
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ 
Година  XLVIII                                   Број  3/22                                 10. март 2022.год 
 .

37.  
На основу члана 240. став 3. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16, 66/18, 91/21, 
119/21), члана 7. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), тачке V Одлуке о утврђивању плате, висине примања по 
основу рада и висине помоћи раднику („Службени гласник Републике Српске“,број 53/16 и 12/22), Синдикална 
организацијa “Органа управе” Невесиње и начелник Општинске управе Невесиње, закључили су:  
 

 
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ НЕВЕСИЊЕ 

 
Члан 1. 

(1) Појединачним Колективним уговором за запослене у органима јединице локалне управе Невесиње (у даљем 

тексту: Колективни уговор) уређују се права, обавезе и одговорности  општинских службеника и запослених који 

немају статус службеника (у даљем тексту: запослени), која проистичу из рада и по основу рада, као и друга 

питања која нису на потпун и цјеловит начин уређена Законом о локалној самоуправи, односно прописа који 

уређују радно-правни статус запослених у органима јединица локалне самоуправе у Републици Српској, Законом 

о статусу функционера јединица локалне самоуправе, Законом о раду и овим колективним уговором, друга 

примања запослених, право на помоћ, права у случају престанка радног односа, услове за рад синдиката, те 

право на штрајк, као и друга питања од значаја за уређивање односа између запослених, с једне стране, и 

јединице локалне самоуправе као послодавца (у даљем тексту: послодавац), с друге стране.  

(2) Одредбама овог колективног уговора не може се утврдити мањи обим права од права која су одређена 

законима из става (1) овог члана.  

(3) Граматички изрази употријебљени у Посебном колективном уговору за означавање мушког и женског рода 

означавају оба пола. 

Члан 2. 

(1) Права, обавезе и одговорности из радног односа морају бити усклађени са прописима из члана 1. став (1) 

Колективног уговора.  

(2) Пријем у радни однос, општи и посебни услови за заснивање радног односа, приправнички стаж, пробни рад, 

стручно оспособљавање и усавршавање запослених, повратак на посао након истека функције, распоређивање 

запослених, радно вријеме, прековремени рад, дневни одмор, седмични одмор, годишњи одмор, дисциплинска и 

материјална одговорност, престанак радног односа, плаћено и неплаћено одсуство, заштита на раду, вишак 

запослених, оцјена рада и напредовање запослених, заштита права запослених и остваривање права на штрајк 

регулисани су прописима из члана 1. став. (1) Колективног уговора и нису предмет Колективног уговора.  

 

Члан 3. 

(1) Запослени за обављени рад има право на плату као и на накнаду у складу са законом, и Колективним 

уговором.  

(2) Најнижа плата за запослене је најнижа плата утврђена у складу са Законом о раду.  

 

Члан 4. 

(1) Запослени има право на мјесечну плату.  

(2) Начин обрачуна и исплата плате зависе од радног мјеста запосленог и платне групе.  

(3) Плата се исплаћује у текућем мјесецу за претходни мјесец, а средства за бруто плате обезбјеђују се у буџету 

јединице локалне самоуправе.  

Члан 5. 

(1) Плата запослених састоји се од основне плате и увећања плате прописаних Колективним уговором. 

(2) Плата из става (1) овог члана представља бруто плату. 
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(3) У свим елементима који чине плату из става (1) овог члана садржани су порез на доходак и доприноси. 

(4) Плата из става (1) овог члана умањена за порез на доходак и доприносе је нето плата радника. 

 

Члан 6. 

(1) Основна плата обрачунава се и исказује мјесечно за пуно радно вријеме према радном мјесту и одговарајућој 

платној групи.  

(2) Основна плата из става (1) овог члана је производ цијене рада и коефицијента утврђеног према платној групи.  

(3) Увећање основне плате на пословима који се према посебним прописима сматрају пословима са посебним 

условима рада урачуната су  у износ основне плате из става (2) овог члана и не могу се посебно исказивати. 

(4) Основна плата за сваку навршену годину радног стажа осигурања увећава се на начин утврђен прописима који 

уређују плате запослених у републичким органима управе.  

(5) Цијена рада је  основ за обрачун плате, а утврђују је учесници Колективног уговора, а иста се утврђује у износу 

од 110,00КМ. 

(6) Цијена рада ће се утврђивати једном годишње од стране потписника Колективног уговора. 

 

Члан 7. 

(1) Коефицијенти за обрачун плата запослених утврђују се у распонима и разврставају се у платне групе у 

зависности од потребног стручног знања, сложености послова, самосталности у раду и степена одговорности.  

(2) Послови се разврставају у платне групе са сљедећим коефицијентима за обрачун плате:  

 

1) прва платна група – послови на којима се захтијева стручност неквалификованог 

радника................................................................................................................................................7,81, 

 

2) друга платна група – послови на којима се захтијева стручност која се стиче средњим образовањем у трајању 

од три године...................................................................................................................................... 7,96, 

 

3) трећа платна група – послови на којима се захтијева стручност која се стиче средњим образовањем у трајању 

од четири године. 

 

1. за службенике седме категорије - стручни сарадник првог звања.....................................10,42 

2. за службенике седме категорије – стручни сарадник другог звања...................................10,09 

3. за службенике седме категорије – стручни сарадник трећег звања....................................9,60 

4. послови на којима се захтјева стручност која се стиче стручним образовањем у трајању од 4     године за 

намјештенике .............................................................................................9,27-10,09 

- кафе кухар………………………………………………………………………………..……………..9,27 

- остала радна мјеста намјештеника……………………..…………………………………………10,09 

 

4) четврта платна група – послови на којима се захтијева стручност која се стиче специјализацијом на основу 

стручности средњег образовања (ВКВ радник и ватрогасац – 

спасилац)............................................................................................................................10,86-12,35 

 

1.  Ватрогасац спасилац у ТВСЈ………………………………..…………………………………….……...:10.86 
2.  Вођа смјене у ТВСЈ, с.с.с.за овјере – шеф посарнице.……………..……………………….……..…11,20 
3.  Ватрогасац спасилац – електричар у ТВСЈ и радна мјеста ВКВ намјештеници …...…............. 12,12 
 

 

5) пета платна група – послови на којима се захтијева стручност која се стиче вишим образовањем или високим 

образовањем са остварених 180 ECTS бодова или еквивалент  

 

1. За службеника шесте категорије – виши стручни сарадник првог звања и замјеник старјешине у   

ТВСЈ........................................................................................................................................................12,90 

2.  За службеника шесте категорије – виши стручни сарадник другог звања....................................12,57 

3. За службеника шесте категорије – виши стручни сарадник трећег звања.....................................12,35 
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6) шеста платна група – послови на извршилачким радним мјестима на којима се захтјева стручност која се 

стиче високим образовањем која се стиче у трајању од 4 године или високим образовањем са остварених 240 

ECTS бодова или еквивалент 

 

1. Шеф одсјека..........................................................................................................................................19,35 

2. Инспектор и комунални полицајац......................................................................................................19,18 

3. За службеника пете категорије-самостални службеник првог звања...............................................16,20 

4. За службеника пете категорије – самостални службеник другог звања............................................15,71 

5. За службеника пете категорије – самостални службеник трећег звања и              

    старјешина ТВСЈ………………………....................................................................................................15,04 

 

7) седма платна група – послови на руководећим радним мјестима на којима се захтјева стручност која се стиче 

високим образовањем у трајању од 4 године или високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова или 

еквивалент..................................................................................................................................................26,29 

 

(3) За обрачун плате запослених у кабинету начелника општине који немају статус службеника или намјештеника 

примјењује се коефицијент седме платне групе уколико имају стручност која се стиче високим образовањем у 

трајању од 4 године или високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент. 

(4) Уколико запослени става (3) овог члана немају стручност седме платне групе за обрачун плате примјењује се 

коефицијент платне групе у зависности од захтијеваног степена стручне спреме. 

(5) Овим Колективним уговором односно општим актом одређују се коефицијенти за свако радно мјесто у 

отштинској управи у оквиру платних група из става (2) овог члана,  с тим да се за радна мјеста службеника у истој 

категорији, односно категорији и звању, односно пословима исте сложености за радна мјеста намјештеника 

одређује исти коефицијент. 

Члан 8. 

Основна плата приправника са високим, вишим или средњим образовањем утврђује се и исплаћује у износу од 

80% плате треће, пете или шесте платне групе и члана 7. став (2) Колективног уговора. 

 

Члан 9. 

(1) Запослени који по налогу руководиоца раде дуже од пуног радног времена за сваки час рада имају право на 

један час компезирајућег радног времена. 

(2) Вријеме из става (1) овог члана прерачунава се тромјесечно у слободне дане и часове које су запослени 

дужни да искористе најкасније у року од 6 (шест) мјесеци. 

 

Члан 10. 

(1) Основна плата запослених увећава се:  

1) по основу рада ноћу - 35%,  

2) за рад на дане државног празника и друге дане у које се по закону не ради - 50%, 

3) по основу рада на радном мјесту са повећаним ризиком - 15%.  

(2) Различити основи увећања плате из овог члана међусобно се не искључују.  

 

Члан 11. 

Послодавац запосленима на терет материјалних исплаћује:  

1) дневницу за службено путовање у Републици Српској, Федерацији БиХ и у иностранству - у висини коју одреди 

Влада Републике Српске посебним актом,  

2) накнаду трошкова превоза приликом доласка на посао и повратка с посла - у висини пуне цијене мјесечне 

карте у јавном превозу,  

3) отпремнину приликом одласка запосленог у пензију - у висини три процјечне нето плате запосленог обрачунате 

за посљедњи мјесец приликом одласка у пензију  

4) накнада за повећање трошкова боравка за вријеме рада на терену – 10% од утврђене цијене рада 

5) накнаду плате за првих 30 дана привремене спријечености за рад у висини од 85% од основа за обрачун 

накнаде плате за вријеме привремене спријечености за рад у складу са прописима којима се регулише 

здравствено осигурање,  

6) регрес за коришћење годишњег одмора  најмање у висини три најниже плате у Републици Српској  
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7) трошкове једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, као и у случају обављања прековременог рада 

дужег од три часа дневно -  у висини од 0,75% просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину, за 

сваки радни дан запосленог. 

8) накнаду трошкова за коришћење сопственог аутомобила приликом обављања службеног посла по налогу 

послодавца - у висини од 20% од цијене горива по једном литру за сваки пређени километар.  

 

Члан 12. 

(1) Запослени има право на накнаду трошкова превоза из члана 10. тачка 2) Колективног уговора уколико је 

мјесто становања запосленог удаљено од мјеста рада преко 3 km, а највише 50 km.  

(2) Запослени чије је мјесто становања удаљено преко 50 km остварује ово право до износа који је утврђен за 

запослене чије мјесто становања не прелази 50 km.  

 

Члан 13. 

(1) Запослени који ради са пуним радним временом или најмање 6 сати дневно има право на одмор у току радног 

времена у трајању од 30 минута. Распоред коришћења овог одмора утврђује послодавац.  

(2) Запослени који ради дуже од 4 сата, а краће од 6 сати дневно има право на одмор  у току рада у трајању од 

најмање 15 минута  

(3) Запослени који ради дуже од пуног радног времена, а најмање 10 сати дневно,  поред одмора из става 1. овог 

члана има право на додатни одмор у току рада у трајању од најмање 15 минута. 

(4) Вријеме одмора из става (1) до (3) овог члана урачунава се у радно вријеме.  

 

Члан 14. 

(1) Запослени има право на дневни одмор између два узастопна радна дана у трајању од најмање 12 часова 

непрекидно. 

(2) Запослени има право на седмични одмор у трајању од најмање од 24 часа непрекидно којем се додаје 

најмање 8 часова одмора из става 1. овог члана  према унапријед одређеном распореду.  

 

Члан 15. 

(1) У свакој календарској години запослени има право на годишњи одмор у трајању од најмање четири радне 

седмице, односно најмање 20 радних дана. 

(2) Годишњи одмор из става 1. овог члана увећава се по основу 

  1) дужине радном стажа, на начин да се за сваке 4 навршене године радног стажа трајање годишњег одмора 

увећава за по један радни дан. 

  2) лицу са инвалидитетом и родитељу усвоиоцу, стараоцу или хранитељу дјетета ометеног у психофизичком 

развоју у старости до 7 година живота -  за два радна дана. 

(3) Годишњи одмор увећан по основима из става (2) овог члана не може се утврдити у трајању дужем од 30 

радних дана,  осим запосленим из члана 80. став (3) Закона о раду. 

 

Члан 16. 

Запослени који није навршио 6 мјесеци непрекидног радног стажа има право на годишњи одмор у трајању од 

једног радног дана за сваки мјесец рада.  

 

Члан 17. 

(1) Годишњи одмор, по правилу, користи се без прекида.  

(2) Годишњи одмор може се, изузетно, користити у дијеловима, у складу са могућностима и потребама органа 

једнице локалне самоуправе. 

(3) Ако запослени користи годишњи одмор у дијеловима, први дио користи у трајању од најмање двије радне 

седмице у трајању календарске године, а други дио најкасније до 30. јуна наредне календарске године. 

(4) Приликом распоређивања годишњег одмора узеће се у обзир жеља и потребе запослених. 

  

Члан 18. 

Приликом оставривања права на годишњи одмор и других права чије остваривање зависи од непрекидног рада, 

сва одсуствовања са рада за које је запослени остварио накнаду плате неће се сматрати прекидом у раду. 
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Члан 19. 

(1) Запослени има право на плаћено одсуство у току једне календарске године у следећим случајевима:  

1) приликом склапања брака – пет радних дана;  

2) приликом смрти члана уже породице – пет радних дана  

3) приликом рођења дјетета - три радних дана 

4) у случају тешке болести уже члана породице – три радна дана  

5) елементарне непогоде којом је угрожена егзистенција запосленог и његове породице – три радна дана  

6) добровољног давања крви - два радна дана приликом сваког давања  

7) ради задовољавања вјерских и традицијских потреба – два радна дана  

8) пресељења у други стан – два радна дана  

9) приликом смрти члана шире породице – два радна дана 

10) полагање стручног испита – један радни дан 

(2) Плаћено одсуство из става 1. овог члана не може бити дуже од 5 радних дана у току календарске године. 

(3) Запослени у случају потребе може у току календарске године користити плаћено одстуство по више основа. 

(4) Послодавац може, на захтјев запосленог одобрити плаћено одсуство дуже од 5 радних дана у току 

календарске године у оправданим случајевима, али не више од15 дана.  

(5) Уз захтјев за коришћење плаћеног одсуства по свим основима потребно је приложити одговарајући доказ о 

постојању случаја за који се тражи плаћено одсуство. 

(6) Чланом уже породице у смислу овог колективног уговора, смартају се: брачни и ванбрачни супружници, 

њихова дјеца (брачна, ванбрачна и усвојена), пасторчад, дјеца узета под старатељство и друга дјеца без 

родитеља узета на издржавање, мајка, отац, очух и маћеха, a чланом шире породице:  дјед, бака, брат, сестраи 

чланови уже породице брачног супружника. 

 

Члан 20. 

(1) Послодавац може запосленом, на његов писмени захтјев, одобрити неплаћено одсуство у следећим 

случајевима:  

  1) стручног или научног усавршавања у земљи и иностранству,  

  2) његе тешко обољелог члана уже породице и 

  3) у другим оправданим случајевима, на захтјев запосленог. 

(2) Неплаћено одсуство из става (1) овог члана може трајати до три мјесеца, осим у случајевима стручног и 

научног усавршавања у иностранству, које може трајати до једне године.  

(3) За вријеме неплаћеног одсуства, права и обавезе запосленог по основу радног односа, мирују, а трошкове 

пензијског и инвалидског осигурања сноси корисник неплаћеног одсуства. 

 

Члан 21. 

(1) Запослени и његова породица имају право на помоћ у случају:  

  1) смрти запосленог - у висини три просјечне нето плате запослених исплаћене у општинској управи у претходној 

години 

  2) смрти члана уже породице у висини двије просјечне нето плате запослених исплаћене у општинској управи у 

претходној години 

  3) тешке инвалидности запосленог (која је категорисана од стране надлежног органа) у висини двије просјечне 

нето плате запослених исплаћене у општинској управи у претходној години 

  4) дуготрајне болести или дуже неспособности за рад усљед повреде запосленог (утврђене од стране љекарске 

комисије) у висини једне просјечне нето плате запослених исплаћене у општинској управи у претходној години, 

  5) изградња надгробног споменика запосленог који је изгубио живот приликом обављања службене дужности у 

висини три просјечне бруто плате запослених исплаћене у општинској управи за претходну годину, 

  6) рођења дјетета – у висини једне просјечне нето плате запослених исплаћене у општинској управи у 

претходној години  

  7) новчану накнаду за посебне резултате рада у висини до једне просјечне бруто плате запосленог остварене у 

претходном мјесецу, прије додјељивања награде. 

 

(2) Уколико више чланова породице испуњава услове за остваривање права из става (1) тачка 2) и 6) овог члана, 

право на помоћ осварује само један запослени. 
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(3) Новчана накнада за посебне резултате рада може се исплатити истом запосленом само једном годишње за 

један мјесец, а одлука ће бити објављена на огалсној табли организационе јединице запосленог. 

 

(4) Запосленом се исплаћује јубиларна награда за остварени радни стаж у органу јединице локалне самоуправе, у 

трајању од:  

1) 20 година радног стажа - у висини једне просјечне бруто плате запослених исплаћене у општинској управи у 

претходној години 

2) 30 година радног стажа - у висини двије просјечне бруто плате запослених исплаћене у општинској управи у 

претходној години 

 

Члан 22. 

Уколико из било којих разлога не исплати потражиоца запосленог из овог колектовног уговора послодавац је 

обавезан да потраживања води у својим пословним књигама као обавезу и исплати запосленог у наредној  

буџетској години по обезбјеђењу средстава. 

 

Члан 23. 

У случају престанка радног односа у органима јединице локалне самоуправе у складу са одредбама закона који 

уређује радно-правни статус запослених и Закона о раду, запослени има право на отказни рок који зависи од 

дужине радног стажа запосленог и утврђује се за:  

1) радни стаж од двије до десет година - 30 дана,  

2) радни стаж од десет до 20 година - 45 дана,  

3) радни стаж од 20 до 30 година - 75 дана, 

4) радни стаж дужи од 30 година -  90 дана.  

 

Члан 24. 

(1) Ако је запосленом престао радни однос усљед промјене у организацији рада и пословања органа јединице 

локалне самоуправе, односно због смањења обима послова или укидања послова, запослени има право на 

отпремнину на терет послодавца.  

(2) Висина отпремнине зависи од дужине рада запосленог у органу јединице локалне самоуправе, а износи: 

 1) за рад од двије до десет година – 35% просјечне мјесечне нето плате запосленог исплаћене у посљедња три 

мјесеца прије престанка радног односа, за сваку навршену годину рада, 

 2)  за рад од десет до двадесет година – 40%  просјечне мјесечне нето плате запосленог исплаћене у посљедња 

три мјесеца прије престанка радног односа, за сваку навршену годину рада, 

 3)  за рад од двадесет до тридесет година – 45% просјечне мјесечне нето плате запосленог исплаћене у 

посљедња три мјесеца прије престанка радног односа, за сваку навршену годину рада,  

 4) за рад дужи од тридесет година – 50% просјечне мјесечне нето плате запосленог исплаћене у посљедња три 

мјесеца прије престанка радног односа, за сваку навршену годину рада. 

(3) Отпремнина из става 2. овог члана не може бити већа од шест просјечних мјесечних плата исплаћених 

запосленом у посљедња три мјесеца прије престанка радног односа.  

(4) Приликом утврђивања програма рјешавања вишка запослених послодавац је дужан да са синдикатом разради 

критеријуме за утврђивање вишка запослених у складу са законом. 

 

Члан 25. 

Послодавац  је дужан информисати запослене о правима, обавезама и одговорностима проистеклим из закона. 

 

Члан 26. 

Послодавац је дужан да запослене обавјештава о свим активностима везаним за утврђивање престанка потреба 

за радом запослених и да омогући да се сваки запослени лично упозна са мућностима за рјешавање свог радно 

правног статуса. 

Члан 27. 

Синдикат има право да захтијева од послодавца и друге информације за остваривање права запослених. 

 

Члан 28. 

Послодавац је дужан да синдикату омогући дјеловање у складу са његовом улогом и задацима, статутом, 

програмом и међународним конвенцијама о раду, и то:  
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1) да покреће иницијативе, подноси захтјеве и приједлоге и да заузима ставове од значаја за материјални, 

економски и социјални положај радника и  

2) да се мишљење и приједлози синдиката размотре прије доношења одлуке од значаја за материјални, 

економски и социјални положај радника и да се према њима опредијели.  

3) да синдикату уручује позиве за састанке којима се одлучује о правима запослених 

 

Члан 29. 

Послодавац обезбјеђује синдикату услове за његово дјеловање, на начин да омогући:  

1) коришћење одговарајуће просторије и потребне административно-техничке услуге,  

2) приступ подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних активности, и  

3) накнаду плате на основну плату предсједнику или повјеренику синдиката код послодавца у износу од 10% ако 

синдикат има до 100 чланова односно 12,5% ако синдикат има преко 100 чланова. 

 

Члан 30. 

(1) Синдикалног представника, због његове синдикалне активности, ако дјелује у складу са важећим законима, 

колективним уговорима и општим актима, није могуће без сагласности надлежног органа синдиката распоредити 

на друго радно мјесто, нити упутити на рад код другог послодавца.  

(2) Због синдикалног дјеловања, послодавац не може синдикалном представнику без сагласности надлежног 

органа синдиката којем припада смањити плату, или против њега покренути дисциплински поступак, или га на 

други начин довести у неугодан или подређен положај.  

(3) Право из ст 1. и 2. овог члана траје за вријеме обављања функције и годину дана након истека функције.  

(4) Синдикални представници у смислу овог члана су и функционери синдиката на вишим нивоима који своју 

функцију обављају волонтерски, а запослени су код послодавца.  

 

Члан 31. 

(1) Представницима синдиката мора се омогућити одсуствовање са посла ради присуствовања синдикалним 

састанцима, конференцијама, сједницама и конгресима и ради оспособљавања на курсевима и семинарима.  

(2) Представницима синдиката обезбјеђује се приступ свим радним мјестима код послодавца, када је то потребно за 

обављање њихове функције.  

(3) У случају потребе убирања средстава солидарности, представници запослених које синдикат за то овласти имају 

право да ове активности обављају у одговарајућим просторијама послодавца.  

(4) Представницима синдиката дозвољено је да истичу обавјештења синдиката у просторијама послодавца на 

мјестима која су приступачна запосленим.  

(5) Представницима синдиката дозвољава се да користе најмање два сата мјесечно у току радног времена за 

састанке у организацији или установи и два сата мјесечно за остале синдикалне активности.  

(6) Послодавац је дужан да представницима синдиката дозволи да запосленима достављају информације, билтене, 

публикације, летке и друга документа синдиката.  

(7) Активности синдиката врше се тако да не иду на штету редовног функционисања послодавца и радне 

дисциплине. 

Члан 32. 

Послодавац је дужан да обезбиједи обрачун и уплату синдикалне чланарине обуставом износа чланарине из 

плата запослених - чланова синдиката приликом сваке исплате плата, а према одлуци надлежног органа 

Синдиката управе Републике Српске, уз писану сагласност, односно синдикалну приступницу радника.  

 

Члан 33. 

(1) Запослени у овој дјелатности имају право на штрајк у складу са Законом о штрајку, посебним законима у овој 

области.  

(2) Синдикат у штрајку поступа у складу са правилима Синдиката у штрајку које је донио надлежни орган 

Синдиката управе Републике Српске и Савеза синдиката Републике Српске.  

 

Члан 34. 

(1) Запослени има право на безбједност и заштиту здравља на раду у складу са законом, посебним прописима 

којима се уређује област безбједности и заштите здравља на раду, колективним уговором и актима послодавца.  

(2) Послодавац је дужан да обезбиједи запосленом рад на радном мјесту и у радној средини у којима су 

спроведене мјере заштите и здравља на раду и одговоран је за непримјењивање тих мјера.  



10.3. 2022 . год.  СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК    ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ               Број  3                     страна    8 

  

 
 

 

Члан 35. 

(1) Запослени код послодавца имају право да изаберу једног или више предтставника за заштиту здравља на 

раду. 

(2)  Послови представника за заштиту здравља на раду обавњаће синдикали одбор. 

 

Члан 36. 

Послодавац је дужан да представнику запослених за заштиту и здравље на раду омогући увид у све активности 

које се односе на безбједност и здравље на раду. 

Члан 37. 

Послодавац може својим актом ближе одређивати поједина права, обавезе и одговорност запослених и начин 

њиховог остваривања, при чему се не може одредити мањи обим права запосленог од онога који је отврђен овим 

колективним уговором. 

Члан 38. 

(1) Ради праћења, примјене и тумачења овог колективног уговора, уговорне стране формирају комисију у коју 

улазе по три представника сваке уговорне стране.  

(2) Комисија доноси закључке консензусом.  

(3) Закључци комисије су обавезујући за уговорне стране, уколико неко од учесника не оспори закључак комисије 

у року од осам дана од дана достављања закључка.  

 

Члан 39. 

Овај колективни уговор могу споразумно измијенити уговорне стране на начин и у поступку којим је закључен.  

 

Члан 40. 

(1) Учесници овог колективног уговора сагласни су да се колективни уговор закључи на период од двије године. 

(2) Сваки учесник у потписивању овог Колективног уговора може отказати овај уговор на начин прописан Законом 

о раду. 

Члан 41. 

(1) Овај колективни уговор сматра се закљученим када га у истовјетном тексту потпишу његови учесници.  

(2) Овај колективни уговор ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Невесиње“,а примјењиваће се од 01.03.2022. године. 

(3) Ступањем на снагу овог колективног уговора престаје да важи Колективни уговор за запослене у општинској 

управи Невесиње број: 14/17, 16/17, 3/19 и 4/20) и Правилник о обрачуну и исплати плата и других личних 

примања запослених у Општинској управи Невесиње објављен у („Службеном гласнику oпштине Невесиње“ бр. 

4/19). 

 

1) Начелник општине Невесиње                                                                                             

  Миленко Авдаловић, с.р.  

 Број: 02-012.1-9/22    

 Датум, 08.03.2022. године                                                                                                                   

 

2) Предсједник синдикалне организације ,,Органа управе“ Невесиње  

Миомир Кокотовић, с.р. 

Број: 6/22 

Датум, 08.03.2022. године     

 

38.  
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' број 97/16, 36/16 и 
61/21) члана 64. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе (''Службени 
гласник Републике Српске'' ,бр.97/16) и члана 31. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста општинске управе Невесиње (''Службени гласник општине Невесиње'' број 3/18, 15/18, 1/19, 11/19, 
14/19, 16/19, 11/20, 2/21 и 1/22) начелник Општине  д о н о с и   

 
П Л А Н  

ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
ЗА 2022. ГОДИНУ 
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I 
План запошљавања у Општинској управи општине Невесиње за 2022. годину (у даљем тексту: План) утврђује се 
на основу стања систематизованих радних мјеста, стварног стања попуњености радних мјеста у складу са 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине 
Невесиње, те потребног броја службеника и намјештеника на неодређено вријеме, као и потребног броја 
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 2022. годину. 
 

II 
Уважавајући потребе и финансијске могућности Општине у 2022. години планира се запошљавање на упражњена 
радна мјеста путем Јавног конкурса и то: 
 
Одјељење за општу управу: 

1. Самостални стручни сарадник за борачко – инвалидску заштиту  
и заштиту цивилних жртава рата...................................................... 1 извршилац 

2. Самостални стручни сарадник за борачко – инвалидску заштиту  
и жртве ратне тортуре......................................................................... 1 извршилац 

3. Радник на одржавању чистоће у згради Општине...........................1 извршилац 
Напомена: Радно мјесто под ред. бројем 3 биће упражњено од септембра 2022. године 
 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности: 

4. Самостални стручни сарадник за статистику, план и анализу........1 извршилац 
5. Самостални стручни сарадник за савјетодавни рад у пољопривреди- 

-  Координатор……………………………………………………….1 извршилац 
6. Шеф Одсјека за инспекцијске и послове комуналне полиције….. 1 извршилац 
7. Урбанистичко – грађевински инспектор………………………..…1 извршилац 

Напомена: Радно мјесто под ред. бројем 4. биће упражњено од марта 2022. године. 
 
Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове 

8. Самостални стручни сарадник – помоћник 
 начелника Одјељења……………………………………………..…1 извршилац 

Напомена: Радно мјесто упражњено од априла 2022. године. 
 
 
Стручна служна начелника Општине: 

9. Самостални стручни сарадник начелника Oпштине…………….. 1 извршилац 
10. Самостални стручни сарадник за развој туризма и културе…….. 1 извршилац 
11. Самостални стручни сарадник за  анализу и статистичко праћење развоја, праћење, вредновање 

и припрему пројектних приједлога ............. 1 извршилац 
Напомена : Радно мјесто под редним бројем 3. биће упражњено од септембар 2022. године. 
 
Кабинет начелника 

12. Технички секретар начелника Општине 
 

Територијална  ватрогасно – спасилачка јединица 

План запошљавања у дијелу попуњавање радних мјеста у ТВСЈ Невесиње утврдиће се по усвајању Правилника о 
систематизацији радних мјеста у ТВСЈ, а по прибављеном мишљену Министартва унутрашњих послова. 
 

III 
Запошљавање приправника и волонтера, а ради стручног оспособљавања и стицања услова за полагање 
стручног испита,  вршиће се у складу са расположивим средствима у Буџету општине Невесиње за 2022. годину и 
у зависности од одобреног броја приправника по основу јавног позива Завода за запошљавање. Планирано је да 
се поднесе пријава за укупно 4 (четири) приправника 
 

IV 
Oвај План ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Невесиње''. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02/012.1-3/22                                                                                                                          Н А Ч Е Л Н И К  
Датум, 11.02.2022. године          Миленко Авдаловић, с.р. 
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39.  
На основу члана 7. Уредбе о условима и начину плаћања готовим новцем („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 86/12 и 10/14), Одлуке о наплаћивању партиципације у Јавној здравственој установи Дом здравља у 
Невесињу број: 01/013-8/22 од 01.03.2022. године, члана 7. Упутства о благајничком пословању Општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, број: 3/17) и члана 67. и 88. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“, број: 6/17 и 16/17) начелник општине Невесиње  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању висине благајничког максимума за ЈЗУ Дом здравља Невесиње 

 
I 

Утврђује се висина благајничког максимума у износу од 2000,00 КМ (двијехиљаде-конвертибилнихмарака). 
 
 

II 

Готовинска плаћања могу се вршити само за намјене утврђене чланом 4. Упутства о благајничком пословању 
општине Невесиње. 
 
 

III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се у „Службеном гласнику општине Невесиње“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број: 02/012.10-65/22 
Датум, 7.3.2022. године                               Н А Ч Е Л Н И К 
            Миленко Авдаловић, с.р. 
 

40. 
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', 
број 39/14), члана 20. Правилника о јавној набавци роба, услуга и радова  (''Службени гласник општине 
Невесиње'', број 5/15) и  члана 67. и 88. Статута општине Невесиње (''Службени гласник општине Невесиње'', број 
6/17), Начелник општине доноси: 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ЗА 2022. ГОДИНУ (II) 

 
 

Члан 1. 

Врши се измјена и допуна План јавних набавки општине Невесиње за 2022. годину. 
 

Члан 2. 

Измјена и допуна Плана јавних набавки сачињена је на основу  буџета општине  Невесиње за 2022. годину и 
Одлуке Владе Републике Српске о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије за Општину 
Невесиње број 04/1-012-2-3765/21 од 23.12.2021. године (''Службени гласник Републике Српске'', број 116/21). 
 

Члан 3. 

Саставни дио ове одлуке је Измјена и допуна (II) Планa јавних набавки општине Невесиње за 2022. годину. 
 

Члан 4. 

Ова Одлукла ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику општине Невесиње. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ                                                                                     Н А Ч Е Л Н И К 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                      Миленко Авдаловић, с.р.     
Број: 02-012.1-6-2/21 
Датум: 07.03.2022. године 
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ИЗМЈЕНA И ДОПУНА (II)  
 ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.годину 

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 

                                                                              
1) Допуна Плана јавних набавки 
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2) Измјена Плана јавних набавки 

 
2.1. Због накнадно уочене техничке грешке у Плану јавних набавки за 2022. годину у дијелу ''УСЛУГЕ'' на позицији 

16. у колони ''Процијењена вриједност са ПДВ-ом у КМ'' мијења се вриједност ''175.000.000,00 КМ'' и сада гласи: 
''175.000,00 КМ''. 
 
 

41. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, број: 6/17 и 16/17), 
члана 22. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем 
имовине и обавеза општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, број: 5/16) рјешавајући по 
Извјештају Централне пописне комисије о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2021. године и Приједлога 
Одлуке о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије на дан 31.12.2021. године и адекватних поступака и 
процедура усаглашавања књиговодственог са стварним стањем, начелник општине Невесиње д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја Централне пописне комисије о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2021. 

године и адекватних поступака и процедура усаглашавања књиговодственог са стварним стањем 

 
I 

Усваја се Извјештај Централне пописне комисије о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2021. године и 
адекватни поступци и процедуре усаглашавања књиговодственог са стварним стањем. 
 

II 
Спровести мјере за усаглашавање књиговодственог са стварним стањем: 
 

1. Пратити  наплату  свих потраживања, како не би дошло до застаре истих. 
 

2. Књиговодствене радње у одјељењу за финансије водити ажурно, како не би каснило  усклађивање 
књиговодственог са стварним стањем  имовине и обавеза органа управе. 

 
3. Извршити предложени отпис  инвентара и опреме са припадајућим вриједностима,  
како слиједи: 

- канцеларијски инвентар и опрема  у органу управе. 
 006101 – Декстоп 1      300,00 КМ 
 006120 – Рачунар ГНЦ Акцес     614,00 КМ 
 006317 – ВГА 1ГБ Графичка     160,00 КМ 
 006093 – Декстоп 1      300,00 КМ 
 006092 – Декстоп 1      300,00 КМ 
 006098 – Декстоп 1      300,00 КМ 
 006094 – Декстоп 1      300,00 КМ 
 006134 – Штампач Кјоцера 3900 ДН    400,00 КМ 
 006033 – Рачунар        485,00 КМ 
 006056 – Плотер ХП 110 Плус                2.976,45 КМ 
 006115 – Декстоп 2      300,00 КМ 
 006034 – Копир апарт Кјоцера     400,00 КМ 
 006053 – Штампач Лексмарк       30,00 КМ 
 003373 – Столица тапацирана                     20,00 КМ 
 003374 – Столица тапацирана                     20,00 КМ 
 003569 – Кабинет фотеља       15,00 КМ 
 003102 – Столица Атланта       85,00 КМ 
 003100 – Столица Атланта       85,00 КМ 
 003215 – Кабинет фотеља       15,00 КМ 
 003363 – Дрвена столица                      10,00 КМ 

              Укупно:  7.115,45 KM 
 
1.Опрема ТВСЈ. 

РБ Назив опреме Инвентурни  
број 

Јединица 
мјере 

количина Вриједност у КМ 

1. Конопац за извлачење – 25m 016233 комад 1      134,55 

2. Млазница Φ-25 „Storz“ 016224 комад 1        70,00 

3. Млазница – ватрогасци 016266 комад 1        52,30 

4. Редуцир спојка Φ-75/52„Storz“ 016131 комад 1        12,25 

 
                                                                                                                                   Укупно:              269,10 КМ. 

III 
Мјере из тачке 2. ове Одлуке извршиће се до краја текуће године. 
 

IV 
Саставни дио ове Одлуке јесте Извјештај Централне пописне комисије о извршеном попису са стањем на дан 

31.12.2021. године. 
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V 

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

Образложење 

У складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник општине Невесиње“, број 5/16) (у даљем тексту 
Правилника) начелник општине именовао је пописне Комисије, које судужне да до 05.02.2022. године Централној 
пописној Комисији доставе своје извјештаје о попису. Након што је Централна пописна комисија анализирала рад 
свих комисија, саставила је Извјештај о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2021. године, и начелнику 
општине 24.02.2022. године доставила исти на разматрање и усвајање. Поводом тога начелник је сазвао састанак 
01.03.2022. године на коме су присуствовали чланови Централне пописне комисије и начелник Одјељења за 
финансије. 

На истоме се анализиорао рад свих појединачних комисија, те су разматране примједбе и приједлози 
Централне пописне Комисије. 
 
1. Комисија за попис инвентара и драгоцјености у згради Општинске управе и осталим објектима, горива, 
залиха робе ресторана и осталог материјала, 

Извршила је попис основних средстава и инвентара општинског органа управе са стањем на дан 31.12.2021. 
године у складу са Правилником о начину и роковима пописа, као и утврђеним Планом рада Комисије за попис 
основних средстава и инвентара општинског органа управе. 
Попис је обављен у времену од14.12.2021. године до 05.02.2022. године и то по утврђеном плану рада у 
присуству свих чланова Комисије и радника општинског органа управе. 
Увидом у књиговодствено стање и у  финансијску документацију  новопописаних основних средстава и инвентара 
у просторијама  општинског органа управе ( у пописним листама исказан као вишак), Комисија је константовала 
да није било вишкова и да су новонабављена  основна средства и инвентар евидентирана и вриједносно 
прокњижена на припадајућа конта. 
 
-Списак и вриједности по контима: 

 

Ред. 
број 

Конто Назив конта 
Набавна 

вриједност 
Исправка 

Тренутна 
вриједност 

1.  011211 
Моторна возила (аутомобили, аутобуси, комби 
возила, мотоцикли, бицикли и сл.) 

127.946,57 70.320,24 57.626,33 

2.  011221 Канцеларијски намјештај 58.360,34 29.565,95 28794,39 

3.  011223 Канцеларијске машине 490,82 318,82 172,00 

4.  011227 Остала канцел.опрема,алат и инвентар 1.691,75 186,09 1.505,66 

5.  011233 Телефонска опрема 479,70 103,94 375,76 

6.  011235 Рачунарска опрема 89.842,81 53.304,38 36.538,43 

7.  011237 Остала комуникациона опрема 45.401,66 14.692,21 30.709,45 

8.  011241 Опрема за гријање, вентилацију и хлађење 111.061,12 107.492,63 3.568,49 

9.  011242 Опема за противпожарну заштиту 560,77 149,12 411,65 

10.  011247 Остала гријна, расхладна и заштитна опрема 10.168,87 4.303,75 5.865,12 

11.  011261 
Опрема за намјештај образовних, научних и 
културних установа 

10.762,40 8.991,96 1.770,44 

12.  011263 Галеријски и музејски експонати 4.300,00 0,00 4.300,00 

13.  011265 Музичка опрема 10.261,78 3.944,87 6.316,91 

14.  011266 Спортска опрема 21.628,68 9.737,72 11.890,96 

15.  011273 Опрема за цивилну заштиту 96.975,19 65.584,94 31.390,25 

16.  011275 Комунална опрема 74.491,29 48.020,80 26.470,49 

17.  011287 
Остала производно-услужна опрема, алат и 
инвентар 

6.993,06 6.293,73 699,33 

18.  011292 Трафо и агрегати 649.633,14 516.602,20 133.030,94 

19.  011294 Прецизна и оптичка опрема 1.090,00 654,00 436,00 

20.  011297 Остала постројења и опрема 32.354,33 21.925,07 10.429,26 

УКУПНО: 1.354.494,28 962.192,42 392.301,86 

 
- Средства у припреми: 
 
 

Ред. 
број 

Конто Назив конта 
Набавна 

вриједност 
Исправка 

Тренутна 
вриједност 
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1. 014128 Пречистач за воду  2.631.662,83 0,00 2.631.662,83 

 
- Комисија у току пописа је констатовала да ниже наведена основна средства и инвентар, у пописним 

листама у појединим просторијама због дотрајалости и немогућности коришћења, потребно је ставити ван 
употребе, и то: 

 
 006101 – Декстоп 1      300,00 КМ 
 006120 – Рачунар ГНЦ Акцес     614,00 КМ 
 006317 – ВГА 1ГБ Графичка     160,00 КМ 
 006093 – Декстоп 1      300,00 КМ 
 006092 – Декстоп 1      300,00 КМ 
 006098 – Декстоп 1      300,00 КМ 
 006094 – Декстоп 1      300,00 КМ 
 006134 – Штампач Кјоцера 3900 ДН    400,00 КМ 
 006033 – Рачунар       485,00 КМ 
 006056 – Плотер ХП 110 Плус                2.976,45 КМ 
 006115 – Декстоп 2      300,00 КМ 
 006034 – Копир апарт Кјоцера     400,00 КМ 
 006053 – Штампач Лексмарк       30,00 КМ 
 003373 – Столица тапацирана                    20,00 КМ 
 003374 – Столица тапацирана                    20,00 КМ 
 003569 – Кабинет фотеља       15,00 КМ 
 003102 – Столица Атланта       85,00 КМ 
 003100 – Столица Атланта       85,00 КМ 
 003215 – Кабинет фотеља       15,00 КМ 
 003363 – Дрвена столица                      10,00 КМ 

         УКУПНО:   7.115,45 KM 
 
 
2.Комисија за попис путева,улица, мостова,пропуста и осталих саобраћајних објеката (комуникациони и 
електрични водови, водовод и канализација, бране и средстава у припреми) 

Извршила је попис путева,улица, мостова,пропуста и осталих саобраћајних објеката (комуникациони и 
електрични водови, водовод и канализација, бране и средстава у припреми) са стањем на дан 31.12.2021. године 
у складу са Правилником о начину и роковима пописа, као и утврђеним планом  рада Комисије за општинског 
органа управе, а након тога су утврђена  додатна улагања на територији наше општине која су била усмјерена у 
области предвиђена пописом. 
 
1.Путеви и ауто-путеви. 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011131 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 11.687.162,62 5.354.835,34 6.332.327,28 

2. Вриједност по попису 11.687.162,62 5.354.835,34 6.332.327,28 

 
2.Тунели и мостови. 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011133 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 151.672,15 32.575,24 119.096,91 

2. Вриједност по попису 151.672,15 32.575,24 119.096,91 

 
3.Вањска освјетљења, тротоари и ограде 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011134 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 856.531,25 459.303,18 397.228,07 

2. Вриједност по попису 856.531,25 459.303,18 397.228,07 
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4.Остали саобраћајни објекти. 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011137 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 4.636,00 2.132,56 2.503,44 

2. Вриједност по попису 4.636,00 2.132,56 2.503,44 

 
5.Плиноводи, водоводи и канализација. 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011191 

Исправка 
вриједности 
011199 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 2.555.052,08 1.621.327,47 933.724,61 

2. Вриједност по попису 2.555.052,08 1.621.327,47 933.724,61 

 
6.Комуникациони и електрични водови 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011192 

Исправка 
вриједности 
011199 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 1.539,92 646,80 893,12 

2. Вриједност по попису 1.539,92 646,80 893,12 

 
7.Луке и бране. 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011194 

Исправка 
вриједности 
011199 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 2.400.000,00 144.000,00 2.256.000,00 

2. Вриједност по попису 2.400.000,00 144.000,00 2.256.000,00 

 
8. Улагање у истраживање и процјењивање минералних ресурса 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011511 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 7.575,58 5.528,15 2.047,43 

2. Вриједност по попису 7.575,58 5.528,15 2.047,43 

 
9. Улагање у развој 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011514 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 5.000,00 3.000,00 2.000,00 

2. Вриједност по попису 5.000,00 3.000,00 2.000,00 

 
10. Остала нематеријална произведена  имовина 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011518 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 101.143,59 84.441,87 16.701,72 

2. Вриједност по попису 101.143,59 84.441,87 16.701,72 

 
11.Умјетничка дјела 
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Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
012122 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 12.000,00 0,00 12.000,00 

2. Вриједност по попису 12.000,00 0,00 12.000,00 

 
12. Архивска грађа 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
012124 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 698,98 353,74 345,24 

2. Вриједност по попису 698,98 353,74 345,24 

 
13. Лиценце 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
013413 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 22.987,00 10.839,68 12.147,32 

2. Вриједност по попису 22.987,00 10.839,68 12.147,32 

 
14. Остала нематеријална непроизведена имовина 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
013418 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 135.125,21 124.997,58 10.127,63 

2. Вриједност по попису 135.125,21 124.997,58 10.127,63 

 
15. Остала средства у припреми 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
014111-014128 

Исправка 
вриједности 
 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 3.797.152,91 0,00 3.797.152,91 

2. Вриједност по попису 3.797.152,91 0,00 3.797.152,91 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
1. Путеви и ауто-путеви                  6.332.327,28 
2. Тунели и мостови                    119.096,91 
3. Вањска освјетљења, тротоари и ограде                 397.228,07 
4. Остали саобраћајни објекти          2.503,44 
5. Плиноводи, водоводи и канализација                                933.724,61 
6. Комуникациони и електрични водови                         893,12 
7. Луке и бране                  2.256.000,00 
8. Улагање у истраживање и процјењивање минералних ресурса                    2.047,43 
9. Улагање у развој          2.000,00 
10. Остала нематеријална произведена  имовина                   16.701,72 
11. Умјетничка дјела                                   12.000,00 
12. Архивска грађа                           345,24 
13. Лиценце         12.147,32 
14. Остала нематеријална непроизведена имовина                   10.127,63 
15. Oстала средства у припреми                3.797.152,91 

____________________________________________________________________     
 
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ,садашња:                                                                 13.894.295,71КМ  
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3.Комисија за попис некретнина(стамбених, канцеларијских, образовних,спортско-рекреативних објеката и 
терена, споменика , осталих објеката и средстава у припреми), 

Извршила је попис некретнина (стамбених, канцеларијских,образовних, спортско-рекреативних објеката и терена, 
споменика , осталих објеката и средстава у припреми)општинског органа управе са стањем на дан 
31.12.2021.године у складу са Правилником о начину и роковима пописа, као и утврђеним Планом рада Комисије 
за попис некретнина, постројења и опреме општинског органа управе. 
 
1 .  Стамбени објекти и јединице за посебне социјалне групе. 

 

Ред. 
Бр. 

            Опис Набавна 
вриједност 
011112 

Исправка 
вриједности 
011119 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 654.793,19 428.172,58 226.620,61 

2. Вриједност по попису 654.793,19 428.172,58 226.620,61 

 
2.Канцеларијски објекти и простори. 

Ред.број. Опис Набавна 
вриједност 
011121 

Исправка 
вриједности 
011129 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 3.803.213,09 2.062.063,19 1.741.149,90 

2. Вриједност по попису 3.803.213,09 2.062.063,19 1.741.149,90 

 Инвестициона имовина 011412 011419  

3 Књиговодств.вриједност 269.830,48 63.635,91 206.394,57 

4 Вриједност по попису 269.830,48 63.635,91 206.394,57 

 
3.Објекти образовних и научних институција  

Ред.број.                Опис Набавна 
вриједност 
011123 

Исправка  
вриједно 
011129 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 16.148.601,08 7.843.212,57 8.305.388,51 

2. Вриједност по попису 16.148.601,08 7.843.212,57 8.305.388,51 

 
4.Спортскорекреативни објекти (спортске дворане и слично). 

Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједност 
011125 

Исправка 
вриједности 
011129 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 3.016.816,26 941.686,37 2.075.129,89 

2. Вриједност по попису 3.016.816,26 941.686,37 2.075.129,89 

 
5.Производно услужни објекти.  

Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједност 
011126 

Исправка 
вриједности 
011129 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 1.446.226,50 294.668,68 1.151.557,82 

2. Вриједност по попису 1.446.226,50 294.668,68 1.151.557,82 

 
6. Остали пословни објекти 

Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједност 
011127 

Исправка 
вриједности 
011129 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 7.575.473,56 5.595.766,60 1.979.706,96 

2. Вриједност по попису 7.575.473,56 5.595.766,60 1.979.706,96 

 
7. Споменици 

Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједност 
011195 

Исправка 
вриједности 
011199 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 247.075,44 0,00 247.075,44 

2. Вриједност по попису 247.075,44 0,00 247.075,44 

 
8. Спортско рекреативни терени, уређене зелене површине, паркови и тргови 
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Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједност 
011196 

Исправка 
вриједности 
011199 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 491.006,79 243.443,11 247.563,68 

2. Вриједност по попису 491.006,79 243.443,11 247.563,68 

 
9. Остали објекти 

Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједнос 
011197 

Исправка 
вриједности 
 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 1.936.094,75 869.226,55 1.066.868,20 

2. Вриједност по попису 1.936.094,75 869.226,55 1.066.868,20 

 
  10. Средства у припреми 

Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједност 
014111-014128 

Исправка 
вриједности 
 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 3.797.152,91  3.797.152,91 

2. Вриједност по попису 3.797.152,91  3.797.152,91 

 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Врста имовине Књиговодствена 
садашња 

Садашња по 
попису 

Повећање 
вриједности 

Смањење 
Вриједности 

Стамбени објекти и 
јединице за пос. Соц 
групе. 

226.620,61 226.620,61   

Канцеларијски објекти 1.741.149,90 1.741.149,90 0 0 

Објекти образовних и 
научних институција 
 

8.305.388,51 8.305.388,51   

Спортско рекреативни 
објекти 

2.075.129,89 2.075.129,89   

Производно услужни 
објекти 

1.151.557,82 1.151.557,82   

Остали пословни објекти 1.979.706,96 1.979.706,96   

     

     

     

     

     

     

Споменици 247.075,44 247.075,44   

Спортско рек. терени 247.563,68 247.563,68   

Остали објекти 1.066.868,20 1.066.868,20   

Средства у припреми 1.165.490,08 1.165.490,08   

     

     

Инвестициона имов.у 
власништву 

206.394,57 206.394,57   

     

Станови у спору 0 0   

УКУПНО 18.412.945,57 18.412.945,57   
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4.Комисије за попис непроизведене сталне имовине-земљишта и шума 
 

По предходно утврђеном плану рада  извршила је у предвиђено вријеме попис стања непроизведене сталне 
имовине земљишта и шума на прописаним обрасцима (пописне листе), које су у прилогу овог извјештаја,и 
установила следеће стање: 
У посједу општине Невесиње по књигама и по попису налази се следеће земљиште: 

-Градског грађевинског земљишта са Касарном набавне вриједности   1.572.720,23КМ, 
-Остало грађевинско земљиште 142.461м

2
 набавне вриједности             676.422,65 КМ, 

- Пољопривредног земљишта  26.594.049м
2
 набавне вриједности      22.961.189,50 КМ, 

-Земљишта градског парка 1.185 м
2
 набавне вриједности                             9.100,73 КМ, 

-Земљишта градског гробља 13.829м
2
 набавне вриједности                        69.145,00КМ, 

-Земљишта партизанског гробља 20.977м
2
 набавне вриједности              104.985,00КМ, 

-Путног земљишта4.578.496м
2
набавне вриједности                                 7.805.559,30КМ, 

-Школско земљиште 130.027м
2
 набавне вриједности                                  263.686,20КМ, 

-Земљиште Мјесног уреда Кифино село 398м
2
 набавне вриједности               318,40КМ, 

-Земљиште за градско гробље набавне вриједности                                    40.582,00 КМ,  
-Земљиште језера Алаговац набавне вриједности                                    1.750.000,00КМ 
______________________________________________________________________________ 
   Укупно:                                                                                                       35.253.709,01КМ 
 
 5.Комисија за попис опреме,ситног инвентара и осталог у ТВСЈ Невесиње 

Комисија је извршила попис основних средстава,опреме и осталог у ТВСЈ Невесиње, са стањем на дан 
31.12.2021.г. у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем имовине и обавеза општине Невесиње (Службени Гласник општине Невесиње, број: 5/16), као и 
са утврђеним Планом рада Комисије за попис опреме, ситног инвентара и осталог у ТВСЈ Невесиње. 
 
- Вриједности пописане имовине ТВСЈ Невесиње приказане су у табели по контима: 
 

КОНТО ОПИС КОНТА ВРИЈЕДНОСТИ У КМ 

СТАЊЕ ПО 
КЊИГАМА 

СТАЊЕ ПО 
ПОПИСУ 

ИСПРАВКА 
ВРИЈЕДНОСТИ 

САДАШЊА 
ВРИЈЕДНОСТ 

 

011121  
 

Канцеларијски намјештај 
и опрема 

69.707,43 69.707,43 3.993,33 65.714,10 

011232 249,00 249,00 249,00 0,00 

011233 45,00 45,00 16,26 28,74 

011235 486,00 486,00 364,50 121,50 

011237 821,87 821,87 444,50 377,37 

011247 510,00 510,00 102,00 408,00 

Ʃ 71.819,30 71.819,30 5.169,59 66.649,71 

 

011213 Ватрогасна возила 462.085,35 462.085,35 375.173,61 86.911,74 

011213 Грађевинска механизација 66.670,00 66.670,00 53.885,70 12.784,30 

 

011274 Ватрогасна опрема 63.879,86 63.879,86 42.743,69 21.136,16 

 

024113 Лична опрема за ватрогасце 6.715,00 6.715,00 6.715,00 0,00 

 

024111 Ситан инвентар у складишту 2.231,00 2.231,00 2.231,00 0,00 

 

                                  Ʃ 673.400,51 673.400,51 485.918,59 187.481,91 

 

 
-Током пописа Комисија је установила стање одређене опреме која није употребљива нити ју је могуће довести у 
употребљиво стање.Опрема, која се налази на пописној листи 2. (ватрогасна опрема)предлажемо за отпис : 
 

РБ НАЗИВ ОПРЕМЕ ИНВЕНТАРСКИ БРОЈ ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ КОЛИЧИНА 

65. Напртњача 25л 016208 комад 1 

66. Напртњача 25л 016209 комад 1 

67. Напртњача 25л 016210 комад 1 

70. Прецизна вага до 10кг 016230 комад 1 

71. Прелазни комад  „Φ 52/75“ 016228 комад 1 
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140. Ватрогасно цријево „Φ75“ 016468 комад 1 

141. Ватрогасно цријево „Φ 75“ 016469 комад 1 

Табела ватрогасне опреме са пописне листе 2. која се предлаже за отпис 
 
6.Комисије за попис готовине и готовинских еквивалената 

У складу са Планом рада извршила је дана 31.12.2021. године  попис благајне и новчаних средстава на 
трансакционим рачунима Општине Невесиње. 
1.Салдо благајне на дан 31.12.2021. године  износи  1.580,20 КМ (хиљадупетстотинаосамдесет КМ и 20/100), у 
сљедећим апоенима: 
- 100,00 КМ -  9 новчаница, 
-   50,00 КМ -  8новчаница, 
-   20,00 КМ -10 новчаница, 
-  10,00 КМ -   8 новчаница, 
-    0,20 КМ – 3 новчанице. 
2. Преглед новчаних средстава на трансакционим рачунима на дан 31.12.2021. године : 
- ж.р. Аддико банк (трансакцијски) бр. 5520060000130331 ......     634.557.62 КМ 
- ж.р. Аддико банк  бр.5520061775077168..................................      16.734.93 KM 
- ж.р. Аддико банк  бр.5520061794622668..................................        1.442.98 KM 
- ж.р. Аддико банк  бр.5520061775081727..................................             32.31 КМ 
- ж.р. Аддико банк  бр.5520061775072803..................................           104.55 KM 
- ж.р. Уникредит банка  бр. 5517902221141476..........................        6.124.84 КМ 
- ж.р. Аддико банк  бр.5520061995449819..................................      31.310.09 KM 
- ж.р. Аддико банк  бр.552006197393935704..............................               0.00 КМ 
- ж.р.Нова банка Гацко бр.5559000006189041..........................              86,25 КМ 
- ж.р.Аддико банк-девизни рачун бр.5520061775093367 .......   1.341.501.73 КМ 
____________________________________________________________________ 
УКУПНО :                                                                                        2.031.895,30 КМ 
(двамилионатридесетједнахиљадаосамстодеведесетпет КМ и 30/100) 
Готовина и новчана средства укупно : 1.580,20 КМ + 2.031.895,30 КМ= 2.033.475,50 
(двамилионатридесеттрихиљадечетиристоседамдесетпетКМ и 50/100) 
  7. Комисија за попис потраживања, обавеза, пласмана и датих примљених аванса 

00690110 Скупштина Општине 
I Неизмирене обавезе 

1. Конто 222213 Обав.порез.накнаде........................  977,66 КМ 
2. Конто 222298 Обав.доп.накнаде........................... 4.771,91КМ 
3. Конто 223121 Обав.према физ.лиц......................8.798,94 КМ 
__________________________________________________ 
Укупне обавезе Скупштине Општине:                        14.548,51 КМ 

00690130 Општинска управа 

I Потраживања 
Комисија је установила следеће: 

1. Конто 112117 пот.за остале порезе.(пореска потраж.) .....................75.492,29 КМ 
2. Конто 122431 краткорочни зајмови......................................................17.741,02 КМ 
3. Конто 122472 крат.потрошачки зајмови............................................... 1.928,21  КМ 
4. Конто 123113 пот.за продата пр.ап.сред...............................................4.732,85 КМ 
5. Конто 123114 потраж.за прод.непроизведена средства (земља)..........494,15 КМ 
6. Конто  123228 потраж.по другим фин. приходима (ЦМСР).............145.004,53 КМ 
7. Конто 123315 потраж.по основу кор.мобил.телеф................................. 545,70 КМ 
8. Конто 123417 потраж.за остале порезе (пореска потр.).................... 77.375,26КМ 
9. Конто 123432 потраж.за ненапл.таксе и накнаде.............................102.830,22 КМ 
10. Конто 123437 потраж.за ненапл.остале неп.прихо............................ 80.558,75 КМ 
11. Конто 123517 пот.за ост.порезе за које је прод.рок плаћ(пор.пот)..140.626,21 КМ 
12. Конто 123711порез на додату вриједност.......................................... 37.485,44 КМ 
13. Конто 123917 остала краткор.пот.у земљи (записн,ПУ)...........................28,51 КМ 
14. Конто 127119 oстали унапријед плаћени расх.(аванси) ...................42.543,07 КМ 
15. Конто 127129 ост.унап.плаћ.расходи у иност. (дј.игралишта)...........19.167,13 КМ 
16. Конто 127912 разграничења по основу неизм.об (породиљско)......... 1.161,29КМ 
17. Kонто 127913 разграничења по основу об. За нак.пл.(боловање).........834,05 КМ 
18. Конто 127914 аванси за нефинансијску имовину у земљи................14.723,18 КМ 
19. Конто  127916 разграничења по основу пореза.........................................51,25 КМ 
20. Конто  127917 разграничења по основу доприноса.................................591,85 КМ 
21. Конто 127919 ост.крат.разграничења.....................................................2.043,08 КМ 
22. Конто  129752 потраживања од ентитета(записници ПУ)..........................13,15 КМ 
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23. Конто 129753 потр.од јед.лок.самоуправе (записници ПУ)......................330,12 КМ 
24. Конто  129771 потр.по основу рефундације............................................   634,18 КМ 
25. Конто  129773 потр.по основу рефундације (пород).............................3.312,96  КМ 
26. Конто 129782 пот.по основу трансфера..............................................413.198,05 КМ 
27. Конто 129792 остала фин. имов. и разгр (обвез.и пр.31.12)...............24.654,40 КМ  

_________________________________________________________________________ 
Укупно:                                                                                                              1.208.100,90 КМ 
II Сумњива и спорна потраживања 
1. Конто 123118 спор.потр.по основу пр.земље .............................13.832,73 КМ 
2. Конто 123418 спор.пот.за ненапл.порезе.(пор.потр.)................606.240,36 КМ 
3. Конто 123438 спорна пот.за ненаплаћене накнаде ....................95.689,56 КМ 
4.Конто 123918  спорна остала крат.пот...............................................737,00 КМ 
___________________________________________________________________ 
      Укупно:                                                                                          716.499,65КМ 
Сумњива и спорна потраживања односе се на потраживања од правних и физичких лица из ранијих година. 
         Краткорочне и дугорочне обавезе на дан 31.12.2021.године. 
III Краткорочне обавезе 

1. Конто 222111 обав.нето плата................................................101.497,88 КМ 
2. Конто 222113 обав.за плате и накнаде(пов.пореза).................2.910,32 КМ 
3. Конто 222198 обавезе за збирне доприносе............................51.107,26 КМ 
4. Конто 222199 обав. за остале доприносе.......................................310,69КМ 
5. Конто 222211 обав.нето нак.трош.и ост.лп...............................33.064,63 КМ 
6. Конто 222213 обав. за накнаде –порез на доходак....................2.067,37 КМ 
7. Конто 222298 обав.за збирне доприносе..................................11.576,35 КМ 
8. Конто 223111 обав.за набавку роба и услуга........................... 73.688,55 КМ  
9. Конто 223112 обав.за набавку сталне имовине....................    64.001,23 КМ 
10. Конто 223121 обавезе према физ лицима..............................   .1.454,50 КМ 
11. Конто 223131 обавезе ппо судским рјешењима....................   11.996,00 КМ 
12. Конто 223151 обав.за порезе и допр. на тер.посл.уз..................  183,26 КМ 
13. Конто 223171 обав.за примљене депозите и кауције ..... ......   3.626,83 КМ 
14. Конто 223199 остале обавезе у земљи........................................  141,12 КМ 
15. Конто 223212 обавезе набавке сталне имовине у иност...... . 87.443,30 КМ 
16. Конто 225111 обав.за субвенције...........................................   50.419,38 КМ 
17. Конто 225211 обав.за грантове................................................  53.902,48 КМ 
18. Конто 225311 обав.за дознаке на име соц.заштите..................   750,00  КМ 
19. Конто 228118 остале краткорочне обавезе.....................................   2,75 КМ 
20. Конто 229752 обав.према ентитету..............................................   211,83 КМ 
21. Конто 229753 обав.према јед.лок.самоуправе............................   335,86 КМ 
22. Конто 229754 обавезепрема фондовима......................................    47,22 КМ 
23. Конто 229891 краткор.рез.(остале инт.об.МЗ,ЦСР,ТВЈ).......    16.873,90 КМ 

___________________________________________________________ 
Укупно:                                                                                         567.612,00 КМ 

00690190 Остала буџетска потрошња 
Дугорочне обавезе-кредити 
 
1. Конто 211341 дуг.об. по зајм.прим.од банке (Уникредит)................................1.365.321,94 КМ 
2. Конто 219131 дуг.об.по зајм.прим.од државе(кредит Свјетске банке)...............103.661,12 КМ 
3. Конто 219132 дуг.об.по зајм.прим.од ентитета(ЕИБ водовод и Мин.пољ.) ...1.519.826,91 КМ 
    - Кредит од ЕИБ-а................................................................. 1.351.494,91 КМ 
    - Кредит Министарства пољопривреде.................................  168.332,00 КМ 
________________________________________________________________________________ 
Укупне дугорочне обавезе:                                                                                     2.988.809,97 КМ                  
                                                                                                                                     
Краткорочне обавезе - кредити 

1. Кредит свјетске банке..........................................................13.038,86 КМ 
2. Адико банка..........................................................................53.482,59 КМ 
3. Уникредит банка.................................................................488.418,70 КМ 
4. Министарство пољопривреде.............................................16.070,00 КМ 

             _____________________________________________________________ 
Укупне краткорочне обавезе по кредитима:                                    571.010,15 КМ 
00690125 Територијална ватрогасна спасилачка јединица 
Новчана средства 

1. Конто 121111.............................24,99 КМ 
_________________________ 
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Укупна новчана средства:                      24,99 КМ 
 
Потраживања 

1. Конто 123437 потр.остале непореске приходе........1.985,00 КМ 
2. Конто 129891 остала раз.унутар јед.власти...........11.220,05 КМ 

                 __________________________________________________ 
                  Укупна потраживања:                                           13.205,05 КМ 
Неизмирене обавезе  

1. Конто 222111 обав.за плате и накнаде......................14.664,23 КМ 
2. Конто 222113 обав. за плате и накнаде(пов.пор)............ 40,81 КМ 
3. Конто 222198 обав.за збирне доприносе..................... 7.177,47 КМ 
4. Конто 222199 обав.за остале доприносе.......................... 44,54 КМ 
5. Конто 222211 обав.за накнаду трошкова.....................6.132,52  КМ 

 
6. Конто 222298 обав.за збирне доприносе.....................2.087,53 КМ 
7. Конто 223111 обав.за наб.роба и услуга.........................556,32 КМ 
8. Конто 223121 обав. Према физ.лицима...........................886,20КМ 

____________________________________________________ 
                                                                        Укупне обавезе:   31.997,45 КМ 
00690200 Мјесне заједнице 
Потраживања 
Конто 129891-Потраживање МЗ Удрежње                                    5.653,85 КМ 
Обавезе 
Конто 223111-Обавезе за набавку роба и услуга                           445,20 КМ 
 Централна пописна  комисија општинског органа управе, након сумирања стања по свим извјештајима 
комисија за попис, констатује да су се све комисије  у свом раду, приликом обављања пописа за 2021.годину 
руководиле утврђеним планом рада, те поступале у складу са важећим Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза („Сл. гласник 
Републике Српске“ бр. 45/16),односно Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивању 
књиговодственог са стварним  стањем имовине и обавеза општине Невесиње („Сл. гласник општине Невесиње“  
бр.5/16). 
У складу са утврђеним и констатованим чињеничним стањем, везаним за извршени попис, Централна пописна 
комисија општинског органа управе,  прихвата извјештаје свих пописних комисија. 
Централна пописна комисија, у интересу рада у складу са Законом и Правилником о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза Општине Невесиње, предлаже:  
1. Да одјелење за финансије води рачуна о наплати  свих потраживања, како не би дошло до  застаре истих. 
2.Да одјељење за финансије на вријеме изврши књиговодствене радње за предходну годину, како се не би  
каснило у усклађивању књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза од стране пописних комисија и 
одјељења за финансије.  
3.Да се изврше сва потребна и неопходна евидентирања , књижења, и предложени отписи уз примјену свих 
важећих рачуноводствених стандарда и прописа. 
      У складу са чланом 20. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем имовине и обавеза ( „Службени гласник Републике Српске“ , бр. 45/16), те чланом 21. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и 
обавеза општине Невесиње („Службени гласник Општине Невесиње“ бр.5/16),коначан извјештај о попису имовине 
и обавеза општинског органа управе, са стањем на дан 31.12.2021. године, Централна пописна комисија 
доставља надлежном општинском органу на разматрање и даљи поступак. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ                                                                                          Н А Ч Е Л Н И К  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                       Миленко Авдаловић, с.р. 

Број. 02-012.10-290/21 

Датум:31.3.2022. године 

 
 

И  З  В  Ј  Е  Ш  Т  А  Ј 
о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2021. године 

 
 

 Централна пописна комисија је именована Рјешењем начелника општине број: 02/012.10-290/21 од 
23.11.2021.године у саставу                                                                                  :                                                                       
 
        1. Велемир Реповић,  предсједник, 
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        2. Божидар Николић, члан, 
        3. Гордан Рачић, члан. 
 
       Према утврђеном плану рада, Централна пописна комисија је, након прикупљања свих појединачних 
извјештаја комисија за попис, сачинила  збирни извјештај о извршеном попису имовине и обавеза,  у складу са 
Законом о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник Републике Српске“,бр.94/15), Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза („Сл.гласник    
Републике Српске“,бр.45/16),те Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивању 
књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза Oпштине Невесиње („Сл. гласник општине 
Невесиње“  бр.5/16). 
      Након извршеног увида у појединачне извјештаје свих комисија за попис имовине и обавеза, те на основу 
праћења, координације и контроле њиховог рада , Централна пописна комисија, у вези са извршеним  пописом  
имовине и обавеза општинског органа управе, са стањем на дан 31.12.2021. године, констатује следеће:  
 
1.Комисија за попис инвентара и драгоцјености у згради Општинске управе и осталим објектима, горива, 
залиха робе ресторана и осталог материјала,  

коју је именовао Начелник општине Рјешењем број:02/012.10-290-3/21 од 23.11.2021. године у  саставу:Миљан 
Вујадиновић, предсједник,Миљан Буха, члан и Mаја Чабрило, члан, 
извршила је попис основних средстава и инвентара општинског органа управе са стањем на дан 31.12.2021. 
године у складу са Правилником о начину и роковима пописа, као и утврђеним Планом рада Комисије за попис 
основних средстава и инвентара општинског органа управе. 
Попис је обављен у времену од14.12.2021. године до 05.02.2022. године и то по утврђеном плану рада у 
присуству свих чланова Комисије и радника општинског органа управе. 
Приликом пописа и упоређивања стања по попису са стањем по књигама Комисија је констатовала да је у току 
године дошло до одређених измјена у инвентару од набавки новог инвентара, до отписа неких дотрајалих ствари,  
а све у циљу веће функционалности у употреби основних средстава, што је у пописним листама евидентирано 
као вишак или мањак, у просторијама гдје су  биле промјене.  
Увидом у књиговодствено стање и у  финансијску документацију  новопописаних основних средстава и инвентара 
у просторијама  општинског органа управе ( у пописним листама исказан као вишак), Комисија је константовала 
да није било вишкова и да су новонабављена  основна средства и инвентар евидентирана и вриједносно 
прокњижена на припадајућа конта. 
 
-Списак и вриједности по контима: 

Ред. 
број 

Конто Назив конта 
Набавна 
вриједност 

Исправка 
Тренутна 
вриједност 

21.  011211 
Моторна возила (аутомобили, аутобуси, комби 
возила, мотоцикли, бицикли и сл.) 

127.946,57 70.320,24 57.626,33 

22.  011221 Канцеларијски намјештај 58.360,34 29.565,95 28.794,39 

23.  011223 Канцеларијске машине 490,82 318,82 172,00 

24.  011227 Остала канцелар.опрема,алат и инвентар 1.691,75 186,09 1.505,66 

25.  011233 Телефонска опрема 479,70 103,94 375,76 

26.  011235 Рачунарска опрема 89.842,81 53.304,38 36.538,43 

27.  011237 Остала комуникациона опрема 45.401,66 14.692,21 30.709,45 

28.  011241 Опрема за гријање, вентилацију и хлађење 111.061,12 107.492,63 3.568,49 

29.  011242 Опема за противпожарну заштиту 560,77 149,12 411,65 

30.  011247 Остала гријна, расхладна и заштитна опрема 10.168,87 4.303,75 5.865,12 

31.  011261 
Опрема за намјештај образовних, научних и 
културних установа 

10.762,40 8.991,96 1.770,44 

32.  011263 Галеријски и музејски експонати 4.300,00 0,00 4.300,00 

33.  011265 Музичка опрема 10.261,78 3.944,87 6.316,91 

34.  011266 Спортска опрема 21.628,68 9.737,72 11.890,96 

35.  011273 Опрема за цивилну заштиту 96.975,19 65.584,94 31.390,25 

36.  011275 Комунална опрема 74.491,29 48.020,80 26.470,49 

37.  011287 
Остала производно-услужна опрема, алат и 
инвентар 

6.993,06 6.293,73 699,33 

38.  011292 Трафо и агрегати 649.633,14 516.602,20 133.030,94 

39.  011294 Прецизна и оптичка опрема 1.090,00 654,00 436,00 

40.  011297 Остала постројења и опрема 32.354,33 21.925,07 10.429,26 

УКУПНО: 1.354.494,28 962.192,42 392.301,86 

 
- Средства у припреми: 
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Ред. 
број 

Конто Назив конта 
Набавна 
вриједност 

Исправка 
Тренутна 
вриједност 

1. 014128 Пречистач за воду  2.631.662,83 0,00 2.631.662,83 

 
 
- Комисија у току пописа је констатовала да ниже наведена основна средства и инвентар, у пописним листама у 
појединим просторијама,  без обзира на њихову књиговодствену вриједност, због дотрајалости и немогућности 
коришћења, као и реновирања појединих просторија и њиховог опремања другом опремом,  стављена су ван 
употребе, и то: 
 

 006101 – Декстоп 1      300,00 КМ 
 006120 – Рачунар ГНЦ Акцес     614,00 КМ 
 006317 – ВГА 1ГБ Графичка     160,00 КМ 
 006093 – Декстоп 1      300,00 КМ 
 006092 – Декстоп 1      300,00 КМ 
 006098 – Декстоп 1      300,00 КМ 
 006094 – Декстоп 1      300,00 КМ 
 006134 – Штампач Кјоцера 3900 ДН    400,00 КМ 
 006033 – Рачунар      485,00 КМ 
 006056 – Плотер ХП 110 Плус                2.976,45 КМ 
 006115 – Декстоп 2      300,00 КМ 
 006034 – Копир апарт Кјоцера     400,00 КМ 
 006053 – Штампач Лексмарк       30,00 КМ 
 003373 – Столица тапацирана                     20,00 КМ 
 003374 – Столица тапацирана                     20,00 КМ 
 003569 – Кабинет фотеља       15,00 КМ 
 003102 – Столица Атланта       85,00 КМ 
 003100 – Столица Атланта       85,00 КМ 
 003215 – Кабинет фотеља       15,00 КМ 
 003363 – Дрвена столица                      10,00 КМ 

УКУПНО:                                                                                                               7.115,45 KM 
 
Наведена основна средства и инвентар са припадајућим вриједностима предлажемо за отпис. 
 
2.Комисија за попис путева,улица, мостова,пропуста и осталих саобраћајних објеката (комуникациони и 
електрични водови, водовод и канализација, бране и средстава у припреми) 

 коју је именовао Начелник општине Одлуком број:02/012.10-290-7/21 од 23.11.2021.године у  саставу: Кокотовић 
Миомир, предсједник, Голијанин Гојко, члан и Пикула Милан, члан, извршила је попис путева, улица, мостова, 
пропуста и осталих саобраћајних објеката (комуникациони и електрични водови, водовод и канализација, бране и 
средстава у припреми) са стањем на дан 31.12.2021. године у складу са Правилником о начину и роковима 
пописа, као и утврђеним планом  рада Комисије за општинског органа управе, а након тога су утврђена  додатна 
улагања на територији наше општине која су била усмјерена у области предвиђена пописом. 
1.Путеви и ауто-путеви. 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011131 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 11.687.162,62 5.354.835,34 6.332.327,28 

2. Вриједност по попису 11.687.162,62 5.354.835,34 6.332.327,28 

 
Образложење комисије:Путеви на територији општине Невесиње разврстани су на Локалне путеве I категорије, 
локалне путеве II категорије, некатегорисане путне правце, улице I категорије и  улице II категорије. Подаци 
везани за дужине макадамских и асфалтних дионица на пописаним путним правцима, преузети су из Одлуке о 
категоризацији путева( Сл.гл. Општине Невесиње 3/15). 
 
2.Тунели и мостови. 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011133 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 151.672,15 32.575,24 119.096,91 

2. Вриједност по попису 151.672,15 32.575,24 119.096,91 
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Образложење комисије: 
Обухвата пет мостова у сеоским срединама. 
 
3.Вањска освјетљења, тротоари и ограде 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011134 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 856.531,25 459.303,18 397.228,07 

2. Вриједност по попису 856.531,25 459.303,18 397.228,07 

 
Образложење комисије: 
Тротоари на територији Општине Невесиње  изграђени од асфалтног материјала протежу се уз магистралне и 
регионалне путне правце који пролазе кроз нашу општину. Укупна површина на територији наше општине је  
14450 м. 
 
4.Остали саобраћајни објекти. 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011137 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 4.636,00 2.132,56 2.503,44 

2. Вриједност по попису 4.636,00 2.132,56 2.503,44 

 
Образложење комисије: 
Према Одлуци о утврђивању назива улица и тргова на попдручју општине Невесиње извршено је постављање 
табли са називом улица, укупно 150ком. 
 
5.Плиноводи, водоводи и канализација. 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011191 

Исправка 
вриједности 
011199 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 2.555.052,08 1.621.327,47 933.724,61 

2. Вриједност по попису 2.555.052,08 1.621.327,47 933.724,61 

Образложење комисије: 
Општина Невесиње не посједује систем плиновода. Канализациони систем обухвата градско подручје, а 
водоводни систем обухвата, градско, приградско подручје и поједине сеоске мјесне заједнице.  
 
6.Комуникациони и електрични водови 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011192 

Исправка 
вриједности 
011199 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 1.539,92 646,80 893,12 

2. Вриједност по попису 1.539,92 646,80 893,12 

 
7.Луке и бране. 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011194 

Исправка 
вриједности 
011199 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 2.400.000,00 144.000,00 2.256.000,00 

2. Вриједност по попису 2.400.000,00 144.000,00 2.256.000,00 

Образложење комисије: 
Земљаном браном, формирано је вјештачко језеро Алаговац 1964-е године у сврху залијевања пољопривредног 
земљишта. Касније па све до данас, вјештачка водена акумулација се користи за снабдијевање водом грађана 
Невесиња. 
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8. Улагање у истраживање и процјењивање минералних ресурса 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011511 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 7.575,58 5.528,15 2.047,43 

2. Вриједност по попису 7.575,58 5.528,15 2.047,43 

Општина Невесиње у протеклом периоду вршила је одређена улагања у истраживање и процјењивање ресурса 
на својој територији. 
 
9. Улагање у развој 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011514 

Исправка 
вриједности 
011519 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 5.000,00 3.000,00 2.000,00 

2. Вриједност по попису 5.000,00 3.000,00 2.000,00 

 
Израда документације везане за стратегију развоја Општине Невесиње 
 
10. Остала нематеријална произведена  имовина 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
011518 

Исправка 
вриједности 
011519 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 101.143,59 84.441,87 16.701,72 

2. Вриједност по попису 101.143,59 84.441,87 16.701,72 

Израда регулационих и просторних планова за територију Општине Невесиње. 
 
11.Умјетничка дјела 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
012122 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 12.000,00 0,00 12.000,00 

2. Вриједност по попису 12.000,00 0,00 12.000,00 

Набавка умјетничких дјела за потребе градске галерије. 
 
12. Архивска грађа 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
012124 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 698,98 353,74 345,24 

2. Вриједност по попису 698,98 353,74 345,24 

 
13. Лиценце 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
013413 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 22.987,00 10.839,68 12.147,32 

2. Вриједност по попису 22.987,00 10.839,68 12.147,32 

 
14. Остала нематеријална непроизведена имовина 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
013418 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 
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1. Књиговодствена вриједност 135.125,21 124.997,58 10.127,63 

2. Вриједност по попису 135.125,21 124.997,58 10.127,63 

Под нематеријалномом непроизведеном имовином подразумјева се набавка одређених електронских уређаја за 
контролу радног времена запослених у органу управе, као и израда програма санитарне заштите језера 
„Алаговац“, као и израда шумско привредних основа. 
 
15. Остала средства у припреми 

Ред. 
број 

                         Опис Набавна 
вриједност 
014111-014128 

Исправка 
вриједности 
011139 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 3.797.152,91 0,00 3.797.152,91 

2. Вриједност по попису 3.797.152,91 0,00 3.797.152,91 

 
Средства у припреми подразумјевају улагања у претходној години која нису финализована. 
 
                                                         РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

16. Путеви и ауто-путеви                   6.332.327,28 
17. Тунели и мостови        119.096,91 
18. Вањска освјетљења, тротоари и ограде                  397.228,07 
19. Остали саобраћајни објекти           2.503,44 
20. Плиноводи, водоводи и канализација                                  933.724,61 
21. Комуникациони и електрични водови                           893,12 
22. Луке и бране                    2.256.000,00 
23. Улагање у истраживање и процјењивање минералних ресурса                      2.047,43 
24. Улагање у развој            2.000,00 
25. Остала нематеријална произведена  имовина                     16.701,72 
26. Умјетничка дјела                         12.000,00 
27. Архивска грађа                              345,24 
28. Лиценце            12.147,32 
29. Остала нематеријална непроизведена имовина                     10.127,63 
30. Oстала средства у припреми                  3.797.152,91     

_____________________________________________________________________________     
 
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ,садашња:                                                                                   13.894.295,71  
   
 
3.Комисија за попис некретнина(стамбених, канцеларијских, образовних,спортско-рекреативних објеката и 
терена, споменика , осталих објеката и средстава у припреми), 

коју је именовао Начелник општине Рјешењем број: 02/012.10-290-4/21 од 23.11.2021.године у  саставу: Маја 
Тодоровић, предсједник,Дражан Мићевић,члан и Миљан Ђурасовић, члан, извршила је попис некретнина 
(стамбених, канцеларијских,образовних, спортско-рекреативних објеката и терена, споменика , осталих објеката и 
средстава у припреми)општинског органа управе са стањем на дан 31.12.2021.године у складу са Правилником о 
начину и роковима пописа, као и утврђеним Планом рада Комисије за попис некретнина, постројења и опреме 
општинског органа управе, а након тога су утврђене разлике по попису у односу на књиговодствено стање и 
разлози њиховог настанка. 
 
1 .  Стамбени објекти и јединице за посебне социјалне групе. 
 

Ред. 
Бр. 

            Опис Набавна 
вриједност 
011112 

Исправка 
вриједности 
011119 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 654.793,19 428.172,58 226.620,61 

2. Вриједност по попису 654.793,19 428.172,58 226.620,61 

 
Образложење Комисије: 
Наведени објекти за  социјално угрожене категорије  додијељени су на кориштење социјално угроженим лицима.У 
власништву општине Невесиње је један стан у насељу Килавци 66,16м

2.
 

-Стамбене јединице Гвозд. 
Од 34 стамбене јединице које су изграђене у насељу Гвозд ,  у оквиру програма Владе РС и Министарства за 
избјегла и расељена лица –Програм распуштања прихватних центара у РС,од стране  корисника откупљене су 33, 
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а у власништву општине Невесиње осталa  jе у 2021. години једна  стамбена  јединица , чији корисник је  Душанка 
Бјелобрк- гарсоњера 31,66м2.  У 2021.години  Лажетић Гордана је откупила кућу дуплекс 60,44м2. 
У насељу Витли  гдје је изграђено  19 стамбених јединица(стамбена зграда), у оквиру програма потпуног 
стамбеног збрињавања ППБ и РВИ од I до IV категорије, изграђена средствима Општине Невесиње и Владе РС , 
у 2021.години у власништву Општине Невесиње остале су још двије стамбене јединице, чији корисници су: 
 Костић Јован-једнособан стан 53,20м2 и Зуровац Перо-двособан стан 56,56м2 
-Школски станови. 
Образложење: 
Комисија за попис некретнина постројења и опреме предлаже да се изврши процјена вриједности школских 
станова који се налазе на сеоским подручјима, од стране овлашћеног грађевинског вјештака. Мишљења смо да су 
наведени објекти промијенили  своју вриједност услијед  дотрајалости. 
 
     2.Канцеларијски објекти и простори. 

Ред.број.      Опис Набавна 
вриједност 
011121 

Исправка 
вриједности 
011129 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 3.803.213,09 2.062.063,19 1.741.149,90 

2. Вриједност по попису 3.803.213,09 2.062.063,19 1.741.149,90 

 Инвесртициона имовина 011412 011419  

3 Књиговодствена вриједност 269.830,48 63.435,91 206.394,57 

 Вриједност по попису 269.830,48 63.435,91 206.394,57 

Образложење комисије: 
Управне зграде и зграде осталих корисника за вршење канцеларијских послова обухватају све објекте 
административне службе Општине Невесиње , као и зграде мјесних уреда и полицијских станица у сеоским 
срединама.Предлажемо да се процијени вриједност  објеката мјесних уреда као и објеката полицијских станица. 
 
3.Објекти образовних и научних институција  

Ред.број.                Опис Набавна 
вриједност 
011123 

Исправка  
вриједно 
011129 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 16.148.601,08 7.843.212,57 8.305.388,51 

2. Вриједност по попису 16.148.601,08 7.843.212,57 8.305.388,51 

 
Образложење Комисије: 
Обухвата школе како у градском подручју ,тако и у сеоским мјесним заједницама .  
 
4.Спортскорекреативни објекти (спортске дворане и слично). 

Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједност 
011125 

Исправка 
вриједности 
011129 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 3.016.816,26 941.686,37 2.075.129,89 

2. Вриједност по попису 3.016.816,26 941.686,37 2.075.129,89 

 
Образложење комисије: 
Овој групи припада само спортска дворана. 
 
5.Производно услужни објекти.  
У ову групу спада пумпна станица, објекат резервоара за воду и потисни цјевовод. 

Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједност 
011126 

Исправка 
вриједности 
011129 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 1.446.226,50 294.668,68 1.151.557,82 

2. Вриједност по попису 1.446.226,50 294.668,68 1.151.557,82 

 
6. Остали пословни објекти 

Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједност 
011127 

Исправка 
вриједности 
011129 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 7.575.473,56 5.595.766,60 1.979.706,96 

2. Вриједност по попису 7.575.473,56 5.595.766,60 1.979.706,96 

 



10.3. 2022 . год.  СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК    ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ               Број  3                     страна    29 

  

 
 

7. Споменици 

Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједност 
011195 

Исправка 
вриједности 
011199 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 247.075,44 0,00 247.075,44 

2. Вриједност по попису 247.075,44 0,00 247.075,44 

 
Образложење Комисије: Обухвата Спомен собу у насељу Гвозд, споменик у Биограду,Споменик Слободе, 
Спомен плоча Лабало и радове по пројекту Милп на простору „Калуфи“Комисија је извршила попис и осталих 
споменика на територији општине Невесиње.  
 
8. Спортско рекреативни терени, уређене зелене површине, паркови и тргови 

Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједност 
011196 

Исправка 
вриједности 
011199 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 491.006,79 243.443,11 247.563,68 

2. Вриједност по попису 491.006,79 243.443,11 247.563,68 

 
У ову групу општинске имовине спада градски стадион као и школска игралишта у граду и селима. 
 
9. Остали објекти 

Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједнос 
011197 

Исправка 
вриједности 
 

Садашња 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 1.936.094,75 869.226,55 1.066.868,20 

2. Вриједност по попису 1.936.094,75 869.226,55 1.066.868,20 

 
Образложење Комисије: 
 Обухвата   гробну капелу,чатрње и бунаре,  као и склоништа у насељу Шеховина.  
 
  10. Средства у припреми 

Ред. Бр.                 Опис Набавна 
вриједност 
014111-
0141128 

Исправка 
вриједности 
 

Садашља 
вриједност 

1. Књиговодствена вриједност 3.797.152,91  3.797.152,91 

2. Вриједност по попису 3.797.152,91  3.797.152,91 

 
Образложење Комисије: 
Средства у припреми односе се на планиране реконструкције и улагања у објекте : 
 Касарна – Уговор о заједничкој изградњи стамбено-пословног објекта у сврху стамбеног збрињавања седам 
припадника пријашњег Министарства одбране и војске РС у износу од 256.306,05КМ. Такође у 2021. години као 
средства у припреми воде се још и зграда дома културе Небојша Глоговац од 223.556,26КМ .За исти средства је 
обезбједила влада Србије у износу од 152.966,26КМ ,а општина Невесиње износ од 70.590КМ. За реконструкцију 
вртића  ,,Св. Евгенија Царица Милица,, влада Србије издвојила је 31.424,41КМ, а општина Невесиње 
16.185,04КМ. Из буџета општине Невесиње за зграду Радија  издвојено је 31.283,87КМ. За објекат средње школе , 
влада Србије је издвојила 26.456,56КМ. Општина Невесиње за објекат капеле на Гвозду издвојен је износ од 
27.201,72КМ,капела у Крeковима 6.994,83КМ,извориште Јездош 17.550КМ,водовод и канализација 67.088,12КМ и 
путеви и улице 461.443,22KM. 
Као средства у припреми води се и пречистач од 2.631.662,83КМ а у 2021 години уложено у износу од 
1.597.787,21 КМ за који је општина Невесиње издвојила 57.566,23КМ, Међународна организација ЦМСР 
333.599,78КМ, ЕИБ кредит у износу од 498.537,84КМ, Влада Републике Српске 262.111,41КМ и такоер влада 
Републике Српске Jавним Инвестицијама 445.971,95 КМ . 
-Нови енергетски објекти. 
У 2021 .години средствима  општине Невесиње  изграђен је трофазни трансформатор 50 ,10/4, чија је вриједност 
5.265КМ. Такођер у својини општине Невесиње су и новоизграђени соларни панели, у селу Морине, чија 
вриједност износи 6.500,00КМ. Исти су изграђени средствима Регионалног развоја ,, Сервис Дрвар,, у износу од 
23.000 КМ и средствима општине Невесиње у износу 6.500КМ 
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                                                                     РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

Позиција Врста имовине Књиговодствена 
садашња 

Садашња по 
попису 

Повећање 
вриједности 

Смањење 
вриједности 

11112 Стамбени објекти и 
јединице за пос. Соц 
групе. 

226.620,61 226.620,61   

11121 Канцеларијски објекти 1.741.149,90 1.741.149,90 0 0 

11123 Објекти образовних и 
научних институција 
 

8.305.388,51 8.305.388,51   

11125 Спортско рекреативни 
објекти 

2.075.129,89 2.075.129,89   

11126 Производно услужни 
објекти 

1.151.557,82 1.151.557,82   

11127 Остали пословни објекти 1.979.706,96 1.979.706,96   

      

11133      

11134      

11137      

11191      

      

11195 Споменици 247.075,44 247.075,44   

11196 Спортско рек. терени 247.563,68 247.563,68   

11197 Остали објекти 1.066.868,20 1.066.868,20   

014111-
014119 

Средства у припреми 1.165.490,08 1.165.490,08   

      

13113      

011412 Инвестиц.имовина у 
власништву 

206.394,57 206394,57   

 Станови у спору 0 0   

 УКУПНО 18.412.945,57 18.412.945,57   

 
 
4.Комисије за попис непроизведене сталне имовине-земљишта и шума 

Именована комисија од стране Начелника општине, Рјешењем број: 02/012.10-290-5/21 од 23.11.2021.године у 
саставу: Радмило Јонлија, Милан Говедарица и Немања Ристић, по предходно утврђеном плану рада  извршила 
је у предвиђено вријеме попис стања непроизведене сталне имовине земљишта и шума на прописаним 
обрасцима (пописне листе), које су у прилогу овог извјештаја,и установила следеће стање: 
У посједу општине Невесиње по књигама и по попису налази се следеће земљиште: 
-Градског грађевинског земљишта са Касарном набавне вриједности 1.572.720,23 КМ, 
-Остало грађевинско земљиште 142.461м

2
 набавне вриједности             676.422,65 КМ, 

- Пољопривредног земљишта  26.594.049м
2
 набавне вриједности      22.961.189,50 КМ, 

-Земљишта градског парка 1.185 м
2
 набавне вриједности                             9.100,73 КМ, 

-Земљишта градског гробља 13.829м
2
 набавне вриједности                       69.145,00 КМ, 

-Земљишта партизанског гробља 20.977м
2
 набавне вриједности             104.985,00 КМ, 

-Путног земљишта4.578.496м
2
набавне вриједности                                7.805.559,30 КМ, 

-Школско земљиште 130.027м
2
 набавне вриједности                                 263.686,20 КМ, 

-Земљиште Мјесног уреда Кифино село 398м
2
 набавне вриједности              318,40 КМ, 

-Земљиште за градско гробље набавне вриједности                                    40.582,00 КМ,  
-Земљиште језера Алаговац набавне вриједности                                   1.750.000,00 КМ 
 _____________________________________________________________________________ 
   Укупно:                                                                                                       35.253.709,01 КМ 
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  Укупна књиговодствена (набавна) вриједност свих земљишта, која су у посједу општине Невесиње 
износи:35.253.709,01 КМ. 
 
 5. Комисија за попис опреме,ситног инвентара и осталог у ТВЈ Невесиње 

Начелник општине Невесиње, Рјешењем број: 02/012.10-290-1/21 од 23.11.2021.г.именовао је Комисију за попис 
опреме, ситног инвентара и осталог у Територијално ватрогасно-спасилачкој јединици (у даљем тексту ТВСЈ) 
Невесиње,у саставу: МладенЗубац,предсједник, Мирко Будалић, члан и Радомир Костић, члан.            
Комисија је извршила попис основних средстава,опреме и осталог у ТВЈ Невесиње, са стањем на дан 
31.12.2021.г. у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем имовине и обавеза општине Невесиње (Службени Гласник општине Невесиње, број: 5/16), као и 
са утврђеним Планом рада Комисије за попис опреме, ситног инвентара и осталог у ТВСЈ Невесиње. 
 
-Ради прегледнијег стања пописне листе су подијељене на четири цјелине:  

1. Пописна листа - Канцеларијски намјештај и опрема; 
2. Пописна листа - Ватрогасна опрема;  
3. Пописна листа - Возила; 
4. Пописна листа - Лична опрема за ватрогасце и ситан инвентар у складишту 

 
 
4. Вриједности пописане имовине ТВЈ Невесиње приказане су у табели по контима: 
 

КОНТО ОПИС КОНТА ВРИЈЕДНОСТИ У КМ 

СТАЊЕ ПО 
КЊИГАМА 

СТАЊЕ ПО 
ПОПИСУ 

ИСПРАВКА 
ВРИЈЕДНОСТИ 

САДАШЊА 
ВРИЈЕДНОСТ 

 

011121  
 
Канцеларијски намјештај 
и опрема 

69.707,43 69.707,43 3.993,33 65.714,10 

011232 249,00 249,00 249,00 0,00 

011233 45,00 45,00 16,26 28,74 

011235 486,00 486,00 364,50 121,50 

011237 821,87 821,87 444,50 377,37 

011247 510,00 510,00 102,00 408,00 

Ʃ 71.819,30 71.819,30 5.169,59 66.649,71 

 

011213 Ватрогасна возила 462.085,35 462.085,35 375.173,61 86.911,74 

011213 Грађевинска механизација 66.670,00 66.670,00 53.885,70 12.784,30 

 

011274 Ватрогасна опрема 63.879,86 63.879,86 42.743,69 21.136,16 

 

024113 Лична опрема за ватрогасце 6.715,00 6.715,00 6.715,00 0,00 

 

024111 Ситан инвентар у складишту 2.231,00 2.231,00 2.231,00 0,00 

 

                                  Ʃ 673.400,51 673.400,51 485.918,59 187.481,91 

 
 
-Током пописа Комисија је установила стање одређене опреме која није употребљива нити ју је могуће довести у 
употребљиво стање.Због дотрајалости, трајног оштећења, губитка функције или губитка у току интервенције, као 
и других фактора који су утицали на њихово девастирање приликом кориштења и употребе у различитим 
акцидентима. Опрема, која се налази на пописној листи 2. (ватрогасна опрема)предлажемо за отпис : 
 

РБ НАЗИВ ОПРЕМЕ ИНВЕНТАРСКИ БРОЈ ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ КОЛИЧИНА 

65. Напртњача 25л 016208 комад 1 

66. Напртњача 25л 016209 комад 1 

67. Напртњача 25л 016210 комад 1 

70. Прецизна вага до 10кг 016230 комад 1 

71. Прелазни комад  „Φ 52/75“ 016228 комад 1 

140. Ватрогасно цријево „Φ75“ 016468 комад 1 

141. Ватрогасно цријево „Φ 75“ 016469 комад 1 

Табела ватрогасне опреме са пописне листе 2. која се предлаже за отпис. 
 
 
6.Комисије за попис готовине и готовинских еквивалената  
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Комисија за попис готовине и готовинских еквивалената, именована Рјешењем Начелника општине бр.02/012.10-
290-2/21 од 23.11.2021. године у саставу: Милена Дамјанац, предсједник и чланови : Новка Буха и Вера Скочајић , 
у складу са Планом рада извршила је дана 31.12.2021. године  попис благајне и новчаних средстава на 
трансакционим рачунима Општине Невесиње. 
 
1.Салдо благајне на дан 31.12.2021. године  износи  1.580,20 КМ (хиљадупетстотинаосамдесет КМ и 20/100), у 
сљедећим апоенима: 
- 100,00 КМ -  9 новчаница, 
-   50,00 КМ -  8новчаница, 
-   20,00 КМ -10 новчаница, 
-  10,00 КМ -   8 новчаница, 
-    0,20 КМ – 3 новчанице. 
 
2. Преглед новчаних средстава на трансакционим рачунима на дан 31.12.2021. године : 
- ж.р. Аддико банк (трансакцијски) бр. 5520060000130331 ......      634.557.62 КМ       
- ж.р. Аддико банк  бр.5520061775077168..................................        16.734.93 KM 
- ж.р. Аддико банк  бр.5520061794622668..................................          1.442.98 KM 
- ж.р. Аддико банк  бр.5520061775081727..................................               32.31 КМ 
- ж.р. Аддико банк  бр.5520061775072803..................................             104.55 KM 
- ж.р. Уникредит банка  бр. 5517902221141476..........................          6.124.84 КМ 
- ж.р. Аддико банк  бр.5520061995449819..................................         31.310.09 KM 
- ж.р. Аддико банк  бр.552006197393935704..............................                  0.00 КМ 
- ж.р.Нова банка Гацко бр.5559000006189041..........................                 86,25 КМ 
- ж.р.Аддико банк-девизни рачун бр.5520061775093367 .......    .  1.341.501.73 КМ 
____________________________________________________________________ 
УКУПНО :                                                                                           2.031.895,30 КМ 
(двамилионатридесетједнахиљадаосамстодеведесетпет КМ и 30/100) 
 
Готовина и новчана средства укупно : 1.580,20 КМ + 2.031.895,30 КМ= 2.033.475,50 
(двамилионатридесеттрихиљадечетиристоседамдесетпетКМ и 50/100) 
 
7. Комисија за попис потраживања, обавеза, пласмана и датих примљених аванса 

Комисија за попис потраживања, обавеза, пласмана, и датих примљених аванса, именована од стране Начелника 
Oпштине, Рјешењем број:02/012.10-290-6/21 од 23.11.2021.године,централној пописној комисији, у предвиђеном 
року је поднијела извјештај са стањем на дан 31.12.2021.године.  
Пописане су сљедеће вриједности: 
00690110 Скупштина Општине 

I Неизмирене обавезе 
4. Конто 222213 Обав.порез.накнаде........................  977,66 КМ 
5. Конто 222298 Обав.доп.накнаде...........................4.771,91 КМ 
6. Конто 223121 Обав.према физ.лиц......................8.798,94 КМ 

__________________________________________________ 
Укупне обавезе Скупштине Општине:                        14.548,51КМ 
00690130 Општинска управа 
I Потраживања 
Комисија је установила следеће: 

28. Конто 112117 пот.за остале порезе.(пореска потраж.) .....................75.492,29 КМ 
29. Конто 122431 краткорочни зајмови......................................................17.741,02 КМ 
30. Конто 122472 крат.потрошачки зајмови............................................... 1.928,21  КМ 
31. Конто 123113 пот.за продата пр.ап.сред...............................................4.732,85 КМ 
32. Конто 123114 потраж.за прод.непроизведена средства (земља)..........494,15 КМ 
33. Конто  123228 потраж.по другим фин. приходима (ЦМСР).............145.004,53 КМ 
34. Конто 123315 потраж.по основу кор.мобил.телеф................................. 545,70 КМ 
35. Конто 123417 потраж.за остале порезе (пореска потр.)....................77.375,26 КМ 
36. Конто 123432 потраж.за ненапл.таксе и накнаде.............................102.830,22 КМ 
37. Конто 123437 потраж.за ненапл.остале неп.прихо............................80.558,75 КМ 
38. Конто 123517 пот.за ост.порезе за које је прод.рок плаћ(пор.пот)..140.626,21 КМ 
39. Конто 123711порез на додату вриједност.......................................... 37.485,44 КМ 
40. Конто 123917 остала краткор.пот.у земљи (записн,ПУ)...........................28,51 КМ 
41. Конто 127119 oстали унапријед плаћени расх.(аванси) ................... 42.543,07 КМ 
42. Конто 127129 ост.унап.плаћ.расходи у иност. (дј.игралишта)...........19.167,13 КМ 
43. Конто 127912 разграничења по основу неизм.об (породиљско).........1.161,29 КМ 
44. Kонто 127913 разграничења по основу об. За нак.пл.(боловање).........834,05 КМ 
45. Конто 127914 аванси за нефинансијску имовину у земљи................ 14.723,18 КМ 
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46. Конто  127916 разграничења по основу пореза........................................ 51,25 КМ 
47. Конто  127917 разграничења по основу доприноса................................ 591,85 КМ 
48. Конто 127919 ост.крат.разграничења.....................................................2.043,08 КМ 
49. Конто  129752 потраживања од ентитета(записници ПУ)......................... 13,15 КМ 
50. Конто 129753 потр.од јед.лок.самоуправе (записници ПУ)......................330,12 КМ 
51. Конто  129771 потр.по основу рефундације...............................................634,18 КМ 
52. Конто  129773 потр.по основу рефундације (пород).............................3.312,96  КМ 
53. Конто 129782 пот.по основу трансфера..............................................413.198,05 КМ 
54. Конто 129792 остала фин. имов. и разгр (обвез.и пр.31.12)................24.654,40 КМ  

_________________________________________________________________________ 
                  Укупно:                                                                                             1.208.100,90 КМ 
 
II Сумњива и спорна потраживања 
 
1. Конто 123118 спор.потр.по основу пр.земље .............................13.832,73 КМ 
2. Конто 123418 спор.пот.за ненапл.порезе.(пор.потр.)................606.240,36 КМ 
3. Конто 123438 спорна пот.за ненаплаћене накнаде ....................95.689,56 КМ 
4.Конто 123918  спорна остала крат.пот...............................................737,00 КМ 
___________________________________________________________________ 
      Укупно:                                                                                         716.499,65 КМ 
Сумњива и спорна потраживања односе се на потраживања од правних и физичких лица из ранијих година. 
         Краткорочне и дугорочне обавезе на дан 31.12.2021.године. 
III Краткорочне обавезе 

24. Конто 222111 обав.нето плата................................................101.497,88 КМ 
25. Конто 222113 обав.за плате и накнаде(пов.пореза).................2.910,32 КМ 
26. Конто 222198 обавезе за збирне доприносе............................51.107,26 КМ 
27. Конто 222199 обав. за остале доприносе......................................310,69 КМ 
28. Конто 222211 обав.нето нак.трош.и ост.лп...............................33.064,63 КМ 
29. Конто 222213 обав. за накнаде –порез на доходак....................2.067,37 КМ 
30. Конто 222298 обав.за збирне доприносе..................................11.576,35 КМ 
31. Конто 223111 обав.за набавку роба и услуга........................... 73.688,55 КМ  
32. Конто 223112 обав.за набавку сталне имовине....................    64.001,23 КМ 
33. Конто 223121 обавезе према физ лицима..............................   . 1.454,50 КМ 
34. Конто 223131 обавезе ппо судским рјешењима....................   .11.996,00 КМ 
35. Конто 223151 обав.за порезе и допр. на тер.посл.уз..................   183,26 КМ 
36. Конто 223171 обав.за примљене депозите и кауције ..... ......   .3.626,83 КМ 
37. Конто 223199 остале обавезе у земљи........................................   141,12 КМ 
38. Конто 223212 обавезе набавке сталне имовине у иност...... .  87.443,30 КМ 
39. Конто 225111 обав.за субвенције...........................................   .50.419,38 КМ 
40. Конто 225211 обав.за грантове................................................   53.902,48 КМ 
41. Конто 225311 обав.за дознаке на име соц.заштите...................   750,00  КМ 
42. Конто 228118 остале краткорочне обавезе.....................................   2,75 КМ 
43. Конто 229752 обав.према ентитету..............................................   211,83 КМ 
44. Конто 229753 обав.према јед.лок.самоуправе............................    335,86 КМ 
45. Конто 229754 обавезепрема фондовима......................................    47,22 КМ 
46. Конто 229891 краткор.рез.(остале инт.об.МЗ,ЦСР,ТВЈ).......    16.873,90 КМ 

_________________________________________________________________________ 
Укупно:                                                                                                        567.612,00 КМ 
00690190 Остала буџетска потрошња 
Дугорочне обавезе- кредити: 
 
1. Конто 211341 дуг.об. по зајм.прим.од банке (Уникредит)................................1.365.321,94 КМ 
2. Конто 219131 дуг.об.по зајм.прим.од државе(кредит Свјетске банке)...............103.661,12 КМ 
3. Конто 219132 дуг.об.по зајм.прим.од ентитета(ЕИБ водовод и Мин.пољ.) ....1.519.826,91 КМ 
    - Кредит од ЕИБ-а................................................................. 1.351.494,91КМ 
    - Кредит Министарства пољопривреде.................................  168.332,00КМ 
________________________________________________________________________________ 
Укупне дугорочне обавезе:                                                                                      2.988.809,97 КМ                  
 
Краткорочне обавезе - кредити 

5. Кредит свјетске банке..........................................................13.038,86 КМ 
6. Адико банка..........................................................................53.482,59 КМ 
7. Уникредит банка.................................................................488.418,70 КМ 
8. Министарство пољопривреде.............................................16.070,00 КМ 
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             _____________________________________________________________ 
                   Укупне краткорочне обавезе по кредитима:                571.010,15 КМ. 
00690125 Територијална ватрогасна јединица 
Новчана средства 

2. Конто 121111.............................24,99 КМ 
_________________________ 
Укупна новчана средства:                      24,99 КМ 
 
Потраживања 

3. Конто 123437 потр.остале непореске приходе........1.985,00 КМ 
4. Конто 129891 остала раз.унутар јед.власти...........11.220,05 КМ 

                 __________________________________________________ 
                  Укупна потраживања:                                           13.205,05КМ 
Неизмирене обавезе  

9. Конто 222111 обав.за плате и накнаде......................14.664,23 КМ 
10. Конто 222113 обав. за плате и накнаде(пов.пор)............40,81 КМ 
11. Конто 222198 обав.за збирне доприносе.....................7.177,47 КМ 
12. Конто 222199 обав.за остале доприносе..........................44,54 КМ 
13. Конто 222211 обав.за накнаду трошкова.....................6.132,52 КМ 
14. Конто 222213 обав.на накнаде –порез на доходак.........369,99 КМ 
15. Конто 222292 обавезе за дориносе за пензије.................37,84 КМ 
16. Конто 222298 обав.за збирне доприносе.....................2.087,53 КМ 
17. Конто 223111 обав.за наб.роба и услуга.........................556,32 КМ 
18. Конто 223121 обав. Према физ.лицима...........................886,20 КМ 

____________________________________________________ 
                                                                        Укупне обавезе:   31.997,45 КМ 
00690200 Мјесне заједнице 
Потраживања 
Конто 129891-Потраживање МЗ Удрежње                                    5.653,85 КМ 
Обавезе 
Конто 223111-Обавезе за набавку роба и услуга                           445,20 КМ 
 
 Централна пописна  комисија општинског органа управе, након сумирања стања по свим извјештајима 
комисија за попис, констатује да су се све комисије  у свом раду, приликом обављања пописа за 2021.годину 
руководиле утврђеним планом рада, те поступале у складу са важећим Правилником о начину и роковима 
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза („Сл. гласник 
Републике Српске“ бр. 45/16),односно Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивању 
књиговодственог са стварним  стањем имовине и обавеза општине Невесиње („Сл. гласник општине Невесиње“  
бр.5/16). 
      У складу са утврђеним и констатованим чињеничним стањем, везаним за извршени попис, Централна пописна 
комисија општинског органа управе,  прихвата  извјештаје свих пописних комисија. 
Централна пописна комисија, у интересу рада у складу са Законом и Правилником о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза Општине Невесиње, предлаже: 
1. Да одјелење за финансије води рачуна о наплати  свих потраживања, како не би дошло до  застаре истих. 
2.Да одјељење за финансије на вријеме изврши књиговодствене радње за предходну годину, како се не би  
каснило у усклађивању књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза од стране пописних комисија и 
одјељења за финансије.  
3.Да се изврше сва потребна и неопходна евидентирања , књижења, и предложени отписи  уз примјену свих 
важећих рачуноводствених стандарда и прописа. 
      У складу са чланом 20. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 
стварним стањем имовине и обавеза ( „Службени гласник Републике Српске“ , бр. 45/16), те чланом 21. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и 
обавеза општине Невесиње („Службени гласник Општине Невесиње“ бр.5/16),коначан извјештај о попису имовине 
и обавеза општинског органа управе, са стањем на дан 31.12.2021. године, Централна пописна комисија 
доставља  надлежном општинском органу на разматрање и даљи поступак. 
 
 
 Централна пописна комисија 
 Oпштинског органа управе                                                                        ЦЕНТРАЛНА ПОПИСНА КОМИСИЈА 
 Број: 02/012.10-290/21                                                                                       Велимир Реповић, предсједник, с.р. 
 Датум:24.02.2022.године. 
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