(3) За преузете обавезе  Дјечији вртић одговара без 
ограничења свим својим средствима. 

(4) Оснивач уступа новчани дио оснивачког 
капитала Дјечијег вртића у износу од 5.000,00 
КМ уплаћен приликом оснивања, 

(5) Оснивач  за обавезе Дјечијег вртића одговара  
до висине оснивачког улога утврђеног у овој 
Одлуци.                                                                

V 
 

Дјелатност Дјечијег вртића је: 
 
85.10 Предшколско образовање - Предшколско 

образовање је дефинисано као почетна фаза 
организованог образовања. 
  
88.91 Дјелатности дневне бриге о дјеци  за 

предшколску дјецу (обданишта и сл.) и дневне 
бриге за ученике, обухватајући дневну бригу за 
дјецу са посебним потребама. 
 

VI 
 

(1) Средства за редовну дјелатност Дјечијег вртића 
обезбјеђује оснивач. 
 

(2) Дјечији вртић може да оствари и приходе на 
основу: 
1) учешћа родитеља, 
2) донација,  
3) спонзорства,  
4) примјене прописа којима се регулише јавно-

приватно партнерство и  
5) других послова у складу са законом. 
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(3) Све финансијске трансакције Дјечији вртић ће 
обављати преко јединственог рачуна трезора 
општине  у складу са трезорским начином 
пословања  

 
VII 

 
      Органи Дјечијег вртића су Управни одбор и директор. 
 

VIII 
 

(1) Управни одбор je  oрган управљања  
Дјечијим вртићем . По проведеном поступку 
јавног конкурса на приједлог начелника у  
складу са законом  Управни одбор именује 
Скупштина општине. 
 

(2) Услови за именовање Управног одбора 
утврђују се Статутом Дјечијег вртића. 

 
(3) Управни одбор има три члана:   

 
 

1) представник оснивача, 
2) представник савјета родитеља  
3) представник стручног вијећа 

предшколске установе. 
 

(4) Мандат чланова управног одбора траје 
четири године. 
 

IX 
 

        Управни одбор надлежан је да:  
 

1) доноси статут и друге опште акте Установе на 
које сагласност даје оснивач 

2) одлучује о пословању установе, 
3) разматра извјештај о пословању и годишњи 

обрачун, 
4) доноси програм рада и финансијски план  

Установе на који сагласност даје оснивач, 
5) одлучује о коришћењу средстава, уз сагласност 

оснивача, 
6) доноси одлуке по приговору на одлуке о избору 

радника и распоређивању на радно мјесто, 
7) покреће поступак код надлежних здравствених 

установа за оцјену радне и здравствене 
способности радника, 

8) доноси одлуке по приговорима родитеља дјеце  
и 

9) врши друге послове утврђене актом о оснивању 
и статутом установе. 

              X 
 

(1) Директор представља и заступа Дјечији 
вртић и одговоран је за законитост рада, 
организацију рада, остваривање програма 
рада и вођење прописане документације и 
евиденција. 

(2) Директора именује и разрјешава Скупштина 
општине уз предходно проведен поступак  
јавне конкуренције у складу са законом. 

(3)  Услови за именовање директора утврђују се 
Статутом.  

 
(4) Мандат директора је четири године. 

 
XI 
 

Скупштина општине Невесиње, као оснивач 
надлежна је да:  

 
1) даје сагласност на годишњи план установе, 
2) даје сагласност на Статут установе. 
3) разматра и усваја годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун, 
4) даје сагласност на акт о организацији и 

систематизацији радних мјеста.  
 

  XII 
 

Дјечији вртић је обавезн да послове из своје 
надлежности врши благовремено и квалитетно. 
 

XIII 
 

Дјечији вртић доноси годишњи програм рада уз 
предходну  сагласност оснивача  најкасније до 30. 
септембра текуће године и  обавезна  је најмање 
једном годишње подносити извјештај  оснивачу о 
свом раду. 

      XIV 
 

(1) Над радом  Дјечијег вртића унутрашњи 
надзор врши Министарство.  

(2)  Стручно-педагошки надзор врши Завод. 
(3) Инспекцијски надзор из области 

предшколског васпитања и образовања 
врши Републичка  управа за инспекцијске 
послове (у даљем тексту: Инспекторат) 
путем надлежних инспектора 

(4)  Инспекцијски надзор  у дијелу који се 
односи на здравствену заштиту и прехрану 
дјеце, врше инспектори надлежни за 
вршење инспекцијског надзора у области 
здравственог надзора 
 

XV 
 

(1) Дјечији вртић  је дужан  извршити 
усклађивање  Статута и општих аката са 
овом Одлуком у року од 60 дана, од дана 
ступања на снагу ове Одлуке  

(2) До доношења   Статута   и других општих 
аката примјењиват ће се општа   акта 
Дјечијег вртића  уколико нису у супротности 
са законом. 

   
                              XVI 

 

Језички изрази употријебљени у овој Одлуци за 
означавање мушког или женског рода 
подразумијевају оба рода.  
 

XVII  
 

На оснивање, управљање, руковођење, положај 
запослених у Дјечијем вртићу, надзор над 
законитошћу  рада, као  и сва друга питања која 
нису регулисана овом Одлуком примјењују се 
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одредбе Закона којим се уређује систем  Јавних 
установа 

XVIII 
 

Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у 
(„Службени  гласнику општине Невесиње“). 
 

XIX 
Ступањем на снагу ова Одлуке престају да важе 
Одлука о оснивању  Јавне установе за  предшколско  
васпитање и образовање – Дјечији вртић вртић 
„Света Евгенија царица Милица“ Невесиње 
(«Службени гласник општине Невесиње» број 
7/07,3/10,10/11).    .                                        
              
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ     
Број: 01-013- 212/21  ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 19.11.2021. године    Момчило Вукотић, с.р.                                           
 

214. На основу Законa о систему јавних служби  

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07  
109/12,46/16),  члана 4. Закона о класификацији 
дјелатности Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 66/13), члана 3.Уредбе о 
класификацији дјелатности Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 8/14) ),  
члана 36. Статута општине Невесиње («Службени 
гласник општине Невесиње» број 6/17,16/17 
Скупштина општине Невесиње на својој 10. редовној 
сједници одржаној 19.11.2021. године, доноси 
следећу            

О Д Л У К У 
 о  усклађивању  акта о оснивању  Јавне 

установе Центар за информисање и културу 
Невесиње 

 

I 

Oвом  Одлуком Скупштина општина Невесиње врши 
усклађује  акта о оснивању  Јавне установе Центар 
за  за информисање и културу Невесиње 
((„Службени гласник општине Невесиње „број 3/07, 
3/08, 8/09,10/11) са  Законом о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16),  Законом о класификацији 
дјелатности Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 66/13) и Уредбом о 
класификацији дјелатности Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 8/14), 
на начин што се поменутим прописима врши 
усклађивање: дјелатности установе, органа 
установе и њихове надлежности. 
 

II    
 

Оснивач   Центра за информисање и културу  је 
општина Невесиње  (у даљем тексту Оснивач). 
 

III 
 

 

Јавна установа има назив: Јавна установа Центар за 
информисање и културу са п.о. Невесиње. 
Скраћена фирма је: ЈУ ЦИК Невесиње. ( у даљем 
тексту Центар) 
Сједиште Јавне установе је у Невесињу, Улица 
Немањића бб. 
 

IV 
 

(1) Центар је јавна установа и има својство правног 
лица који стиче  уписом у  судски регистар код 
Основног суда Требиње  

(2) У правном промету са трећим лицима, Центар 
иступа у своје име  и за свој рачун, самостално 
и без ограничења.  

(3) За преузете обавезе Центар одговара 
цјелокупном својом имовином.  

(4) Оснивач уступа новчани дио оснивачког 
капитала Центру у износу од 2000,00 КМ 
уплаћен приликом оснивања   и за обавезе 
Центра одговара до висине оснивачког улога 
утврђеног у овој Одлуци. 

                                                                                          
V 

Дјелатност Центра je: 
 
18.11    Штампање новина 
18.12    Остало  штампање 
18.13    Услуге припреме за штампу и објављивање 
18.14    Књиговезачке и припадајуће услужне 
дјелатности 
18.20    Умножавање (репродукција) снимљених 
записа 
47.61    Трговина на мало књигама у 
специјализованим продавницама 
47.62  Трговина на мало новинама, папиром и 
писаћим прибором у специјализованим  
              продавницама 
47.63    Трговина на мало музичким и видео 
записима у специјализованим продавницама 
58.11    Издавање књига 
58.13    Издавање новина 
58.14    Издавање часописа и периодичних 
публикација 
58.19    Остала издавачка дјелатност 
59.11    Производња филмова, видео филмова и 
телевизијског програма 
59.12    Дјелатности које слиједе након производње 
филмова,видео филмова и телевизијског  
             програма 
59.13    Дистрибуција филмова, видео филмова и 
телевизијског програма 
59.14    Дјелатности приказивања филмова 
59.20    Дјелатности снимања звучних записа и 
издавање музичких записа 
60.10    Емитовање радијског програма 
61.10    Дјелатности жичане телекомуникације 
61.20    Дјелатности бежичне телекомуникације 
62.09    Остале услужне дјелатности које се односе 
на информационе технологије и рачунаре 
63.1      Обрада података,хостинг и припадајуће 
дјелатности; интернетски портали 
63.11    Обрада података, хостинг и припадајуће 
дјелатности 
63.12    Интернетски портали 
63.9      Остале информационе услужне дјелатности 
63.91    Дјелатности новинских агенција 
63.99    Остале информационе услужне 
дјелатности,д.н. 
73.12    Услуге оглашавања (представљања) преко 
медија 
85.59    Остало образовање, д. н. 
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91.02    Дјелатности музеја 
90.03    Умјетничко стваралаштво 
93.29    Остале забавне и рекреативне дјелатности 
 

VI 
 
Средства за финансирање рада Центра обезбјеђују 
се посредством:  
 

1)  буџета оснивача, 
2) непосредно од корисника,продајом 

производа и услуга на тржишту, 
3) из донација, 
4) из других извора у складу са законом. 

 
VII 

 
Све финансијске трансакције Центар ће обављати 
преко јединственог рачуна трезора општине  у 
складу са трезорским начином пословања. 

VIII 
 

Права и овавезе оснивача:  
 

1) врши благовремено именовање  и  
     разрешење органа установе,  
2) даје сагласност на годишњи програм рада и 
     финансијски план  установе 
3) даје сагласност на Статут  установе, 
4) даје сагласност на акт о организацији и  
     систематизацији радних мјеста   установе,   
5)  разматра и усваја годишњи извјештај о 
      пословању  и годишњи обрачун  
6)  врши надзор  над законитошћу рада 
      установе у складу са Законом. 

 
IX 

 

Центар  ће најмање једном годишње подносити 
извјештај и информацију  о свом раду оснивачу, а на 
захтјев оснивача и чешће 
Оснивач према Центру има обавезе утврђене овом 
Одлуком, законским и подзаконским прописима 
којима је регулисана ова област. 
 

X 
 

 Органи Центра су Управни одбор и директор. 
 

                            XI 
 

1) Управни одбор броји 3 чланова . 
2) Запослени у установи  не могу бити чланови 

Управног одбора. 
3) Чланове Управног одбора Јавне Установе  

Центар за информисање и културу  именује и 
разрешава Скупштина општине,  по проведеном 
поступку јавне конкуренције,на приједлог 
начелника општине. 

4) Мандат чланова Управног одбора траје четири 
године. 

XII 
 

1) Центром  руководи директор - главни и 
одговорни уредник,  који представља и заступа  
Центар, одговара за законитост  рада и врши 
друга  права и дужности  у складу са Законом  

2) Директора – главног и одговорног уредника 
Јавне установе Центар за информисање и 
културу Невесиње бира Скупштина општине, на 
приједлог Комисије за избор  по проведеном 
поступку јавне конкуренције. 

3) Мандат директора – главног и одговорног 
уредника траје четири године. 

4) Општи и посебни услови за избор директора и 
управног одбора Центра и њихова права и 
обавезе утвдиће се Статутом установе у складу 
са Законом. 

XIII 
 

Питања која се тичу унутрашње организације, 
дјелокруга рада и надлежности органа као и друга 
питања од значаја за рад установе уредиће се 
Статутом установе. 

 

XIV 
 

Надзор над радом установе врше органи задужени 
за питања информисања. 
 

XV 
(1) Центар  је дужана  извршити усклађивање  

Статута и општих аката са овом Одлуком у року 
од 60 дана, од дана ступања на снагу ове 
Одлуке и извршити промјене уписа у судском 
регистру код надлежног суда. 

 
(2) До доношења   Статута   и других општих аката 

примјењиват ће се општа   акта Цетра за 
информисање и културу  уколико нису у 
супротности са законом. 

   
                            XVI 

 

На оснивање, управљање, руковођење, 
положај запослених у Центру, надзор над 
законитошћу  рада, као и на престанак рада и сва 
друга питања која нису регулисана овом Одлуком 
примјењују се одредбе Закона којим се уређује 
систем  Јавних установа 

 

XVII 
 

Језички изрази употријебљени у овој Одлуци за 
означавање мушког или женског рода 
подразумијевају оба рода.  
 
 

XVIII 
Ова одлука ступа на снагу  даном доношења, а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Невесиње». 
 

XIX 
 

Ступањем на снагу ова Одлуке престају да важе 
Одлука о промјени облика организовања („Службени 
гласник општине Невесиње „број 3/07, 3/08, 
8/09,10/11) 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                     
Број: 01/013- 213/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 19.11.2021..године Момчило   Вукотић         
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215. На основу члана 39.став (2) тачка2. и члана 

82. Став (2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 97/16),члан 36 Статута 
општине Невесиње 
(„СлужбенигласникопштинеНевесиње број 6/17), а у 
вези са реализацијом Акционог плана Владе 
Републике Српске за осигурање одрживости 
здравственог система Републике Српске ( Закључак 
Владе РС број 04/1-012-2-823/19 од 28.03.2019. 
године), Скупштина општина Невесиње на својој 10. 
редовној сједници одржаној дана  19.11.2021. године 
, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 о укључивању у трезорски систем пословања 

ЈЗУ Дом здравља Невесиње  
општине   Невесиње 

 

I 
 

Овом Одлуком  ЈЗУ Дома здравља Невесиње , 
општинa Невесиње укључује се у трезорски систем 
пословања и стиче статус буџетског корисника у 
смислу праћења намјенског коришћења одобрених 
буџетских средстава, те припреме и објављивања 
одговарајућих извјештаја и вођења регистра 
буџетског корисника. 

II 

 
Одјељење за финансије општине Невесиње дужно 
је да заједно са надлежним министарствима и 
одговарајућом службом ЈЗУ Дома здравља обави 
све потребне активности којима се обезбјеђује 
трезорски систем пословања ове здравствене 
услуге, а које укључују прилагођавање интерних 
аката, обуке за трезорско пословање, примјену 
прописа о трезорском пословању и друге неопходне 
радње. 

III 
 

 

Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине  
Невесиње“, а о њеном извршењу стараће се 
начелник. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  

 
Влада Републике Српске је Закључком број 04/1-
012-2-823/19 од 28.03.2019.године усвојила Акциони 
план за осигурање одрживости здравственог 
система Републике Српске, према којем је један од 
приоритета да се заустави тренд повећања укупних 
обавеза у здравственом систему. Једна од 
планираних активности је прелазак здравствених 
установа на трезорски систем пословања. 
Закључком Владе РС број 04/1-012-2-3079/21 од 
21.10.2021.године утврђено је да је ЈЗУ Дом 
здравља Невесиње у општини Невесиње једна од 
здравствених установа која према плану прелази на 
трезорски систем пословања. 
С циљем реализације овог  Закључка, Скупштина 
општине Невесиње даје сагласност да се ЈЗУ Дом 
здравља Невесиње укључи у систем трезорског 

пословања, како је наведено у диспозитву ове 
Одлуке. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
Број:01-013-211/21      ПРЕДСЈЕДНИК                                                                               
Датум:19.11.2021. г.  Момчило Вукотић ,с.р 
          
                                                                                                                                            

  216.     На основу члана 31. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16) 
и члана 36. Статута Oпштине Невесиње(„Службени 
гласник Oпштине Невесиње“ број 6/17 и 16/17), 
Скупштина општине  Невесиње на  10. редовној 
сједници одржаној дана  19.11. 2021.године   д о н о 
с и: 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању Нацрта  ребаланса  буџета 

Општине Невесиње за 2021.годину 
 

I 
 

Усваја се Нацрт  другог ребаланса буџета Општине 
Невесиње за 2021.годину у износу од    12.249.860  
КМ  
 

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

III 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                
Број: 01/013- 214/21     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                             
Дана: 19.11. 2021.године Вукотић Момчило 
 

      
217. 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 10. редовној сједници  одржаној дана  19.11. 
2021. године, донијела је 
 

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, 
због истека периода на који је именована. 
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2. Ово Рјешење ступа на снагу  даном 

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

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ                                     
Број:01-013-215/21  ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                               
Датум: 19.11.2021. године Момчило Вукотић 
                            

О б р а з л о ж е њ е 
 
Миллена 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:01-013-108//21    од 14. маја 2021. године , до 
окончања поступка јавне конкуренције и коначног 
избора и именовања директора,а најдуже до шест 
мјесеци. 
 
Истеком периода на који је именована стели су се 
услови да  се Милена Капор разријеши дужности 
в.д. директора Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање  Дјечији вртић “Света 
Евгенија царица Милица“ Невесиње, 
Руководећи се напријед наведеним Комисија за 
избор и именовањ  предложе Скупштини општине 
разрјешење Милене Капор ,  дужности в.д. 
директора Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање  Дјечији вртић “Света 
Евгенија царица Милица“ 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 не може се 
изјавити жалба, али се може покренути управни 
спор пред надлежним судом у року од 30 дана од 
дана достављања рјешења. 
 

 

218. На основу члана 18 став 2. Закона о 

систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске» број 68/07, 109/12, 44/16),  члана 
83. став 1. 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 10. редовној сједници  одржаној дана  19.11. 
2021.године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности директора Јавне 
установе  за предшколско васпитање и образовање  

Дјечији вртић“Света Евгенија царица Милица“ 
Невесиње 

1. Милена Капор, 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 60 
дана. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу  даном 

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

 
 
СКУПШТИН ОПШТИНЕ                                     
БРОЈ:01-013-216//21    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                       
Датум: 19.11.2021. г              Момчило Вукотић,с.р.                                                     

 
 

Н А Ч Е Л Н И К   О П Ш Т И Н Е  
 

  

219. Број: 02/012.10-285/21 

Датум: 17.11.2021. 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), Понуде 
Poliko- Internacional, д.о.о. Илиџа број 8541/21 од 
15.11.2021. 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 1.679,51 КМ (једнухиљадушестстотина-

седамдесетдеветконвертибилнихмарака и 51/100), 
на име трошкова набавке котла ТК К Термомонт 35 
kW и дим. цијеви 160-500 за потребе ЈУ Центар за 
информисање и културу „Радио Невесиње“ . 
 

II 
 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто број 511341 
„Издаци за набавку опреме за гријање 
вентилацију и хлађење“. 

(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 
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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 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. 

 

220. 

 Број: 02/012.9-481/21 
Датум: 5.11.2021. 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) и Захтјева 
за новчану помоћ Мирослава Кларића из 
Невесиња од 2.11.2021. 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 1.000,00 КМ 

(једнухиљадуконвертибилнихмарака), на име 
помоћи Миру Кларићу за санирање штете настале 
у пожару приликом кога је изгорио објекат у 
власништву именованог са великом количином 
зимнице, огрева, пет пољопривредних машина, 
алат, два електрична уређаја и друге ствари. 
 

II 
 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке реалоцираће 
се на жиро рачун Мира Кларића, број 
5521153204605059 код Addiko banke. 

(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“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                               Миленко Авдаловић,с.р. 

221. 

Број: 02-012.10-287/21 

Датум: 18.11.2021. године 
 
На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („ Службени гласник општине 
Невесиње“ број 6/17) Правилника о додјели 
студентских стипендија  („Службени гласник 
општине Невесиње“, број 10/16 и 14/17), начелник 
општине  д о н о с и  
 

О Д Л У К У  

О стипендирању и висини стипендија за 
 редовне студенте јавних (државних) 

високошколских установаза школску 2021/2022. г 
 

I 
(1) Доноси се одлука о стипендирању свих 
редовних студената јавних (државних) 
високошколских установа у Р. Српској, БиХ, Р. 
Србији, Црној Гори и другим земљама, који су 
уписали одговарајућу годину студија, почев од 
друге.  
(2)Дјеца погинулих бораца Отаџбинскограта, дјеци 
без родитељског старања, студентима са 
посебним потребама и ученику генерације 
стипендија се додјељује почев од прве године 
студија. 
(3)Висина студентске стипендије износи 100,00 КМ 
(стотинуконвертибилнихмарака) за све категорије 
и године студија, осим за ђака генерације коме ће 
стипендија до краја школовања износити 150,00 
КМ (стотинупедесетконвертибилнихмарака). 
 

II 
 

(1)Студентска стипендија се одобрава за једну 
школску годину и то за 10 (десет) мјесеци у години, 
почев од октобра, на основу расписаног Конкурса. 
(2)Студенти који су предходне године примали 
сипендију, дужни су, за вријеме објављеног 
Конкурса, уз пријаву,доставити овјерену и 
потписану потврду о редовном школовању и 
потврду о пребивалишту. 
 

III 
 

Конкурс за додјелу студентских стипендија 
редовним студентима Јавних (државних) 
високошколских установа за школску 2021/2022 
годину расписује начелник општине 1.12.2021. 
године, а све у складу са Правилником о додјели 
студентских стипендија  („Службени гласник 
општине Невесиње“, број 10/16 и 14/17) 

 

IV 
 

Средства за стипендирање биће обезбјеђена у 
буџету Општине Невесиње за 2022. годину. 

 

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

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ  
Миленко Авдаловић,с.р. 
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222. 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Српске'' број 97/16), 
члана 65. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединица локалне 
самоуправе (''Службени гласник Републике 
Српске'', бр.97/16), а након ступања на снагу 
Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине 
Невесиње за 2021. годину, начелник Општине  д о 
н о с и  

ПЛАН О ИЗМЈЕНИ  ПЛАНА  
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 
 

У Плану запошљавања у Општинској управи 
општине Невесиње за 2021. годину (у даљем 
тексту: План) донесеном дана 07.04.2021. године 
утврђен је потребан броја службеника и 
намјештеника на неодређено вријеме, као и 
потребан број приправника/волонтера.  
План се доноси водећи рачуна за недостајућим 
кадровима у организационим јединицама, 
расположивим средствима и у складу са Одлуком 
о усвајању буџета општине Невесиње за 2021. 
годину.  
 Скупштина општине Невесиње, је на 8. редовној 
сједници, одржаној дана 7. Септембрa 2021. 
године, усвојила Ребаланс буџета Општине 
Невесиње за 2021. годину (''Службени гласник 
општине Невесиње'' број10/21 од 20.09.2021. 
године). 
 
 
 
 
  

С тим у вези, а у складу са чланом 65. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединица локалне самоуправе, начелник општине 
доноси измјену Плана запошљавања у односу на 
раднo мјестo за којe није расписиван Јавни конкурс 
и извршен пријем службеника / намјештеника.                        

II 
 

Уважавајући потребе и финансијске могућности 
Општине у 2021. години, до краја текуће 2021. 
године планира се запошљавање на упражњено 
радно мјесто путем Јавног конкурса и то: 
 
Територијална ватрогаснo-спасилачка јединица: 
 

1. Диспечер, дежурни оперативац  .........     1 
извршилац 

  
III 

Запошљавање из члана II реализоваће се у 
периоду новембар / децембар 2021. године. 
 

IV 
 Oва Измјена план ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Невесиње''. 
 
Број: 02/012.1-4-1/21 
Датум:30.09.2021. године    
       
                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

  Миленко Авдаловић,с.р. 
 
 
 
 
 

Ред. 
Бр. 

 
С  А Д  Р  Ж  А  Ј 

Ст. 

  
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 

 

213. 
Одлука о  усклађивању  акта о оснивању   Јавне установе за  предшколско  васпитање и 
образовање – Дјечији вртић вртић „Света Евгенија царица Милица“ Невесиње 
 

1 

314. 
Одлука  о  усклађивању  акта о оснивању  Јавне установе Центар за информисање и културу 

Невесиње 
 

3 

215. 

 
Одлука о укључивању у трезорски систем пословања ЈЗУ Дом здравља Невесиње  
општине   Невесиње 
 

5 

216. 
 
Одлука  о утврђивању Нацрта  ребаланса  буџета Општине Невесиње за 2021.годину 
 

5 

217. 
Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе  за предшколско васпитање и 
образовање  Дјечији вртић“Света Евгенија царица Милица“ Невесиње 
 

5 

218. 
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе  за предшколско 
васпитање и образовање  Дјечији вртић“Света Евгенија царица Милица“ Невесиње 

 

6 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

219. 

 

Одлука о  утрошку дијела средстава буџетске резерве- котао ТК К Термомонт  ЈУ Центар за 
информисање и културу „Радио Невесиње“ 

 
6 
 
 
 

220. 
 
Одлука о утрошку дијела средстава буџетске резерве на име помоћи Миру Кларићу 
 

7 

221. 

 
Одлука о  стипендирању и висини стипендија заредовне студенте јавних (државних)  
високошколских установаза школску 2021/2022. г 
 

7 

222. 

 
ПЛАН О ИЗМЈЕНИ  ПЛАНА  ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 
НЕВЕСИЊЕ  ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

8 

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

 


