
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ 
 

Година  XLVII                      Број  9/21                                   19. августа 2021.године
 
 
144. На основу члана  50. Став (5) Закона о 

уређењу простора (“Сл.гласник Републике Српске“ бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 97/16 и 36/19,61/21), члана 4. Правилника 
о садржају и начину доношења одлуке о изградњи 
објеката и уређењу простора (“Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 69/05) и члана 36. Статута 
општине Невесиње (“Службени гласник општине 
Невесиње“, бр. 6/17 и 16/17), Скупштина општине 
Невесиње на својој  7.редовној сједници одржаној 17. 
августа 2021. године,  д о н и ј е л а   ј е: 
 

О Д Л У К У   
о усвајању Регулационог плана  

„Градски стадион“ 
 

  I 
 

Усваја се Регулациони плани „Градски стадион“ у 
општини Невесиње (у даљем тексту: План). 
 

II 
 

Елаборат Плана израдио је „ИГ“ д.о.о. Требиње и 
чини саставни дио ове Одлуке. 
 

III 
 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 
графичког дијела: 
 

А/ Општи дио 
 

Б/ Текстуални дио: 
1. Уводно образложење 
2. Аналитичко-документациона основа 
3. Основна концепција уређења и изградње 

простора 
4. Пројекција изградње и уређења простора: 

4.1 намјена површина 
4.2 Планирана изградња и општи УТ услови 
4.3 Парцелација 
4.4 Грађевинске и регулационе линије 
4.5 Заштита средине и обликовање простора 

5. Одлука о провођењу плана 
Ц/ Графички дио 
Границе простора за који се доноси план обиљежене 
су у графичком дијелу Плана.  
 

IV 
 

Регулационим планом  „Градски стадион“ предвиђено 
је планско уређење постојећег комплекса градског 
стадиона, изградња стамбених објеката за колективно  
становање у наведеној зони и уређење и изградња 
пратеће комуналне инфраструктуре 

 
V 
 

План се излаже на стални јавни увид код органа 
управе надлежног за послове просторног уређења- 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове. 
 

VI 
 

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

VII 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе 
раније донесени просторно-плански документи 
проведбеног карактера у дијелу у којем нису сагласни 
са Планом. 

VIII 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у 
„Службеном гласнику општине Невесиње“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                                               
Број: 01-013-  109/16    ПРЕДСЈЕДНИК:                                                                                                       
Дана:17.августа 2021.год.  Вукотић Момчило,с.р 
 
145. На основу члана 348. став (3) тачка д) Закона 

о стварним правима  (''Службени гласник Републике 
Српске'',  број: 124/08, 58/09, 95/11, 65/15 и 107/19), 
члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19, 61/21) 
и члана 36. Статута општине Невесиње (''Службени 
гласник општине Невесиње'', број:  6/17 и 16/17),  
Скупштина општине Невесиње, на  својој  7. редовној  
сједници, одржаној  дана  17.августа 2021. године,  д о 
н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног градског  грађевинског 
земљишта у државној својини 

путем непосредне погодбе ради обликовања 
грађевинске честице 

 

 

I 
 

ЂОГИЋ НАТАШИ из Невесиња, п р о д а ј е  с е  
непосредном погодбом градско  грађевинско 

земљиште  у својини општине Невесиње, означено 
као к.ч. број 137/55 (нови премјер) уписано у 
посједовни лист 997 К.О. Невесиње (не постоји 
идентификација старог премјера),  површине 20 м 
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II 
 
 

Предметно грађевинско земљиште обухваћено је 
измјеном Регулационог плана „Војни логор“ (Одлука 
СО Невесиње, број 01-013-102/19 од 05.03.2021. 
године) и намјењено је за обликовање грађевинске 
честице у сврху проширења пословног објекта. 
 

III 
 

Продајна цијена земљишта из тачке I ове Одлуке 
износи 228,00 КМ за укупну површину од 19 м2, 
односно 12,00 КМ/м2 по процјени вриједности 
непокретности вјештака грађевинске струке. 
 

IV 
 

Oвлашћује се Начелник општине да потпише Уговор о 
купопродаји некретнина из члана 1. ове 
Одлуке у име општине Невесиње, након што 
Правобранилаштво Републике Српске на предметну 
продају да позитивно мишљење. 
 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања у службеном гласнику општине 
Невесиње. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
БРОЈ: 01-013-158/21   ПРЕДСЈЕДНИК                     
Датум: 17. августа 2021. године Вукотић Момчило,с.р. 
 
146. На основу члана 348. став (3) тачка д) Закона 

о стварним правима  (''Службени гласник Републике 
Српске'',  број: 124/08, 58/09, 95/11, 65/15 и 107/19), 
члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19,61/21) 
и члана 36. Статута општине Невесиње (''Службени 
гласник општине Невесиње'', број:  6/17 и 16/17),  
Скупштина општине Невесиње, на  својој  7. редовној  
сједници, одржаној  дана 17.августа 2021 године,  д о 
н и ј е л а  је 
 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног градског  грађевинског 
земљишта у државној својини  

путем непосредне погодбе ради обликовања 
грађевинске честице 

 

I 
 

КИСИЋ ЖЕЉКУ из Невесиња, п р о д а ј е  с е  
непосредном погодбом градско  грађевинско 

земљиште  у својини општине Невесиње, означено 
као к.ч. број 137/58 (нови премјер) уписано у 
посједовни лист 997 К.О. Невесиње (не постоји 
идентификација старог премјера),  површине 19 м2.  
 

II 
 

Предметно грађевинско земљиште обухваћено је 
измјеном регулационог плана „Војни логор“ (Одлука 
СО Невесиње, број 01-013-102/19 од 05.03.2021. 

године) и намјењено је за обликовање грађевинске 
честице у сврху проширења пословног објекта. 

 
III 

Продајна цијена земљишта из тачке I ове Одлуке 
износи 228,00 КМ за укупну површину од 19 м2, 
односно 12,00 КМ/м2 по процјени вриједности 
непокретности вјештака грађевинске струке. 

IV 
 
Oвлашћује се Начелник општине да потпише Уговор о 
купопродаји некретнина из члана 1. ове 
Одлуке у име општине Невесиње , након што 
Правобранилаштво Републике Српске на предметну 
продају да позитивно мишљење. 
 

V 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања у службеном гласнику општине 
Невесиње. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
БРОЈ: 01-013-161/21                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 17. августа 2021. Г. Вукотић Момчило,с.р. 
 
147. На основу члана 348. став (3) тачка д) Закона 

о стварним правима  (''Службени гласник Републике 
Српске'',  број: 124/08, 58/09, 95/11, 65/15 и 107/19), 
члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19,61/21) 
и члана 36. Статута општине Невесиње (''Службени 
гласник општине Невесиње'', број:  6/17 и 16/17),  
Скупштина општине Невесиње, на  својој  7. редовној  
сједници, одржаној  дана  17.августа 2021. године,  д о 
н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног градског  грађевинског 
земљишта у државној својини  

путем непосредне погодбе ради обликовања 
грађевинске честице 

 
I 

 

БУХА ЛАЗАРУ из Невесиња, продаје се непосредном 

погодбом градско  грађевинско земљиште  у државној 
својини, означено као к.ч. број 137/56 (нови премјер) 
уписано у посједовни лист 997 К.О. Невесиње (не 
постоји идентификација старог премјера),  површине 
20 м2. 

II 
 

Предметно грађевинско земљиште обухваћено је 
измјеном регулационог плана „Војни логор“ (Одлука 
СО Невесиње, број 01-013-102/19 од 05.03.2021. 
године) и намјењено је за обликовање грађевинске 
честице у сврху проширења пословног објекта. 
 

III 
 

Продајна цијена земљишта из тачке I ове Одлуке 
износи 240,00 КМ за укупну површину од 20 м2, 
односно 12,00 КМ/м2 по процјени вриједности 
непокретности вјештака грађевинске струке. 
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IV 
 
Oвлашћује се Начелник општине да потпише Уговор о 
купопродаји некретнина из члана 1. ове 
Одлуке у име општине Невесиње , након што 
Правобранилаштво Републике Српске на предметну 
продају да позитивно мишљење. 
 

V 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Невесиње''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ 
БРОЈ: 01-013-159/21 ПРЕДСЈЕДНИК                       
Датум: 17. августа 2021. Г Вукотић Момчило,с.р.  
 
148. На основу члана 348. став (3) тачка д) Закона 

о стварним правима  (''Службени гласник Републике 
Српске'',  број: 124/08, 58/09, 95/11, 65/15 и 107/19), 
члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19,61/21) 
и члана 36. Статута општине Невесиње (''Службени 
гласник општине Невесиње'', број:  6/17 и 16/17),  
Скупштина општине Невесиње, на  својој 7. редовној  
сједници, одржаној  дана  17.августа 2021. године,  д о 
н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног градског  грађевинског 
земљишта у државној својини  

путем непосредне погодбе ради обликовања 
грађевинске честице 

 
I 
 

ПЕРИШИЋ ПЕТРУ из Невесиња, п р о д а ј е  с е  
непосредном погодбом градско грађевинско 

земљиште  у својини Општине Невесиње, означено 
као к.ч. број 137/57(нови премјер) уписано у 
посједовни лист 997 К.О. Невесиње (не постоји 
идентификација старог премјера),  површине 19 м2.  

II 
 

Предметно грађевинско земљиште обухваћено је 
измјеном регулационог плана „Војни логор“ (Одлука 
СО Невесиње, број 01-013-102/19 од 05.03.2021. 
године) и намјењено је за обликовање грађевинске 
честице у сврху проширења пословног објекта. 

 
III 
 

Продајна цијена земљишта из тачке I ове Одлуке 
износи 228,00 КМ за укупну површину од 19 м2, 

односно 12,00 КМ/м2 по процјени вриједности 
непокретности вјештака грађевинске струке. 
 

IV 
 

Oвлашћује се Начелник општине да потпише Уговор о 
купопродаји некретнина из члана 1. ове 
Одлуке у име општине Невесиње , након што 
Правобранилаштво Републике Српске на предметну 
продају да позитивно мишљење. 

 
V 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања у службеном гласнику општине 
Невесиње. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
БРОЈ: 01-013-160/21                 ПРЕДСЈЕДНИК                       
Датум: 17.августа 2021. г    Вукотић Момчило,с.р. 
 
    149.  На основу члана 35. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16) и 
члана 36. Статута Oпштине Невесиње(„Службени 
гласник Oпштине Невесиње“ број 6/17,16/17), 
Скупштина општине Невесиње на 7. редовној 
сједници одржаној дана 17.августа 2021.године   д о н 
о с и 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Нацрта ребаланса буџета Општине 

Невесиње за 2021.годину 
 

I 
Усваја се Нацрт ребаланса буџета Општине 
Невесиње за 2021.годину у износу од              
10.770.716 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: 01/013-157 /21               ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана: 17. августа 2021.г. Вукотић Момчило,с.р.                                                                   
      
150. На основу члана 7. став (1) Закона о 

комуналним таксама (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 4/13 и 123/20), члана 39. став (2) тачка 
10) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
републике Српске'', број 97/16 и 36/19,61/21) и члана 
36. Став (2) тачка 10) Статута Општине Невесиње 
(''Службени гласник Општине Невесиње'', број 6/17 и 
16/17), Скупштина Општине Невесиње, на 7. редовној 
сједници, одржаној дана  17.августа 2021. године,  д о 
н и ј е л а  је 

 
О Д Л У К У 

о умањењу комуналне таксе за привремено 
заузимање јавне површине за постављање 

столова  испред угоститељских објеката 
 

I 
 Овом Одлуком утврђује се висина умањења 
комуналне таксе за заузимање јавне површине за 
постављање столова испред угоститељских објеката, 
а као мјера помоћи угоститељским објектима усљед 
негативног утицаја КОВИД -19 на пословање истих. 
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II 
 

 Износ комуналне таксе за заузимање јавне 
површине за постављање столова испред 
угоститељских објеката умањује се за 50% од укупне 
висине комуналне таксе утврђене тарифним бројем 1 
тачке 4) и 5) Одлуке о комуналним таксама 
(''Службени гласник општине Невесиње'', број 3/21) 
 

III 
 

 Ова Одлука је привременог 
карактера и односи се на период од 01.01.2021. 
године до 31.12.2021. године. 
 

IV 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за просторно уређење и стамбено – 
комуналне послове. 

V 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Невесиње''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01-013-172/21               ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 17.августа 2021. г     Момчило Вукотић,с.р.   
      
151. На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Срппске „ 
број  97/16, 36/19, 61/21), члана 22. Породичног закона 
(„Службени гласник Републике Српске „ број 54/02, 
41/08, 63/14 и члана 36. Статута општине Невесиње  
(„Службени гласник општине Невесиње „ бр 6/17, 
16/17) ,Скупштина општине Невесиње на 7. редовној 
сједници одржаној дана  17.августа 2021. године  
 

О Д Л У К У 
о одређивању одборника Скупштине општине који ће 

присуствовати при закључењу брака у општини 
Невесиње 

 
I 
 

Одређују се одборници Скупштине општине Невесиње 
који ће присуствовати закључењу брака у општини  
Невесиње и то: 
 

1. Авдаловић Миљан  

2. Будалић Драгана  

3. Васиљевић Јован  

4. Вукотић Момчило  

5. Дамјанац Зоран  

6. Жерајић Небојша  

7. Иваниш Миљан  

8. Килибарда Драган  

9. Капор Јелена  

10. Кнежевић Слађан  

11. Ковачевић Сандра 

12. Ковачевић Милан  

13. Куљић Огњен  

14. Лакета Биљана  

15. Марић Дарко 

16. Петковић Синиша 

17. Ромовић Бојан  

18. Савић Владан  

19. Таминџија Ђорђе  

20. Уљаревић Милосав  

21. Шиповац Анто  

II 

Задужује се Одјељење за општу управу (матичари) да 

ради присуства вјенчању које обављају благовремено 

обавијесте одбрника по утврђеном азбучном реду у 

тачки I ове Одлуке и да воде евеиденцију о њиховом 

присуству. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Невесиње“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

Број: 01-013-162/21 ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 17. Августа 2021. г. Момчило Вукотић, с.р. 

 

152. На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16,36/19,61/21), члана 155. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16), члана 36. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 6/17,16/17)  Скупштина општине 
Невесиње је на 7. редовној сједници одржаној  
17.августа 2021. године, донијела  

 
РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за 
жалбе општине Невесиње 

 
 

1. Разрјешавају се дужности предсједник и чланови 

Одбора за жалбе општине Невесиње, због истека 

мандата на који су именовани и то: 

 
1) Александра  Радовић, предсједник 

2) Славенка Таминџија, члан 

3) Мирослав Шиповац, члан   

 
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 6. редовној 
сједници  одржаној дана 5.5. 2017. године  Рјешењем 
број: Број: 01/013-11/17 именовала  предсједника и 
чланове Одбора за жалбе општине Невесиње у 
састваву: Александра  Радовић, предсједник;  
Славенка Таминџија , члан ; Мирослав Шиповац, 
члан; на мандатни период од четири године  
С обзиром да је четверогодишњи мандат истекао , 
било је неопходно утврдити  Приједлог рјешења о 
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разрјешењу  дужности предсједника и чланова 
Одбора за жалбе.  
Имајући у виду напријед наведено Комисија за избор 
и именовање Скупштине општине Невесиње, у складу 
са својим овлашћењима,утврдила је Приједлог 
рјешења о разрјешењу  предсједника и чланова 
Одбора за жалбе општине Невесиње, у састваву: 
Александра  Радовић, предсједник; Славенка 
Таминџија,члан; Мирослав Шиповац, члан  и 
предложила Скупштини општине доношење истог. 
Скупштина општине је усвојила наведени приједлог 
Комисије и одлучила као у диспозитиву овог Рјешења. 
ПРАВНА ПОУКА: Ово Рјешење је коначно и против 
њега се не може уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом 
Требиње у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                          
БРОЈ: 01/013-170/21    ПРЕДСЈЕДНИК   
ДАТУМ: 17.август 2021 .г. Момчило Вукотић,с.р 
 
153. На основу члана 155. Закона о службеницима 

и намјештеницима („Службени гласник  Републике 
Српске“ бр. 97/16) и члана 36. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник  општине Невесиње“ 
број 6/17,16/17), Скупштина општине Невесиње на 7. 
редовној сједници одржаној дана 17. aвгуст 2021. 
године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  предсједника и чланова Одбора за 
жалбе општине Невесиње 

 
 

1.  Именује се  Одбора за жалбе општине Невесиње 
у саставу: 

  
1) Александра  Радовић, предсједник 

2) Славенка Таминџија, члан 

3) Мирослав Шиповац, члан   

 
2. Мандат  Одбора за жалбе је четири године са 

могућношћу поновног избора. 

3. Одбор за жалбе је самосталан у свом раду.  

4. Чланови Одбора за жалбе немају стату 

службеника и помоћног и техничког радника у 

Општинској управи.  

5. Одбор за жалбе одлучује о жалбама службеника 

и техничких и помоћних радника у другом степену 

на рјешења којима се одлучује  о њиховим 

правима и дужностима, као и о жалбама 

кандидата који су учествовали на јавном конкурсу. 

6. Одбор за жалбе има право на мјесечну накнаду 

која је утврђена посебном  Одлуком Скупштине 

општине. 

7. Ово Рјешење ступа  на снагу осмог дана од дана 

објављивања   у „Службеном  гласнику општине 

Невесиње. 

Образложење 
 

Скупштина општине Невесиње, на сједници одржаној 
дана 14. маја 2021. године донијела је Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
Одбора за жалбе број 01/013-96/21  („Службени 
гласник општине Невесиње» број 7/21). На основу 
наведене Одлуке,  а у складу са Одлуком  о 
утврђивању услова и  критеријума за избор и 
именовање Одбора за жалбе  Невесиње број: 01/013-
95/21 („Службени гласник општине Невесиње» број 
7/21) расписан је Јавни конкурс који је објављен 
24.маја.2021.године у  «Еуро Блиц»,а 11. јуна 2021. 
године у„Службеном гласнику Републике Српске“ број: 
53/21)   и од наведеног  датума конкурс је био отворен 
15 дана. 
 Комисија за  спровођење поступка по јавном конкурсу 
за избор и именовање предсједника и чланова 
Одбора за жалбе именована Одлуком Скупштине 
општине број: 01- 013-106/21 од  14.маја 2021. године 
на првој сједници одржаној дана 2 јула 2021. године 
констатовала је  да су у остављеном року пријаве  
поднијели Александра Радовић, Мирослав Шиповац, 
Славенка Таминџија сви дипломирани правници. 
Приспјеле пријаве приложена документација 
појединачно је  прегледана и констатовано је  да су 
пријаве бладовремене  и приложена документација   
потпунa  и да сви  кандидати испуњавају опште и 
посебне услове јавног контурса. Комисија је дана 8. 
јула 2021.године одржала другу сједницу када је и 
обављен интервју  са кандидатима, послије чега је 
утврђена ранг листа, сачињен Извјештај  о 
проведеном поступку  и достављен Скупштини 
општини на разматрање и усвајање. Скупштина 
општине   у цијелости је прихватила Извјештај 
Комисије и одлучила као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против 
њега се не може уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом 
Требиње у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ                                                                                        
БРОЈ: 01/013-171/21                        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                  
ДАТУМ: 17.августа 2021 .г.         Момчило Вукотић,с.р.. 
      
 

154. На основу  члана 39 Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број  97/16,36/19,61/21), члана  127. став 2. тачка 4 
Закона о средњем образовању и васпитању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број : 41/18, 
35/20, 92/20), члана 5. Правилника о раду и поступку 
избора и разрјешења чланова школскиг одбора 
(„Службени гласник Републике Српске“„ број 37/19), 
члана 36. Статута општине Невесиње („Службени 
гласник општине Невесиње“, број 6/17,16/17), 
Скупштина општине Невесиње на 7.редовној сједници 
одржаној дана 17. августа 2021. г , д о н и ј е л а   ј е  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Школског одбора 
у  ЈУ  СШЦ „Алекса Шантић, 

испред јединице локалне самоуправе 
 
1. За члана Школског одбора ЈУ  СШЦ„ Алелса 

Шантић“ Невесиње ,испред јединице локалне 
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самоуправе на период од четири године именује 
се Мирко Будалић, ВСС, дипломирани правник. 
 

2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете 
и културе Републике Српске на даљи поступак 
именовања члана Школског одбора у ЈУ  СШЦ „ 
Алелса Шантић“ Невесиње. 

 

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

  
О б р а з л о ж е њ е 

 

Дана 24.јуна 2021. године ЈУ СШЦ „ Алелса Шантић“ 
Невесиње обратила се Скупштини општине 
Невесиње, са захтјевом за приједлог једног члана 
Школског одбора испред локалне самоуправе због 
истека мандата садашњем сазиву овог органа. 
Чланом 127.став 2. Закона о средњем образовању и 
васпитању („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/18, 35/20, 92/20),  и чланом 3. став 1. тачка 4. 
Правилника о раду и поступку избора и разрјешења 
чланова школскиг одбора („Службени гласник 
Републике Српске“„ број 37/19), прописано је да 
Школски одбор има  7 чланова, које за јавне школе  у 
име оснивача именује министарство.  
Чланом 5.наведеног Правилника прописано да избор 
једног члана Школског одбора у име јединице локалне 
самоуправе, врши Скупштина општине . 
Чланом 127. став 5.Закона о средњем образовању и 
васпитању прописано је да се Школски одбор бира на 
период од 4 године. 
На основу напријед наведеног,Комисија за избор и 
именовањеСкупштине општине Невесиње размотрила 
је приједлог СШЦ „Алекса Шантић“ по разматрању 
приједлога утврдила је приједлог  Рјешења као у 
диспозитиву  и предложила Скупштини доношење 
истог. 
Скупштина општине је донијела Рјешење као 
Поука о правном средству: 
Против овог Рјешења не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред Окружним 
судом у Требињу у року од 30 дана од дана 
достављања овог Рјешења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  НЕВЕСИЊЕ 
БРОЈ:   01/013-171/21   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                            
ДАТУМ: 17.август 2021 .г.    Момчило Вукотић ,с.р. 
 
  155. На основу  члана 39. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16,36/19,61/21)  члана 36.Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45. Пословника 
о раду Скупштине општине(„Службени гласни 
општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)  Скупштина 
општине Невесиње на  7.редовној сједници одржаној 
дана  17.августа 2021.године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о измјени Рјешења о избору предсједника и 

чланова Комисија за Мјесне заједнице и сарадњу 
са општинама и градовима  

1. У Рјешењу о избору  предсједника и чланова 
Комисија за Мјесне заједнице и сарадњу са 
општинама  Број:  01-013-11-6/21 од  
28.01.2021. године („Службени гласник 1/21 ) 
у  тачки I  подтачка 5 ријечи: „ Драгана 
Голијанин “ замјењују се ријечима  „Бојан 
Ромовић“. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                              
БРОЈ: 01-013-163/21            ПРЕДСЈЕДНИК 
ДАТУМ: 17.августа  2021.г. Момчило Вукотић,с.р. 
 
156. На основу  члана 39. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16,36/19,61/21)  члана 36.Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45. Пословника 
о раду Скупштине општине(„Службени гласни 
општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)  Скупштина 
општине Невесиње на 7.редовној сједници одржаној 
дана 17.августа 2021.године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о измјени Рјешења о избору предсједника и 

чланова Комисије за вјерска питања 

1. У Рјешењу о избору  предсједника и чланова 
Комисије за вјерска питања  Број:  01-013-11- 3 /21 
од  28.01.2021. године („Службени гласник 1/21 ) у  
тачки I  подтачка 3. ријечи: „ Славиша Сокнић  “ 
замјењују се ријечима  „Зоран Дамјанац“   

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у « Службеном гласнику општине 
Невесиње». 

    
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                              
БРОЈ: 01-013-165/21                      ПРЕДСЈЕДНИК 
ДАТУМ:17.августа 2021.године  Момчило Вукотић,с.р.                               
 
157. На основу  члана 39. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16,36/19,61/21)  члана 36.Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45. Пословника 
о раду Скупштине општине(„Службени гласни 
општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)  Скупштина 
општине Невесиње на 7.редовној сједници одржаној 
дана  17. августа  2021.године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о измјени Рјешења о избору предсједника и 
чланова Етичке комисије части 

 

1. У Рјешењу о избору  предсједника и чланова 
Етичке комисије части Број:  01-013-11- 5 /21 од  
28.01.2021. године („Службени гласник 1/21 ) у  
тачки I  подтачка 4. ријечи: „ Славиша Сокнић “ 
замјењују се ријечима  „Зоран Дамјанац“   

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у « Службеном гласнику општине 
Невесиње». 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

БРОЈ: 01-013-164/21 ПРЕДСЈЕДНИК  
ДАТУМ:17. августа 2021.године Момчило Вукотић,с.р. 
                   
158. На основу  члана 39. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16,36/19,61/21)  члана 36.Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45. Пословника 
о раду Скупштине општине(„Службени гласни 
општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)  Скупштина 
општине Невесиње на  7. Редовној  сједници одржаној 
дана  17. августа 2021.године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о измјени Рјешења о избору предсједника и 

чланова Комисије за питање младих 

1. У Рјешењу о избору  предсједника и чланова 
Комисије за питање младих  Број:  01-013-11- 4 
/21 од  28.01.2021. године („Службени гласник 
1/21 ) у  тачки I  подтачка 2. ријечи: „ Драгана 
Голијанин  “ замјењују се ријечима  „Бојан 
Ромовић“   

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у « Службеном гласнику општине 
Невесиње». 

       
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

БРОЈ: 01-013-167/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
ДАТУМ:17. августа 2021.године  Момчило Вукотић,с.р.   

                     
 
159. На основу  члана 39. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16,36/19,61/21)  члана 36.Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 6/17,16/17) члана 43. и 45. Пословника 
о раду Скупштине општине(„Службени гласни 
општине Невесиње“ бр 10/17,10/19)  Скупштина 
општине Невесиње на  7 редовној. сједници одржаној 
дана  17. августа 2021.године, донијела је 

 
РЈЕШЕЊЕ 

о измјени Рјешења о избору предсједника и 
чланова Комисија за заштиту људских права и 

представке и притужбе грађана   
 

1. У Рјешењу о избору  предсједника и чланова 
Комисија за заштиту људских права и представке 
и притужбе грађана  Број:  01-013-11-8/21 од  
28.01.2021. године („Службени гласник 1/21 ) у  
тачки I  подтачка 1. ријечи: „ Славиша Сокнић “ 
замјењују се ријечима  „Зоран Дамјанац“ , а у 
подтачки 5.  ријечи „Драгана Голијанин“ ријечима  
„ Бојан Ромовић“ 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у « Службеном гласнику општине 
Невесиње»   СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                              

БРОЈ: 01-013-168/21 ПРЕДСЈЕДНИК   
ДАТУМ: 17.августа .2021.године Момчило Вукотић,с.р. 
 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
160. 
 Број: 02/012.9-114/21 
Датум: 4.8.2021. 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 Борачке 
организације и припадника јединице „Билећки 
добровољци“ од 12.7.2021. 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 2.000,00 КМ (двијехиљаде-

конвертибилнихмарака), на име помоћи Борачкој 
организацији Билећа у изградњи спомен обиљежја 

комаданту Билећких добровољаца Радовану- Раду 
Радовићу. 
 
 

II 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се на 
име предсједника Одбора за изградњу 
споменика, Мира Вујовића, на жиро рачун број 
5620088165973233 код НЛБ банке. 

(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. 
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Како буџетом општине Невесиње у 2021. години нису 
планирана средства на име помоћи Борачкој 
организацији Билећа у изградњи спомен обиљежја 
комаданту Билећких добровољаца Радовану- Раду 
Радовићу, а цијенећи помоћ која је пружена 
Невесињској бригади, у току ратних дејстава, од 
стране Билећких добровољаца, ријешено је као у 
диспозитиву ове Одлуке.  
 

161. 
 

Број: 02/012.9-219/21 
Датум: 5.8.2021. 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 Црквеног одбора 
Цркве Светог цара Лазара, Батковићи, од 30.7.2021. 
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 1.000,00 КМ (једнухиљаду-

конвертибилнихмарака), на име помоћи за 
фрескописање и осликавање унутрашњости Цркве 
Светог цара Лазара и њеног опремања предметима и 
стварима потребним за литургијска богослужења. 
 

II 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатиће се на 
име С.П.Ц.О. Кифино Село, Храм Светог цара 
Лазара, на жиро рачун број 5620088147562633 
код НЛБ банке. 

(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. 
Како буџетом општине Невесиње у 2021. години нису 
планирана средства на име помоћи за фрескописање 
и осликавање унутрашњости Цркве Светог цара 
Лазара у Батковићима и њеног опремања предметима 
и стварима потребним за литургијска богослужења, а 
овај орган је препознао потребу за пружањем помоћи, 
ријешено је као у диспозитиву Рјешења. 
 

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

 

ОО НЕВЕСИЊСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ 2021. ГОДИНЕ 
 

 
 

162. 
Број: 02/012.10-159-3/21 
Датум: 5.8.2021. године 
 
На основу чл. 18, став 3, 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, 
број 6/17 и 16/17),и закључка са састанка ОО 
Невесињске Олимпијаде 2021, од 5.8.2021. године, 
начелник општине        д о н о с и  
 
 
                                                     

О Д Л У К У  

О наградама и наградном фонду „Невесињска 
олимпијада 2021“ 

 
I 

Утврђују се награде и наградни фонд за све 
такмичаре Невесињске олимпијаде 2021 према 
следећем редосљеду: 
 
(1) Атлетскимитинг „АлексаКовачевић“  

 
Тркапионирки 300 м - награде: 30 - 20 – 10 
Тркапионира 300 м - награде: 30 - 20 - 10 
Бацањекугле (Ж)-награде: 150 – 100 – 50 
Бацање кугле (М)- награде: 150 – 100 - 50 
Трка пионирки 400 м(2006. и млађе) 
- награде : 50 - 30 – 20 
Тркапионира 400 м(2006. и млађе 
)-награде: 50 - 30 – 20 
Тркапионирки 600 м(2003. и млађе) 
-награде : 50 - 30 - 20 
Тркапионира 600 м(2003. и млађе) 
- награде: 50 - 30 – 20 
Бацањекопља (М) - награде: 150 – 100 – 50 
Бацањекопља (Ж) - награде: 150 – 100 – 50 
Тркана 100 м (Ж) - награде: 150 - 100 - 50 
Тркана 100 м (М) - награде: 150 - 100 – 50 
Тркана 800 м (Ж)награде: 150 – 100 – 50 
Тркана 800 м (М) - награде: 150 – 100 – 50 
  
(2)Турнир у малом фудбалу 

пјетлићи: 100-70-50;  
пионири: 120 – 100; кадети: 150-120 
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(3) Олимпијскиквиз 

награде: 200 – 150 – 100  
 
(4) Отворено појединачно првенство града у шаху  

награде: 250 - 200 - 150 
 
(5) Такмичење у стрељаштву - ваздушнапушка 

пионири: 50 – 30 – 20 
јуниори: 50 – 30 -20 
сениори: 50 – 30 -20 
жене: 50 – 30 -20 

 
(6)Такмичење у стрељаштву - ваздушнапушка( РВИ 
) 

награде: 200 – 150 - 100 
  
(7)Такмичењемладих гуслара РС 

Награде: 200 – 150 – 100 
 
(8)Тениски турнир 
Награде: сениори 150- 100; јуниори 100-50 

 
(9) Турнир у баскету 3х3 

Награде: 1.500 –500 
 
(10) Турнир у малом фудбалу 

Награде: 1.000- 500 
 
(11)Оцјена смотра паса свих раса 

Награде   - ловни пси:  150- 100- 50,  
-      неловни пси: 80 - 60 – 30 

 
 
(12)Сајам прехрадбених производа и ручних 
радиности 
 

Сир - награде: 300-200-100 
Кајмак - награде: 300-200-100 

Невесињски пршут- награде: 300-200-100 
Пчелињи производи - награде: 300-200-100 
Домаћа ракија- награде: 200-150-100 
Традиционална јела- награде: 200-150-100 
Ручне радиности- награде:300-200-100 
Најљепши штанд- 100 
 
(13) Братачки луг 

 
Скок у даљизмјеста -  награде:150 - 100 – 50 
Скок у висизмјеста - награде:150 - 100 – 50 
Трка у џаку - награде:100 - 60 - 40 
Тркасајајетом у кашици - награде: 100 - 60 – 40 
Пењањенастуб - награде: 150 - 100 - 50 
Бој набрвну - награде: 150 – 100 – 50 
Скакањенамијех - награда: 100 КМ  
Потезањеклипа - награде: 200 - 150 – 100 
Бацањекамена с рамена - награде: 350 - 250 - 150 
Потезањеконопа  -награде: 500 - 300  
 
МАЛА ТРКА (тркабосанско - брдскихкоња и 
мјешанаца) 
- награде: 1.500 - 1.000 – 500 
Трка  арапскихкоња 
 - награде: 2000 - 1.500 - 1.000 
ВЕЛИКА ТРКА ( тркапунокрвнихкоња )  
- награде: 4.000 - 2.500 - 1.500 
 

II 
 

Сва назначена новчана средства у тачке I ове Одлуке 
изражена су искључиво у конвертибилним маркама. 

III 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Невесиње 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
                                                                                                                                                                   Н А Ч Е Л Н И К 

        Миленко Авдаловић,с.р. 
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Ред. 
Бр. 

 
С  А Д  Р  Ж  А  Ј 

Ст. 

  
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 

 

144. 
 
Одлука о усвајању Регулационог плана „Градски стадион“ 
 

1 

145. 

 
Одлука о продаји неизграђеног градског  грађевинског земљишта у државној својини 

путем непосредне погодбе ради обликовања грађевинске честице –Ђогић Наташа 
 

1 

146. 

 
Одлука о продаји неизграђеног градског  грађевинског земљишта у државној својини 

путем непосредне погодбе ради обликовања грађевинске честице – Кисић Жељко  
.   

2 

147. 

 

Одлука о продаји неизграђеног градског  грађевинског земљишта у државној својини 

путем непосредне погодбе ради обликовања грађевинске честице –Буха Лазар 
 

2 

148. 

 
Одлука о продаји неизграђеног градског  грађевинског земљишта у државној својини 

путем непосредне погодбе ради обликовања грађевинске честице – Перишић Петар 
 

3 

149. 
 
Одлука о усвајању Нацрта ребаланса буџета Општине Невесиње за 2021.годину 
 

3 

150. 
Одлука о умањењу комуналне таксе за привремено заузимање јавне површине за 
постављање столова  испред угоститељских објеката 
 

3 

151. 
Одлука  о одређивању одборника Скупштине општине који ће присуствовати при закључењу 
брака у општини Невесиње 
 

4 

152. 
 
Рјешење о разрјешењу предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Невесиње 
 

4 

153. 
 
Рјешење  о именовању  предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Невесиње 
 

5 

154. 

 
Рјешење о именовању члана Школског одбора  у  ЈУ  СШЦ „Алекса Шантић, 
испред јединице локалне самоуправе 
 

5 

155. 

 
Рјешење о измјени Рјешења о избору предсједника и чланова Комисија за Мјесне заједнице и 
сарадњу са општинама и градовима  
 

6 

156. 
 
Рјешење о измјени Рјешења о избору предсједника и чланова Комисије за вјерска питања 

 
6 

157. 
 
Рјешење  о измјени Рјешења о избору предсједника и чланова Етичке комисије части 

 
6 

158. 
 
Рјешење  о измјени Рјешења о избору предсједника и чланова Комисије за питање младих 
 

7 

159. 

 
Рјешење  о измјени Рјешења о избору предсједника и чланова Комисија за заштиту људских 
права и представке и притужбе грађана   
 

7 

 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

 

160. 

 

Одлука о утрошку дијела средстава буџетске резерве - изградња спомен обиљежја комаданту 
Билећких добровољаца Радовану- Раду Радовићу. 
 

 

7 



 

 

161. 

 
Одлука  о утрошку дијела средстава буџетске резерве-  за фрескописање и осликавање 

унутрашњости Цркве Светог цара Лазара 
 
 

8 

 
 

ОО „Невесињска олимпијада 2021“ 
 

 

162. 

 
Одлука  о наградама и наградном фонду „Невесињска олимпијада 2021“ 

 
 

8 

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

 
 


