
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ 
Година  XLVIII                                   Број  4/22                                 8. април 2022.год 
 .

42.  
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 348. став (9) Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“ број 
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 36. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 6/16 и 16/17), члана 7. став (6) 
Правилника о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Општине Невесиње, у циљу 
реализације инвестиционог пројекта од посебног 
значаја за локални економски развој, испод тржишне 
цијене или без накнаде („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 8/18 и 4/21) Скупштина општине 
Невесиње на 14. редовној сједници одржаној дана 
1.4.2022. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Невесиње 

испод тржишне цијене 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Невесиње утврђује посебан 
интерес за продају непокретности испод тржишне 
цијене, и то земљишта означено као к.ч. 137/53, 
двориште, у површини од 3816 м

2
 , уписана у ПЛ 997 

КО Невесиње, у посједу општине Невесиње са 1/1 
дијела (стари план уништен). 
 

Члан 2. 
(1) На земљишту које је предмет продаје 

Регулационим планом ''Војни логор'' планирана 
је изградња ''тржног центра'', те се отуђење 
земљишта врши искључиво у ту намјену. 

(2) Бруто развијена грађевинска површина објекта 
који се може градити на земљишту ће бити         
утврђена урбанистичко – техничким условима.  

(3)  Максимална спратност објекта из овог члана 
може бити П+1. 
 

Члан 3. 
Почетна  вриједност земљишта је утврђена од 
стране вјештака грађевинске струке и износи 13,00 
КМ/m

2
. 

 
Члан 4. 

(1) Право учешћа на лицитацији имају привредно 
друштво и самостални предузетник који може 
бити носиоци права својине на 
непокретностима у Републици Српској и Босни 
и Херцеговини уколико достави бизнис план 
којим: 

1) прихвата обавезу да на некретнини из 
члана 1. Одлуке запосли на неодређено 
вријеме најмање 28  радника, и то: 
1. у року од 18 мјесеци од дана 

потписивања уговора о отуђењу 
грађевинског земљишта запосли 
минимално ½ од утврђеног броја 
радника, 

2. преосталу 1/2 предвиђених 
новозапослених радника у року од 24 
мјесеца од дана потписивања уговора о 
отуђењу грађевинског земљишта, 

2) прихвата обавезу да у периоду од пет 
године од дана потписивања уговора о 
отуђењу грађевинског земљишта задржи 
укупан број запослених радника;  

3) прихвата обавезу да на предметном 
земљишту изгради и приведе намјени 
објекат из члана 2. ове Одлуке, према 
издатим локацијским условима, у року од 12 
мјесеца од дана закључења уговора о 
купопродаји земљишта;  

4)  прихвата обавезу достављања гаранција 
дефинисаних овом одлуком; 

5)  прихвата обавезу да послују на предметној 
локацији  у периоду од пет година од дана 
потписивања уговора; 

(2) Подносилац пријаве за учешће на лицитацији 
мора да достави и документацију утврђену 
чланом 6. Правилника о условима и начину 
отуђења непокретности у својини Општине 
Невесиње, у циљу реализације инвестиционог 
пројекта од посебног значаја за локални 
економски развој, испод тржишне цијене или 
без накнаде, што ће се дефинисати огласом о 
продаји непокретности.  
 

Члан 5. 
(1) Продаја земљишта врши се путем јавне 

лицитације, усменим јавним надметањем, а у 
складу са одредбама Правилником о условима 
и начину отуђења непокретности у својини 
Општине Невесиње, у циљу реализације 
инвестиционог пројекта од посебног значаја за 
локални економски развој, испод тржишне 
цијене или без накнаде Правилником о поступку 
јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“ број 20/12). 

(2) Поступак лицитације проводи Комисија за 
спровођење јавног надметања, именована од 
стране Скупштине Општине.  
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Члан 6. 

(1) Најповољнија цијена земљишта (највиша цијена 
понуђена у поступку лицитације) ће бити 
умањена за износ од максимално 45%, на 
основу критеријума утврђених чланом 4. став (2) 
Правилника о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Општине Невесиње, у 
циљу реализације инвестиционог пројекта од 
посебног значаја за локални економски развој, 
испод тржишне цијене или без накнаде. 

(2) Умањење дефинисано у претходном ставу 
примјениће се на основу броја радника чије је 
запослење на неодређено вријеме дефинисано 
кроз Бизнис план достављен уз пријаву на 
лицитацију. 

 
Члан 7. 

Продаја грађевинске парцеле која је предмет ове 
Одлуке не може се извршити без накнаде. 
 

Члан 8. 
(1) Висина кауције коју су подносиоци пријава за 

учешће на лицитацији дужни уплатити, износи 
10% од укупне процјењене вриједности 
грађевинске парцеле из члана  3. ове Одлуке.  

(2) Кауција се уплаћује на жиро рачун Општине 
Невесиње број: 5520060000130331, отворен  
код  Адико Банке. 

 
Члан 9. 

Купац земљишта је дужан обезбједити, у сврху 
уредног извршења уговора, банкарску гаранцију на 
укупну тржишну вриједност земљишта, на временски 
период од 24 мјесеца. 
 

Члан 10. 
Уговор о купопродаји закључен између начелника 
Општине и купца треба обавезно да садржи 
елементе из члана 5. Правилника о условима и 
начину отуђења непокретности у својини Општине 
Невесиње, у циљу реализације инвестиционог 
пројекта од посебног значаја за локални економски 
развој. 

Члан 11. 
(1) Плаћање купопродајне цијене инвеститор је 

дужан извршити у року од 8 дана од дана 
потписивања купопродајног уговора, а предаја 
земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 
8 дана од извршене уплате купопродајне цијене, 
о чему ће се сачинити записник о примопредаји.  

(2) Средства добијена продајом непокретности 
биће уплаћена на жиро рачун Општине 
Невесиње, број:  5520060000130331, отворен  
код  Адико Банке. 

 
Члан 12. 

(1) Скупштина општине овлашћује начелника 
Општине да припреми и објави јавни оглас којим 
ће се дефинисати услови и начин продаје 
непокретности и правила јавног надметања, све 
у складу са овом одлуком, Правилником о 
условима и начину отуђења непокретности у 
својини Општине Невесиње, у циљу 

реализације инвестиционог пројекта од 
посебног значаја за локални економски развој, 
испод тржишне цијене или без накнаде 
Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број 20/12) и другим правним актима 
који регулишу ову материју. 

(2) Скупштина општине овлашћује начелника 
Општине да у име Општине Невесиње закључи 
и потпише уговор о продаји непокретности која 
је предмет ове одлуке, по прибављеном 
мишљењу Правобранилаштва Републике 
Српске, сједиште замјеника Требиње. 

 
Члан 13. 

Оглас о јавној лицитацији објавиће се у дневном 
листу ''Еуро блиц'' и на интернет страници општине, 
а истовремено ће бити истакнут на огласној табли 
Општине.  

 
Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 03-013-60/22                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.4.2022. године       Момчило Вукотић, с.р. 
 

43. 
На основу члана 7. Закона о комуналним таксама 
("Службени гласник Републике Српске“, број 4/12, 
123/20 и 119/21), члана 39. став 2. тачка 10. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 97/16, 36/19, 61/21), члана 36. Статута 
општине Невесиње ("Службени гласник општине 
Невесиње“, број 6/17 и 16/17), Скупштина општине 
Невесиње на 14. редовној сједници одржаној дана 
1.4.2022. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
 О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
I 

У Одлуци о комуналним таксама ("Службени гласник 
општине Невесиње“, број 3/21) у тачки III подтачка 4) 
брише се. 

II 
У тачки V. запета и ријечи „ док се комунална такса 
из тачке III подтачка 4) ове Одлуке утврђује у 
годишњем износу “ бришу се. 

 
III 

У тачки VII подтачка 2)  запета и ријечи „ а рјешење 
о ослобађању од таксене обавезе из тачке III 
подтачка 4) доставља Пореској управи Републике 
Српске – Подручна јединица Невесиње“ бришу се. 

 
IV 

У тачки VIII. подтачка 2)  брише се. 
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V 

У тачки IX  запета и ријечи „ а надзор над 
спровођењем  подтачке 4) истог члана, врши 
Пореска управа  Републике Српске“ бришу се. 

 
VI 

У тачки X запета и ријечи ''а на застарјелост таксене 
обавезе из тачке III, подтачка 4) ове Одлуке 
примјењују се прописи којима се уређује порески 
поступак'' бришу се. 
 

VII 
Тарифни број 4) брише се. 
Досадашњи тарифни број 5. постаје тарифни број 4.  
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                              
Број: 01/ 013-36/22                   ПРЕДСЈЕДНИК СО                      
Датум: 1.4.2022. године       Момчило Вукотић, с.р.     
                                                                                                                            

44. 
На основу члана 80 став (1) и став (4) Закона о 
уређењу простора и грађењу (''Службени гласник 
Републике Српске''  број 40/13, 106/15, 3/16, 104/18 и 
84/19), и члана 36. Статута општине Невесиње     
(''Службени гласник општине Невесиње'' број 6/17 и 
16/17), Скупштина општине Невесиње на својој 14. 
редовној сједници одржаној дана 1.4.2022. године,  
д о н о с и  

ОДЛУКУ 
о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске 

цијене м2 корисне површине стамбеног и 
пословног простора, и висини накнаде за ренту 

(природне и локацијске погодности и погодности 
изграђене инфраструктуре) за 2022. годину 

 
I 

Овом Одлуком утврђује се просјечна, коначна, 
грађевинска цијена м2 корисне површине стамбеног 
и пословног простора из претходне године на 
подручју општине Невесиње. 
Просјечна, коначна, грађевинска цијена м2 корисне 
површине стaмбеног и пословног простора из 
претходне године на подручју општине Невесиње у 
тврђује се у износу од 1.000,00 КМ (једнахиљада 
КМ). 
 

II 
На основу утврђене цијене из претходног става 
одређује се висина ренте (природне и локацијске 
погодности изграђене инфраструктуре) на подручју 
општине Невесиње за 2022 годину. 
 

III 
Висина ренте по м2 корисне површине грађевине 
која ће се градити на градском грађевинском 
земљишту утврђује се у проценту  од просјечне, 
коначне, грађевинске цијене из члана 1. ове одлуке, 
која се множи са 0,80 што чини коефицијент 
неразвијене јединице локалне самоуправе, и то по 
зонама: 
 

I       зона градског грађевинског земљишта     6 %
 или  ............................. 48 КМ по м2 
II      зона градског грађевинског земљишта      5 %
 или..............................  40 КМ по м2 
III     зона градског грађевинског земљишта 4 
% или ...............................32 КМ по м2 
IV     зона градског грађевинског земљишта     3 %
 или............................... 24 КМ по м2  
V      зона   градског грађевинског земљишта   2 %
 или..............................  16 КМ по м2 
VI     зона градског грађевинског земљишта     1 %
 или ..............................   8 КМ по м2 
 

Накнада за природне погодности и погодности 
изграђене инфраструктуре (једнократна рента) за  
остала градска грађевинска земљишта изван ових 
зона рачуна се као износ  VI  зоне. 
Накнада за природне погодности и погодности 
изграђене инфраструктуре (једнократна рента) за 
индивидуалне гараже, оставе и помоћне објекте 
утврђује се у поценту од 50% од износа једнократне 
ренте утврђене за зону којој припада.  
 

IV 
Накнада за једнократну ренту може се исплатити и у 
ратама и то за иснос до 10.000,00 КМ у највише 12 
мјесечних рата,а за износ преко 10.000,00 КМ у 
највише 24 мјесечне рате 
 

V 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Невесиње". 
                             
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ                                                                                    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                       
Број: 03-013-38/22           ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.4.2022. годинe       Момчило Вукотић, с.р. 

 
45. 
На основу члана 73. и 74. Закона о уређењу 
простора и грађењу (''Службени гласник Републике 
Српске» број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19)  и члана 7. 
Правилника о обрачуну накнада трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта (''Службени 
гласник Републике Српске'' број 95/13) и члан 36. 
Статута општине Невесиње (''Службени гласник 
општине Невесиње'' број 6/17 и 16/17), Скупштина 
општине Невесиње на својој 14. редовној сједници 
одржаној дана 1.4.2022. године,        д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о висини накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта за 2022. годину 
 

I 
Овом Одлуком уређује се висина накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта за 
пословни простор, стамбени и други простор за 
урбано подручје града Невесиња. 
 

II 
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На градском грађевинском земљишту општине 
Невесиња инвеститори који планирају активности 
изградње дужни су да уплате накнаду за уређење 
градског грађевинског земљишта, осим ако је 
урбанистичком сагласношћу  уређење земљишта 
дефинисано као обавеза инвеститора. 
Накнада из става 1. овог члана за производне, 
пословне и стамбене објекте по јединици корисне 
површине објекта за 2022. годину износи 6,00 КМ ( 

14 % од висине ренте у првој градској зони). 
Накнада за изгрању индивидуалних гаража, остава и 
помоћних просторија по јединици корисне површине 
објекта за 2022. годину наплаћује се у износу од 50% 
од утврђене цијене. 
 

III 
За објекте у којима се врши промјена намјене 
простора плаћа се накнада у износу од 6,00 КМ       
(14 %) од висине ренте у првој градској зони по 
јединици корисне површине објекта. 
 

IV 
Накнада за уређење градског грађевинског 
земљишта може се исплатити и у ратама, и то за 
иснос до 10.000,00 КМ у највише 12 мјесечних рата,а 
за износ преко 10.000,00 КМ у највише 24 мјесечне 
рате 

V 
Програм уређења градског грађевинског земљишта 
донијет ће се након израде Урбанистичког плана 
Општине 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Невесиње''. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      Број: 
Број:03-013-39/22          ПРЕДСЈЕДНИК СО   
Датум: 1.4.2022. године       Момчило Вукотић, с.р. 
                                    

  46. 
На основу члана 65. става 3. Закона о уређењу 
простора и грађењу ("Службени гласник Републике 
Српске" број 40/13, 106/15, 3/16, 104/18 и 84/19), 
члана 36. Статута општине Невесиње ("Службени 
гласник општине Невесиње" број 6/17 и 16/17), 
Скупштина општине Невесиње на својој 14. редовној 
сједници одржаној дана  1.4.2022. године,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о висини накнаде по јединици мјере (м

2
) 

закупљеног градског грађевинског земљишта за 
2022. годину. 

 
I 

Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за м
2
 

закупљеног градског грађевинског земљишта за 
2022. годину, која се даје у закуп за постављање 
привремених грађевинских објеката.     . 

 
II 

Накнада за м
2
  закупљеног градског грађевинског 

земљишта за 1 мјесец, утврђује се за: 
 

1)  I , II и  III      
зона...................................................................
........  3,00 КМ 

2) IV, V и VI      
зона...................................................................
.......             2,00 КМ   

 
Уколико је површина грађевинског земљишта под 
објектом мања од површине закупљеног земљишта 
цијена из претходног става примјењиваће се на 
површину под објектом, а преостали дио закупљеног 
земљишта обрачунаваће се 10% од утврђене цијене 
по зонама из претходног става овог члана. 
                                 

III 
Обрачун и наплату за закупљено градско 
грађевинско земљиште вршиће Одељење за 
просторно уређење и стамбено-комуналне послове 
и Одјељење за финансије. 
 

IV 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ                                                       
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                         
Број: 01-013-40/22                      ПРЕДСЈЕДНИ СО 
Датум:1.4.2022.године         Момчило Вукотић, с.р. 
 

47.   
На основу члана 87. став 1. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске“број 
37/12, 90/16, 94/19 и 42/20), члана 18. став 2 Закона 
о систему јавних служби („ Службени гласник 
Републике Српске“ број 68/07, 109/12, 44/16), и 
члана  36. Статута општине Невесиње ("Службени 
гласник општине Невесиње" број: 6/17 и 16/17), 
Скупштина општине Невесиње на својој 14. редовној 
сједници Скупштине општине Невесиње одржаној 
дана 1.4.2022. године, д о н о с и 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д. директора 

Јавне установе Центар за социјални рад 
Невесиње 

 
1. Горан Ивковић мр дефектолог, разрјешава 

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

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

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

  
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
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Број 01/013-48-1/22       ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                        
Датум: 1.4.2022. године      Момчило Вукотић, с.р.                                                                                   
 

48. 
На основу  члана 18. став 2 Закона о систему јавних 
служби („ Службени гласник Републике Српске“ број 
68/07,109/12, 44/16), и члана 36. Статута општине 
Невесиње ("Службени гласник општине Невесиње" 
број: 6/17,16/17), Скупштина општине Невесиње на 
14. редовној сједници  одржаној дана 1.4.2022. 
године, д о н о с и 
 

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

ЈУ Центра за информисање и културу  Невесиње 

 
1. Драгомир Граховац, разрјешава се 

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

. 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Невесиње“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                         
Број: 01/013-47/22           ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                   
Датум: 1.4.2022. године     Момчило Вукотић, с.р.                                                     
 

49. 
На основу  члана 18. став 2 Закона о систему јавних 
служби („ Службени гласник Републике Српске“ број 
68/07, 109/12, 44/16), и члана 36. Статута општине 
Невесиње ("Службени гласник општине Невесиње" 
број: 6/17, 16/17), Скупштина општине Невесиње на 
14. редовној сједници  одржаној дана 1.4.2022. 
године, д о н о с и  

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

Јавне здравствене установе Дом здравља  
Невесиње 

 
1. Др Жарко Таминџија, специјалиста 

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

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Невесиње“. 

                                       
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
Број: 01/013-49/22         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                           
Датум: 1.4.2022. године       Момчило Вукотић, с.р.                                                                    

 
50. 
На основу члана 4. тачка 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 87. Закона о  социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске“, 
број 37/12, 90/16, 94/19, 42/20), члана 36. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње, број  6/17 и 16/17) Скупштина општине 
Невесиње, на 14. Редовној сједници одржаној 
1.4.2022. године,  д о н о с и  
 

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

Јавне установе Центра за социјални рад 
Невесиње 

 
1. Горан Ивковић, именује се за вршиоца 

дужности директора ЈУ  Центра  за 
социјални рад  Невесиње , са даном 
1.4.2022. године, до завршетка поступка 
јавне конкуренције за избор и именовање 
директора, а најдуже до 60 дана. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Невесиње“ 

 
Образложење 

Скупштина општине Невесиње, је на 14. редовној 
сједници одржаној 1.4.2022. године, разријешила 
Горана Ивковића дужности в.д. директора Јавне 
установе Центра за социјални рад Невесиње. Како је 
позиција директора остала упражњена, неопходно је 
именовати вршиоца дужности директора ове 
установе до окончања поступка јавне конкуренције 
за избор и именовање директора. Након 
разматрања приједлога кандидата за вршиоца 
дужности директора, Комисија за избор и 
именовање је на сједници одржаној 1.4.2022. године, 
у складу са чланом 55. тачка 6. Пословника 
Скупштине општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње, број 10/17,10/19), утврдила 
Приједлог рјешења о именовању Горана Ивковића 
за вршиоца дужности директора Јавне установе 
Центра за социјални рад Невесиње и предложила 
Скупштини општине Невесиње доношење рјешења. 
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог Комисије и на својој 14. редовној сједници 
одржаној дана 1.4.2022. године донијела Рјешење 
као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против 
њега се не може уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Требињу  у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
Број: 01/013-48-2/22        ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                 
Датум: 1.4.2022. године       Момчило Вукотић, с.р.                                                                                 

 
 



8.4. 2022 . год.  СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК    ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ                    Број  4                     страна    6 

  

 
 

51. 
На основу члана 4. тачка 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 21 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16, 36/19) ,  и члана  36. Статута 
општине Невесиње ("Службени гласник општине 
Невесиње" број: 6/17,16/17), Скупштина општине 
Невесиње на својој 14. редовној сједници  одржаној 
дана 1.4.2022.  године, д о н о с и 
 

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

ЈУ Центра за информисање и културу Невесиње 
 

1. Драгомир Граховац, именује се за вршиоца 
дужности директора ЈУ Центра за 
информисање и културу Невесиње, са 
даном 1.4.2022. године, до завршетка 
поступка јавне конкуренције за избор и 
именовање директора, а најдуже до 60 
дана. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Невесиње“. 

 
Образложење 

Скупштина општине Невесиње, је на 14. редовној 
сједници одржаној 1.4.2022. године, разријешила 
Драгомир Граховац  дужности в.д. директора ЈУ 
Центра за информисање и културу Невесиње. Како 
је позиција директора остала упражњена, неопходно 
је именовати вршиоца дужности директора ове 
установе до окончања поступка јавне конкуренције 
за избор и именовање директора. Након 
разматрања приједлога кандидата за вршиоца 
дужности директора, Комисија за избор и 
именовање је на сједници одржаној 1.4.2022. године, 
у складу са чланом 55. тачка 6. Пословника 
Скупштине општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње, број 10/17 и 10/19), утврдила 
Приједлог рјешења о именовању Драгомира 
Граховца за вршиоца дужности директора ЈУ Центра 
за информисање и културу Невесиње  и предложила 
Скупштини општине Невесиње, доношење рјешења 
као у диспозитиву. 
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог Комисије и на својој 14. редовној сједници 
одржаној дана 1.4.2022. године донијела Рјешење 
као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против 
њега се не може уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     

Број: 01/013-50/22        ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                
Датум:1.4.2022. год.             Момчило Вукотић, с.р.                                                                               
 

52. 
На основу члана 4. тачка 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 73. став 2. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број 106/09 и 44/15), члана 36. Статута 
општине Невесиње  („Службени гласник општине 
Невесиње, број  6/17,16/17), Скупштина општине 
Невесиње, на 14. сједници одржаној 1.4.2022. 
године, д о н о с и  
 

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

Невесиње 

 
1. Др Жарко Таминџија, именује се за вршиоца 

дужности директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Невесиње, са 
даном 1.4.2022. године, до завршетка 
поступка јавне конкуренције за избор и 
именовање директора, а најдуже до 60 
дана. 

 
2. Ово Рјешење ступа на  снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Невесиње“ 

 
Образложење 

Скупштина општине Невесиње, је на 14. редовној 
сједници одржаној 1.4.2022. године, разријешила др 
Жарка Тамнџију дужности в.д. директора Јавне 
здравствене установе Дом здравља Невесиње. Како 
је позиција директора остала упражњена, неопходно 
је именовати вршиоца дужности директора ове 
установе до окончања поступка јавне конкуренције 
за избор и именовање директора. Након 
разматрања приједлога кандидата за вршиоца 
дужности директора, Комисија за избор и 
именовање је на сједници одржаној 1.4.2022. године, 
у складу са чланом 55. тачка 6. Пословника 
Скупштине општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње, број 10/17,10/19), утврдила 
Приједлог рјешења о именовању др Жарка 
Таминџију за вршиоца дужности директора Јавне 
здравствене установе Дом здравља Невесиње и 
предложила Скупштини општине Невесиње, 
доношење рјешења као у диспозитиву. 
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог Комисије и на својој 14. редовној сједници 
одржаној дана 1.4.2022. године донијела Рјешење 
као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против 
њега се не може уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Требињу  у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-013-51/22                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                
Датум: 1.4.2022. године       Момчило Вукотић, с.р.                                                                                                                                                                                                    

 

53.     
На основу члана 39. став 2. тачка  21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. и 52. 
став 3 тачка 1. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 ) и члана 36. алиније 21. Статута 
општине Невесиње („Службениу гласник општине 
Невесиње“ број 6/17 и 16/17), Скупштина општине 
Невесиње на својој 14. редовној сједници одржаној 
1.4.2022. године, донијела је 
 

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

Скупштине општине Невесиње  
 

1. Верица Пашајлић  разрјешава се дужности 
в.д. секретара Скупштине општине 
Невесиње, због истека периода на који је 
именована. 

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

Образложење 
Верица Пашајлић именована је за в.д. секретара 
Скупштине општине Невесиње Рјешењем 
Скупштине број 01/013-256/21 од 30.12.2021. године 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 15/21- 
Други дио) до провођење поступка именовања 
секретара Скупштине општине у складу са законом, 
а  најдуже за  период до 90 дана. 
Истеком периода на који је именована стекли су се 

услови да се Верица Пашајлић разријеши дужности 

в.д. секретара Скупштине општине. 

Руководећи се напријед наведеним Комисија за 

избор и именовање предложила је Скупштини 

општине разрјешење Верице Пашајлић,  дужности 

в.д. секретара Скупштине општине Невесиње, због 

истека периода на који је именована. 

Скупштина општине је прихватила приједлог и 

одлучила  као у диспозитиву овог рјешења.   

 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе Општине 
Невесиње у року од 15 дана од дана достављања 
Рјешења. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01/013-52/22                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.4.2022. године       Момчило Вукотић, с.р. 

54. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. став 1, 
члана 51. и члана 52. ст. 4. и 5. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став 2. 
тачка 21 и члана 55. став 4. Статута Општине 
Невесиње („Службени гласник Општине Невесиње, 
број 6/17 и 16/17), Скупштина Општине Невесиње, 
на 14. редовној сједници одржаној дан 1.4.2022. 
године, д о н о с и  
 

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

Скупштине општине Невесиње 
  

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

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

 
Образложење  

Скупштина општине је на 14. редовној сједници 
одржаној дана 1.4.2022. године разријешила Верицу 
Пашајлић, дужности в.д. секретара Скупштине 
општине због истека периода на који је именована. 
Чланом 52. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе прописано је да  Скупштина општине до 
окончања поступка именовања  секретара   именује 
вршиоца дужности, а најдуже на период до 90 дана.  
Чланом 55. став 4. Статута Скупштине општине 
Невесиње прописано је да након престанка  мандата 
секретара, Скупштина општине именује вршиоца 
дужности секретара, у складу са законом. 
Комисија за избор и именовање је на основу 
напријед наведеног, на сједници одржаној дана 
1.4.2022. године, у складу са својим овлашћењима, 
утврдила  приједлог  рјешења  и предлoжила 
Скупштини општине да Верицу Пашајлић именује на 
мјесто вршиоца дужности  секретара Скупштине 
општине до провођења поступка јавне конкуренције 
и коначног именовања на упражњену позицију, а 
најдуже до 90 дана. 
Скупштина општине је прихватила приједлог и 
одлучила  као у диспозитиву овог рјешења.   
 
ПРАВНА ПОУКА: Против  овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе Општине 
Невесиње у року од 15 дана од дана достављања 
Рјешења. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                        
Број:01/013-52-1/22              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                              
Датум:1.4.2022.године      Момчило Вукотић, с.р.                                                                  
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55. 
На основу члана 39. став 1. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 1. 
и став 3. Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе  
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 97/16), 
члана 36. алинеја 21. и  члана 74. став 1. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 6/17 и 16/17), Скупштина општине 
Невесиње на 14. редовној  сједници, одржаној дана 
1.4.2022. године, д о н о с и  
 

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

привреду и друштвене дјелатности 

 
1. Милутин Самарџић, разрјешава се дужности 

в.д. начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности у Oпштинској управи 
општине Невесиње, због истека периода на 
који је именован.   

 
2. Ово рјешење ступа на снагу  даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Невесиње“. 

 
Образложење 

Милутин Самарџић, именован је за в.д. начелника 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у 
Oпштинској управи општине Невесиње, Рјешењем 
Скупштине општине  број: 01-013--259/21  од 
30.12.2021. године   („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 15/21- Други дио), до   окончања 
поступка именовања начелника Одјељења, а 
најдуже за период до 90 дана. 
Истеком периода на који је именован стекли су се 
услови да се Милутин Самарџић разријеши 
дужности в.д. начелника  Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности. 
Руководећи се напријед наведеним начелник 
општине је предложио Скупштини општине 
разрјешење Милутина Самарџића,  дужности в.д. 
начелника Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатност  у Oпштинској управи општине Невесиње, 
због истека периода на који је именован. 
Скупштина општине Невесиње је  прихватила 
приједлог  и одлучила  као у диспозитиву рјешења. 
Правна поука:  Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе општине 
Невесиње, у року од 15 дана од дана достављања 
рјешења. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01/013-53-1/22    ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                            
Датум: 1.4.2022. године       Момчило Вукотић, с.р. 
 

56. 
На основу члана 39.став 1. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број:97/16,36/19,61/21), члана 55. став 1. и 
став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе  („Службени 
гласник Републике Српске“ бр 97/16 ), члана 36 
алинеја 21. и  члана 74. став 1. Статута општине 
Невесиње  („Службени гласник општине Невесиње“ 
број: 6/17,16/17), Скупштина општине Невесиње на 
14. редовној  сједници, одржаној дана 1.4.2022. 
године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. начелника  

Одјељења за  финансије 

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

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

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 

 
Образложење 

Сања Брењо, именована је за в.д. начелника 
Одјељења за финансије у Oпштинској управи 
општине Невесиње Рјешењем Скупштине општине 
број 01-013-258/21 од 30.12.2021. године                                                                                
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 15/21-  
Други дио), до  окончања поступка именовања 
начелника Одјељења, а најдуже  за период до 90 
дана. 
Истеком периода на који је именована стекли су се 
услови да се Сања Брењо разријеши дужности в.д. 
начелника Одјељења за финансије. 
Руководећи се напријед наведеним начелник 
општине је предложио Скупштини општине 
разрјешење Сање Брењо,  дужности в.д. начелника 
Одјељења за финансије  у Oпштинској управи 
општине Невесиње, због истека периода на који је 
именована. 
Скупштина општине Невесиње је  прихватила 
приједлог  и одлучила  као у диспозитиву рјешења. 
Правна поука:  Против овог рјешења може се 

изјавити жалба Одбору за жалбе општине 
Невесиње, у року од 15 дана од дана достављања 
рјешења. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01/013-53-2/22                     ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.4.2022. година       Момчило Вукотић, с.р. 
 

57. 
На основу члана 39.став 1. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 1. 
и став 3. Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе  
(„Службени гласник Републике Српске“ бр 97/16), 
члана 36 алинеја 21. и  члана 74. став 1. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број: 6/17 и 16/17), Скупштина општине 
Невесиње на 14. редовној  сједници, одржаној дана 
1.4.2022. године, д о н о с и  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

 просторно уређење и стамбено- комуналне 
послове 

 
1. Сандра Зиројевић, разрјешава се дужности 

в.д. начелника Одјељења за просторно 
уређење и стамбено- комуналне послове у 
Oпштинској  управи општине Невесиње, због 
истека периода на који је именована.   

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „ Службеном гласнику 
општине Невесиње“. 

 
Образложење 

Сандра Зиројевић, именована је за в.д. начелника 
Одјељења за просторно уређење и стамбено- 
комуналне послове  у Oпштинској управи општине 
Невесиње, Рјешењем Скупштине општине Број: 01-
013-260/21 од 30.12.2021. године („Службени 
гласник општине Невесиње“ број 15/21- Други дио), 
до окончања поступка именовања начелника 
Одјељења, а најдуже  за период до 90 дана. 
Истеком периода на који је именована стекли су се 
услови да се Сандра Зиројевић разријеши дужности 
в.д. начелника  Одјељења за просторно уређење и 
стамбено- комуналне послове. 
Руководећи се напријед наведеним начелник 
општине је предложио Скупштини општине 
разрјешење Сандре Зиројевић, дужности в.д. 
начелника Одјељења за за просторно уређење и 
стамбено- комуналне послове  у Oпштинској управи 
општине Невесиње, због истека периода на који је 
именована. 
Скупштина општине Невесиње је  прихватила 
приједлог  и одлучила  као у диспозитиву рјешења. 
Правна поука:  Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе општине 
Невесиње, у року од 15 дана од дана достављања 
рјешења.                          
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број:01/013-53-3/22                      ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                          
Датум: 1.4.2022. године       Момчило Вукотић, с.р. 
 

58. 
На основу члана 39.став 1. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16,36/19,61/21,), члана 55. став 1. и 
став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе  („Службени 
гласник Републике Српске“ бр 97/16), члана 36 
алинеја 21. и  члана 74. став 1. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 
број: 6/17 и 16/17), Скупштина општине Невесиње на 
14. редовној  сједници, одржаној дана 1.4.2022. 
године, д о н о с и  
 

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

управу  

 

1. Александар Марић, разрјешава се дужности 
в.д. начелника Одјељења за општу управу у 
Oпштинској  управи општине Невесиње, због 
истека периода на који је именован.   

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Невесиње“. 

 
Образложење 

Александар Марић, именован је за в.д. начелника 
Одјељења за општу управу  у Oпштинској управи 
општине Невесиње, Рјешењем Скупштине општине 
Број: 01-013-261/21 од 30.12.2021 године („Службени 
гласник општине Невесиње“ број 15/21- Други дио), 
до окончања поступка именовања начелника 
Одјељења, а најдуже  за период до 90 дана. 
Истеком периода на који је именован стекли су се 
услови да се Александар Марић разријеши дужности 
в.д. начелника  Одјељења за општу управу. 
Руководећи се напријед наведеним начелник 
општине је предложио Скупштини општине 
разрјешење Александара Марића, дужности в.д. 
начелника Одјељења за општу управу у Oпштинској 
управи општине Невесиње, због истека периода на 
који је именован. 
Скупштина општине Невесиње је  прихватила 
приједлог  и одлучила као у диспозитиву рјешења. 
Правна поука:  Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе општине 
Невесиње, у року од 15 дана од дана достављања 
рјешења. 
                          
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01/013-53-4/22                     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                       
Датум:1.4.2022. године        Момчило Вукотић, с.р. 
 

59. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16 ), члана 36. 
став 2. тачка 21. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“, број 6/17 и 
16/17 ), Скупштина општине Невесиње на 14. 
редовној сједници одржаној 1.4.2022. године, д о н о 
с и 
 

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

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

 
1. Милутин Самарџић, именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за привреду 
и друштвене дјелатности у Општинској 
управи општине Невесиње, до окончања 
поступка именовања начелника одјељења у 
складу са законом, а најдуже  за период до 
90 дана. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Невесиње “.   

 
Образложење 

Скупштина општине је на 14. редовној сједници 
одржаној 1.4.2022. године разријешила Милутина 
Самарџића, дужности в.д. начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности због истека 
периода на који је именован. 
Скупшина општине, именује и разрјешава начелнике 
одјељења,  што је утврђено чланом 39. став 2. тачка 
21. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 
61/21) и чланом 36. став 2. тачка 21. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број 6/17 и 16/17). 
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 ), утврђено је да, Скупштина општине на 
приједлог начелника општине, до окончања поступка 
именовања  у складу са овим Законом, именује 
вршиоца дужности начелника,  а најдуже за период 
до 90 дана. 
Начелник општине је на основу напријед наведеног 
утврдио приједлог рјешења о именовању  Милутина 
Самарџића на мјесто вршиоца дужности начелника 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности  и 
предлажио Скупштини општине доношење истог.  
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог начелника и одлучила  као у диспозитиву 
рјешења.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе у року од 15 дана 
од дана достављања рјешења. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01/013-55/22                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.4.2022. године       Момчило Вукотић, с.р. 

 

60. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“,број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 55. став 4. 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16 ), члана 36. 
став 2. тачка 21. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“, број: 6/17, 
16/17 и 61/21 ), на 14. редовној сједници одржаној 
1.4.2022. године Скупштина општине Невесиње,  
д о н о с и 

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

Одјељења за финансије 
 

1. Сања Брењо, именује се за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за финансије у 
Општинској управи општине Невесиње до 

именовања начелника одјељења у складу са 
законом, а најдуже  за период до 90 дана. 

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

Образложење 
Скупштина општине је на 14. редовној сједници 
одржаној 1.4.2022. године разријешила Сању 
Брењо, дужности в.д. начелника Одјељења за 
финансије због истека периода на који је именована. 
Скупшина општине, именује и разрјешава начелнике 
одјељења, што је утвђено чланом 39. став 2. тачка 
21. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16,  36/19 и 
61/21) и чланом 36. став 2. тачка 21. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број 6/17 и 16/17). 
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 ), утврђено је да, Скупштина општине на 
приједлог начелника општине, до окончања поступка 
именовања  у складу са овим Законом, именује 
вршиоца дужности начелника, а најдуже за период 
до 90 дана. 
Начелник општине је на основу напријед наведеног 
утврдио приједлог рјешења о именовању  Сање 
Брењо на мјесто вршиоца дужности начелника 
Одјељења за финансије и предложио Скупштини 
општине доношење истог.  
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог начелника и одлучила као у диспозитиву  
рјешења.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе у року од 15 дана 
од дана достављања рјешења .  
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                          
Број: 01-013-54/22                        ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                   
Датум:1.4.2022. године        Момчило Вукотић, с.р.                                                                                                                  

 

61. 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“,број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 55. став 4. 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 36. 
став 2. тачка 21. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“, број: 6/17 и 
16/17), на 14. редовној сједници одржаној 1.4.2022. 
године Скупштина општине Невесиње,   д о н о с и 
 

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

Одјељења за  просторно уређење и стамбено 
комуналне послове  

 
1. Сандра Зиројевић, именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење и стамбено комуналне послове у 



8.4. 2022 . год.  СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК    ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ                    Број  4                     страна    11 

  

 
 

Општинској управи општине Невесиње, до  
именовања начелника одјељења у складу са 
законом, а најдуже  за период до 90 дана. 

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

Образложење 
Скупштина општине је на 14. редовној сједници 
одржаној 1.4.2022. године разријешила  Сандру 
Зиројевић, дужности в.д. начелника Одјељења за 
просторно уређење и стамбено комуналне послове  
због истека периода на који је именована. 
Скупшина општине, именује и разрјешава начелнике 
одјељења,  што је утврђено чланом 39. став 2. тачка 
21. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16 , 36/19 и 
61/21) и чланом 36. став 2. тачка 21. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број: 6/17 и 16/17). 
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 ),  утврђено је да, Скупштина општине на 
приједлог начелника општине, до окончања поступка 
именовања  у складу са овим Законом, именује 
вршиоца дужности начелника,  а најдуже за период 
до 90 дана. 
Начелник општине је на основу напријед наведеног 
утврдио приједлог рјешења о именовању  Сандре 
Зиројевић на мјесто вршиоца дужности начелника 
Одјељења за просторно уређење и стамбено- 
комуналне послове  и предлажио Скупштини 
општине доношење истог.  
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог начелника и одлучила  као у диспозитиву 
рјешења.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе у року од 15 дана 
од дана достављања рјешења .  
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                        
Број: 01-013-56/22                   ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                     
Датум: 1.4.2022. године       Момчило Вукотић, с.р.                                                                          

 

62. 
На основу члана 39. став 2.тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“,број 97/16, 36/19 И 61/21) и 55. став 4. 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 36. 
став 2. тачка 21. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“, број 6/17 и 
16/17 ), на 14. редовној сједници одржаној 2022. 
године Скупштина општине, д о н о с и 
 

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

Одјељења за Општу управу 

 

1. Александар Марић, именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за општу управу 
у Општинској управи општине Невесиње, до  
именовања начелника одјељења у складу са 
законом, а најдуже  за период до 90 дана. 

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

Образложење 
Скупштина општине је на 14. редовној сједници 
одржаној 1.4.2022. године разријешила Александра 
Марића, дужности в.д. начелника Одјељења за 
Општу управу због истека периода на који је 
именована. 
Скупшина општине, именује и разрјешава начелнике 
одјељења, што је утвђено чланом 39. став 2. тачка 
21. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 
61/21) и чланом 36. став 2. тачка 21. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број 6/17 и 16/17). 
Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), утврђено је да, Скупштина општине на 
приједлог начелника општине, до окончања поступка 
именовања  у складу са овим Законом, именује 
вршиоца дужности начелника,  а најдуже за период 
до 90 дана. 
Начелник општине је на основу напријед наведеног 
утврдио приједлог рјешења о именовању  
Александра Марића на мјесто вршиоца дужности 
начелника Одјељења за Општу управу  и предлажио 
Скупштини општине доношење истог.  
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог начелника и одлучила  као у диспозитиву 
рјешења.  
  
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се 
изјавити жалба Одбору за жалбе у року од 15 дана 
од дана достављања рјешења .  
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                      
Број: 01-013-57/22                     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                    
Датум:1.4.2022. године        Момчило Вукотић, с.р.                                                                                   

 
63. 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 
36/19 И 61/21), члана 36. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 
број 6/17 и 16/17), Скупштина општине Невесиње на 
својој 14. редовној  сједници одржаној дана 1.4.2022. 
године, након разматрања Извјештаја о раду 
Одсјека за инспекцијске и послове комуналне 
полиције за период од 1.1. до 31.12.2021. године,  
д о н о с и  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о раду   

Одсјека за инспекцијске и послове комуналне 
полиције за 2021. годину 
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1. Усваја се, Извјештај о раду Одсјека за 

инспекцијске и послове комуналне полиције 
за 2021. годину који је саставни дио овог 
Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“ 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01/013-44/22                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.4.2022. године      Момчило Вукотић, с.р. 

 

64. 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17 и 
16/17), Скупштина општине Невесиње на својој 14. 
редовној  сједници одржаној дана 1.4.2022. године, 
након разматрања Информације о раду мјесних 
заједница на подручју општине Невесиње за 2021. 
годину, д о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације о раду мјесних 

заједница на 
подручју општине Невесиње за 2021. годину 

 
1. Усваја се, Информација о раду мјесних 

заједница на подручју општине Невесиње за 
2021. годину, која је саставни дио овог 
Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“ 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01/013-45/22              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                      
Датум: 1.4.2022. год.     Момчило Вукотић, с.р.                                                                            
 

65. 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17 и 
16/17) и  128. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 10/17 и 10/19),  Скупштина општине 
Невесиње на својој 14. редовној  сједници одржаној 
дана 1.4.2022. године, након разматрања Анализе 
стања у области комуналне дјелатности 
(снабдјевеност водом, изградња и одржавање 
водоводне и канализационе мреже)  д о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се, Анализа стања у области 

комуналне дјелатности (снабдјевеност 

водом, изградња и одржавање водоводне и 
канализационе мреже), која је саставни дио 
овог Закључка.  

 
1. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“ 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                
Број: 01/013 –41/22          ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                     
Датум: 1.4.2022. године      Момчило Вукотић, с.р.
     

66. 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17 и 
16/17) и 128. Пословника о раду Скупштине општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 
број 10/17 и 10/19),  Скупштина општине Невесиње 
на својој 14. редовној  сједници одржаној дана 
1.4.2022. године, након разматрања Анализе стања 
у области комуналних дјелатности (одржавање јавне 
чистоће, јавних површина, зеленила и плана 
кориштења јавних површина), д о н о с и  
 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се, Анализа стања у области 

комуналних дјелатности (одржавање јавне 
чистоће, јавних површина, зеленила и 
плана кориштења јавних површина), која је 
саставни дио овог Закључка. 

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“ 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 01/013-42/22              ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                         
Датум: 1.4.2022. године       Момчило Вукотић, с.р.                                                                          
 

67. 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17 и 
16/17), Скупштина општине Невесиње на својој 14. 
редовној  сједници одржаној дана 1.4.2022. године, 
након разматрања Информације о стању у области 
јавног превоза  на подручју општине Невесиње, д о н 
о с и  

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације  о стању у области 

јавног превоза  
 на подручју општине Невесиње 

   
1. Усваја се Информација о стању у области 

јавног превоза  на подручју општине 
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Невесиње,  која је саставни дио овог 
Закључка. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
Број: 01/013-46/22                         ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                         
Датум: 1.4.2022. године       Момчило Вукотић, с.р.                                                                     
 
68. 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17 и 
16/17), Скупштина општине Невесиње на својој 14. 
редовној  сједници одржаној дана 1.4.2022. године, 
након разматрања Информације о стању 
безбједности на подручју општине Невесиње за 
период 1.1. до 31.12.2021. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације  о стању безбједности 

на подручју општине Невесиње  
за период 1.1. до 31.12.2021. године 

   
1. Усваја се Информација о стању 

безбједности на подручју општине 
Невесиње за период 1.1. до 31.12.2021. 
године,  која је саставни дио овог Закључка. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01/013-43/22 ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                         
Датум: 1.4.2022. год.    Момчило Вукотић, с.р.      

69. 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17 и 
16/17) и  128. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 10/17 и 10/19),  Скупштина општине 
Невесиње на својој 14. редовној  сједници одржаној 
дана 1.4.2022. године, на Иницијативу Клуба 
одборника СНСД Невесиње, број 01-04/22 од 
1.4.2022. године, д о н о с и  
 

 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Задужује се Скупштина општине 

Невесиње да свака три мјесеца сазове 
састанак Форума за бјезбједност грађана 
Невесиња на тему- Производња, 
посједовање, промет и конзумација опојних 
дрога, а све у циљу рјешавања проблема 
злоупотребе опојних дрога на простору 
општине Невесиње.  

 
2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“ 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                
Број: 01/013–43-1/22                ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                    
Датум: 1.4.2022. године    Момчило Вукотић, с.р.
                       
  

 
 
 

 
 
 

Н А Ч Е Л  Н И К    О П Ш Т  И Н Е 
 

70. 
На основу члана члана 67. и 88. Статута општине Невесиње (Службени гласник oпштине Невесиње, број: 6/17 и 
16/17) и Приједлога одјељења за финансије 03.40-50/21, Начелник општине д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

О реалокацији средстава у оквиру буџета за 2021.године 

 

I 

Врши се ралокација расположивих средстава у оквиру буџетских корисника и између буџетских корисника, са 
позиција конта на којима су остала расположива средства на позиције конта на којима су недостајала средства, 
како слиједи у табеларном прегледу: 

 

Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетских корисника  
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Ред.бр. Орг.код Буџетски корисник Опис-Конто Износ 
прерасподјеле  

1 2 3 4 5 

 00690125 Територ.ватрогасна јед.   

1 00690125 Територ.ватрогасна јед. 4111 -419 

2 00690125 Територ.ватрогасна јед.                         4112 419 

     

 00690130 Административна сл.   

1 00690130 Административна сл. 4111 -584 

2 00690130 Административна сл. 6381 584 

3 00690130 Административна сл. 4114 -1760 

4 00690130 Административна сл.                          4113 1760 

5 00690130 Административна сл. 4122 -3644 

6 00690130 Административна сл. 4123 3644 

7 00690130 Административна сл. 4129 -202 

8 00690130 Административна сл. 4127 202 

9 00690130 Административна сл. 6114 -2959 

10 00690130 Административна сл. 6319 2959 

11 00690130 Административна сл. 6311 -1541 

12 00690130 Административна сл. 6319 1541 

13 00690130 Административна сл. 6311 -17078 

14 00690130 Административна сл.                         6313 17078 

15 00690130 Административна сл. 6312 -1820 

16 00690130 Административна сл.                          6313 1820 

17 00690130 Административна сл. 4128 -21128 

18 00690130 Административна сл. 6313 21128 

19 00690130 Административна сл. 4128 -3950 

20 00690130 Административна сл. 4191 3950 

21 00690130 Административна сл. 5111 -1096 

22 00690130 Административна сл. 5161 1096 

     

 00690190 Буџетска потрошња   

1 00690190 Буџетска потрошња 6281 -1173 

2 00690130 Административна сл. 6313 1173 

     

 00690200 Мјесне заједнице   

1 00690130 Административна сл. 4126 -1241 

3 00690200  Мјесне заједнице 4126 1241 

4 00690200 Мјесне заједнице 5111 -2693 
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5 00690130 Административна сл. 5111 -10041 

7 00690400 Вртић Св.Евгенија 5161 -2125 

8 00690200 Мјесне заједнице 5113 14859 

     

 00690300 Центар за социјални рад   

1 00690300 Центар за социјални рад 4112 -4049 

2 00690300 Центар за социјални рад 4161 4049 

3 00690300 Центар за социјални рад 4113 -1764 

4 00690300 Центар за социјални рад 4161 1764 

5 00690300 Центар за социјални рад 4122 -102 

6 00690300 Центар за социјални рад 4123 -547 

7 00690300 Центар за социјални рад 4125 -410 

8 00690300 Центар за социјални рад 4126 -216 

9 00690300 Центар за социјални рад 4127 -666 

10 00690300 Центар за социјални рад 4129 -163 

11 00690300 Центар за социјални рад 4163 -2925 

12 00690300 Центар за социјални рад 4874 -2311 

13 00690300 Центар за социјални рад 4111 -1569 

14 00690300 Центар за социјални рад 4161 8909 

12 00690300 Центар за социјални рад 4111 -1928 

13 00690300 Центар за социјални рад 6313 1928 

14 00690300 Центар за социјални рад 4111 -1030 

15 00690300 Центар за социјални рад 6381 1030 

     

 00690400 Вртић Св.Евгенија   

1 00690400 Вртић Св.Евгенија 4125 -142 

2 00690400 Вртић Св.Евгенија 4122 142 

3 00690400 Вртић Св.Евгенија 4125 -130 

4 00690400 Вртић Св.Евгенија 4127 130 

     

 00690520 ЈУ Центар за информисање   

1 00690520 ЈУ Центар за информисање 4111 -2049 

2 00690520 ЈУ Центар за информисање 4112 336 

3 00690520 ЈУ Центар за информисање 4113 206 

4 00690520 ЈУ Центар за информисање 4114                         1.507 

5 00690520 ЈУ Центар за информисање 6381 -696 

6 00690520 ЈУ Центар за информисање 4114 696 

7 00690520 ЈУ Центар за информисање 6381 -65 

8 00690520 ЈУ Центар за информисање                          6313 65 
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9 00690520 ЈУ Центар за информисање 4122 -218 

10 00690520 ЈУ Центар за информисање 4123 -144 

11 00690520 ЈУ Центар за информисање 4129 362 

     

 08150081 СШЦ Алекса Шантић   

1 08150081 СШЦ Алекса Шантић 4112 -600 

2 08150081 СШЦ Алекса Шантић 4123 -222 

3 08150081 СШЦ Алекса Шантић 4124 -330 

4 08150081 СШЦ Алекса Шантић 4125 -2118 

5 08150081 СШЦ Алекса Шантић 4126 -897 

6 08150081 СШЦ Алекса Шантић 4127 -789 

7 08150081 СШЦ Алекса Шантић 4129 -230 

 08150081 СШЦ Алекса Шантић 5113 -16 

10 08150081 СШЦ Алекса Шантић 4122 4989 

11 08150081 СШЦ Алекса Шантић 6139 213 

12 00690130 Административна сл. 4129 -1611 

13 08150081 СШЦ Алекса Шантић 6313 24 

14 08150081 СШЦ Алекса Шантић 6319 1587 

     

 08180034 Народна библиотека   

1 08180034 Народна библиотека 4127 -10 

2 08180034 Народна библиотека 6313 10 

 

II 

За спровођење ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије. 

 

III 

Рјешење ступа на снагу доношења, а објавиће се у Службеном гласнику Општине Невесиње. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

БРОЈ: 02-012.10-339/21                                                                             НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.12.2021. године                                                              Миленко Авдаловић, с.р. 

 
71.
На основу члана 43.  Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број 6/17 и 16/17), тачке XVII. 
Одлуке о извршењу буџета општине Невесиње за 
2022. годину („Службени гласник општине 
Невесиње“, број  15/21), Правилника о кориштењу 
средстава буџетске резерве (Службени гласник 

општине Невесиње“, број  16/18), начелник општине  
д о н о с и 

 
О Д Л У К У  

o утрошку дијела средстава буџетске резерве 
 

I 
О д о б р а в а ј у се средства буџетске резерве у 

дијелу од 4.495,00 КМ (четирихиљадечетири-
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стотинедеведесетпетконвертибилнихмарака) на име 
накнаде за набавку лож уља за огрев пословних 
просторија. 

II 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто 412200 – расходи 
по основу утрошка енергије. 

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

 
III 

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

Образложење 
Према члану 43. став (2) тачка б) Закона о 
буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16) средства буџетске резерве могу се користити 
за буџетске издатке за које се у току године покаже 
да планирана буџетска средства нису била 
довољна. На основу истога начелник општине донио 
је Правилник о кориштењу средстава буџетске 
резерве, којим је регулисао износ, намјену употребу, 
поступак и начин остваривања средстава. 
Наглим растом цијена нафтних деривата Општина 
Невесиње је ријешила да обезбједи финансијска 
средства како би се створили  оптимални услови за 
рад у просторијама општинске управе. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02/012.4-4-1/22                      НАЧЕЛНИК 

Датум: 9.3.2022. год.     Миленко Авдаловић, с.р. 

 

 

72. 
На основу члана 43.  Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број 6/17 и 16/17), члана 17. 
Одлуке о извршењу буџета општине Невесиње за 
2022. годину („Службени гласник општине 
Невесиње“, број  4/22), Правилника о кориштењу 
средстава буџетске резерве (Службени гласник 
општине Невесиње“, број  16/18), начелник општине  
д о н о с и 

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

 
I 

О д о б р а в а ј у се средства буџетске резерве у 
дијелу од 1.000,00 КМ (једнахиљада-

конвертибилнихмарака), на име трошкова оснивања 
ЈУ Центар за културу „Небојша Глоговац“ - 
Невесиње. 

II 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто број 611228 –
Издаци за акције у капиталу у осталим 
домаћим јавним и нефинансијским 
субјектима. 

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

 
III 

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

Образложење 
Према члану 43. став (2) тачка б) Закона о 
буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16) средства буџетске резерве могу се користити 
за буџетске издатке за које се у току године покаже 
да планирана буџетска средства нису била 
довољна. На основу истога начелник општине донио 
је Правилник о кориштењу средстава буџетске 
резерве, којим је регулисао износ, намјену употребу, 
поступак и начин остваривања средстава. 
ЈУ Центар за културу „Небојиша Глоговац“ – 
Невесиње је основана на редовној сједници СО 
Невесиње одржаној дана 01.03.2022. године. С 
обзиром да новооснована установа није у 
могућности да сноси свеукупне трошкове оснивања, 
Општина Невесиње је рјешила да финансијским 
средствима помогне реализацију истог. Слиједом 
наведеног ријешено је као у диспозитиву ове 
Одлуке.   
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-012.10-69/22                      НАЧЕЛНИК     
Датум: 15.3.2022. год.      Миленко Авдаловић, с.р. 
 

 
73. 
На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 
број 6/17 и 16/17) и Приједлога Одлуке о 
прерасподјели средстава у оквиру буџета за 2022. 
годину,   начелник општине  д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о реалокацији средстава у оквиру буџета за 2022. 

годину 
 

I 
О д о б р а в а  се реалокација средстава у буџету 

општине за 2022. годину, како слиједи: 
 

- Са организационе јединице 0069520 – ЈУ 
Центар за информисање и културу Невесиње, 
са групе конта 511300 -  издаци за набавку 
постројења и опреме у износу од 2.000,00 КМ 
(двијехиљадеконвертибилнихмарака) на 
организациону јединицу 0069520 – ЈУ Центар за 
информисање и културу Невесиње на групу 
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конта 513700 – Издаци за нематеријалну 
непроизведену имовину у износу од 2.000,00 КМ 
(двијехиљадеконвертибилнихмарака). 

 
II 

За спровођење ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије. 
 

III 

Ова Одлука ступа на  снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-012.10-75/22                      НАЧЕЛНИК     
Датум: 18.3.2022. год.      Миленко Авдаловић, с.р. 
 
 

74. 
На основу члана 43.  Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број 6/17 и 16/17), тачке XVII. 
Одлуке о извршењу буџета општине Невесиње за 
2022. годину („Службени гласник општине 
Невесиње“, број  15/21), Правилника о кориштењу 
средстава буџетске резерве (Службени гласник 
општине Невесиње“, број  16/18), начелник општине  
д о н о с и 

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

 
I 

О д о б р а в а ј у се средства буџетске резерве у 

дијелу од 6.000,00 КМ (шестхиљада-
конвертибилнихмарака и 00/100) на име накнаде за 
набавку лож уља за огрев пословних просторија. 
 

II 

(3) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто 412200 – расходи 
по основу утрошка енергије. 

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

 
III 

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

Образложење 
Према члану 43. став (2) тачка б) Закона о 
буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16) средства буџетске резерве могу се користити 
за буџетске издатке за које се у току године покаже 
да планирана буџетска средства нису била 
довољна. На основу истога начелник општине донио 
је Правилник о кориштењу средстава буџетске 

резерве, којим је регулисао износ, намјену употребу, 
поступак и начин остваривања средстава. 
Наглим растом цијена нафтних деривата Општина 
Невесиње је ријешила да обезбједи финансијска 
средства како би се створили  оптимални услови за 
рад у просторијама општинске управе. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02/012.4-4-2/22                      НАЧЕЛНИК 

Датум: 21.3.2022. год.     Миленко Авдаловић, с.р. 

 

75. 
На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 
број 6/17 и 16/17) и Приједлога Одлуке о 
прерасподјели средстава у оквиру буџета за 2022. 
годину,   начелник општине  д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о реалокацији средстава у оквиру буџета за 2022. 

годину 
 

I 
О д о б р а в а  се реалокација средстава у буџету 

општине за 2022. годину, како слиједи: 
 

- Са организационе јединице 00690125 – 
Територијална ватрогасно-спасилачка јединица 
са групе конта 5112 - издаци за реконструкцију и 
адаптацију ватрогасног дома  у износу од 395,00 
КМ (тристотинедеведесетпет-
конвертибилнихмарака) на организациону 
јединицу 00690125 – Територијална ватрогасно-
спасилачка јединица на групу конта 5113 - 
издаци за набавку комуникационе и рачунарске 
опреме у износу од 395,00 КМ 
(тристотинедеведесетпет-
конвертибилнихмарака). 

 

II 

За спровођење ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије. 

III 

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

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-012.10-93/22                      НАЧЕЛНИК 

Датум:1.4.2022. године    Миленко Авдаловић, с.р. 

 

76. 
На основу члана 43. Закона о буџетском систему 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 67. и 
88. Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“, број 6/17 и 16/17), Одлуке о 
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расподјели новчаних средстава за помоћ дјеци која 
похађају подручна одјељења основне школе „Ристо 
Пророковић“ до V (петог) разреда („Службени 
гласник општине Невесиње“, број: 2/22), тачке XVII. 
Одлуке о извршењу буџета општине Невесиње за 
2022. годину („Службени гласник општине 
Невесиње“, број  15/21) и Правилника о кориштењу 
средстава буџетске резерве (Службени гласник 
општине Невесиње“, број  16/18), начелник општине  
д о н о с и 

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

 
I 

О д о б р а в а ј у се средства буџетске резерве ЈУ 

Основној школи „Ристо Пророковић“ у дијелу од 
6.500,00 КМ (шестхиљадапетстотинаконвертибил-

нихмарака), на име трошкова  расподјеле новчаних 
средстава за помоћ дјеци која похађају подручна 
одјељења основне школе до V (петог) разреда.  
 

II 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто број 416126 – 
„Текуће помоћи породици, дјеци и младима“. 

(2) Финансијска помоћ ће се исплаћивати на 
текући рачун родитеља дјеце из тачке I ове 
Одлуке до 10 (десетог) у текућем мјесецу за 
претходни мјесец школске године у износу 
од 100,00 КМ (стотину-
конвертибилнихмарака) а на основу 
достављеног списка ученика основне школе 
„Ристо Пророковић“ која је уједно саставни 
дио ове Одлуке, с тим што ће се 
остваривање наведених права вршити на 
основу достављене потврде од стране 
основне школе да дијете похађа 
петоразредну подручну основну школу. 

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

 
III 

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

Образложење 
Према члану 43. став (2) тачка б) Закона о 
буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Срске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16) средства буџетске резерве могу се користити 
за буџетске издатке за које се у току године покаже 
да планирана буџетска средства нису била 
довољна. На основу истога начелник општине донио 
је Правилник о кориштењу средстава буџетске 
резерве, којим је регулисао износ, намјену употребу, 
поступак и начин остваривања средстава. 
На приједлог начелника општине Невесиње, 
Скупштина општине Невесиње на 13. редовној 
сједници одржаној дана на 01.03.2022. године  
доноси Одлуку о расподјели новчаних средстава за 
помоћ дјеци која похађају подручна одјељења 
основне школе „Ристо Пророковић“ Невесиње до V 
(петог) разреда у циљу одрживог опстанка 

подручних одјељења основне школе. Како буџетом 
општине Невесиње у 2022. години нису планирана 
средства у наведене сврхе, општина Невесиње је 
препознала потребу при пружању финансијске 
помоћи те је  ријешено као у диспозитиву ове 
Одлуке.  
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-012.10-95/22                      НАЧЕЛНИК 

Датум: 4.4.2022. год.        Миленко Авдаловић, с.р. 

 

 

77. 
С А О П Ш Т Е Њ Е 

о износу просјечне бруто и нето плате за  
запослене у Општинској управи општине 

Невесиње за 2021. годину 
 

1. Просјечна мјесечна бруто плата запослених 

у Општинској управи општине Невесиње 

исплаћена у периоду јануар – децембар 

2021. године износи 1.541,86 КМ. 

2. Просјечна мјесечна плата након 

опорезивања – нето плата запослених у 

општинској управи општине Невесиње 

исплаћена у периоду јануар –децембар 

2021. године износи 1.036,13 КМ. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
Број: 03/40-105/22              в.д. начелник Одјељења  
Датум: 29.3.2022.год.               Сања Брењо, с.р. 
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Ред. 

Бр. 
 

С  А Д  Р  Ж  А  Ј 
Ст. 

  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

42. 
Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Невесиње 
испод тржишне цијене 

1 

43. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама 2 

44. 

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

3 

45. Одлука о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2022. годину 3 

46. 
Одлука о висини накнаде по јединици мјере (м2) закупљеног градског грађевинског земљишта 
за 2022. годину 

4 

47. Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Центар за социјални рад Невесиње 4 

48. 
Рјешење о разрјешењу дужности  в.д. директора ЈУ Центра за информисање и културу  
Невесиње 

5 

49. Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне здравствене установе Дом здравља  Невесиње 5 
50. Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе Центра за социјални рад Невесиње 5 
51. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Центра за информисање и културу Невесиње 6 

52. 
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе Дом 
здравља Невесиње 

6 

53. Рјешење o разрјешење дужности в.д. секретара Скупштине општине Невесиње 7 
54. Рјешење о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Невесиње 7 
55. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 8 
56. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за  финансије 8 

57. 
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено- 
комуналне послове 

8 

58. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за Општу управу 9 

59. 
Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности 

9 

60. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије 10 

61. 
Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за  просторно уређење и 
стамбено комуналне послове 

10 

62. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за Општу управу 11 

63. 
Закључак о усвајању Извјештаја о раду  Одсјека за инспекцијске и послове комуналне полиције 
за 2021. годину 

11 

64. 
Закључак о усвајању Информације о раду мјесних заједница на подручју општине Невесиње за 
2021. годину 

12 

65. Закључак о усвајању Анализе ЈП „Водовод“  а.д. Невесиње 12 
66. Закључак о усвајању Анализе ЈП „Комус“ а.д. Невесиње 12 

67. 
Зaкључак о усвајању Информације  о стању у области јавног превоза на подручју општине 
Невесиње 

12 

68. 
Закључак о усвајању Информације  о стању безбједности на подручју општине Невесиње  
за период 1.1. до 31.12.2021. године 

13 

69. Закључак о сазивању тромјесечних састанака Форума за безбједност грађана Невесиње 13 

   
 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

70. Одлука о реалокацији средстава у оквиру буџета за 2021.године 13 
71. Одлука o утрошку дијела средстава буџетске резерве 16 
72. Одлука о утрошку дијела средстава буџетске резерве 17 

73. Одлука о реалокацији средстава у оквиру буџета за 2022. годину 17 
74. Одлука o утрошку дијела средстава буџетске резерве 18 
75. Одлука о реалокацији средстава у оквиру буџета за 2022. Годину 18 
76. Одлука о утрошку дијела средстава буџетске резерве 18 

 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ  

77. 
Саопштење о износу просјечне бруто и нето плате за запослене у Општинској управи општине 
Невесиње за 2021. годину 

19 
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