
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ 
Година  XLVIII                                   Број  6/22                                 7. јул 2022.год 
 .

107. 
На основу члана 13. став 2. Закона о социјалном 
становању Републике Српске (,,Службени гласник 
Републике Српске, број 54/19), члaна 39. Закона о 
локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске,, број: 97/16, 36/19 и 61/21) члана 36. и  88. 
Статута Општине Невесиње („Службени гласник 
Општине Невесиње“ бр. 6/17 и 16/17) и у складу са 
Споразумом о кредиту  са Развојном банком Вијећа 
Европе (Л/Д 1789 (2013)) Скупштина општине 
Невесиње, на сједници одржаној дана 1.7.2022. 
године, д о н о с и 
 

Одлуку o 
стамбеном збрињавању корисника колективних 
видова смјештаја кроз имплементацију пројекта 

„Затварање колективних центара и 
алтернативног смјештаја путем осигурања јавних 

стамбених рјешења“ уз примјену законских 
прописа којима је регулисана област социјалног 

становања у Републици Српској 
 
I 

Овом oдлуком утврђује се поступак осигурања 
стамбеног збрињавања интерно расељених лица и 
других корисника колективних и алтернативних 
видова смјештаја чије је затварање  предвиђено у 
склопу пројекта „Затварање колективних центара и 
алтернативног смјештаја путем осигурања јавних 
стамбених рјешења“  који се реализује кроз 
Споразум о кредиту   са Развојном банком Вијећа 
Европе (Л/Д 1789 (2013)) ( у даљем тексту : Пројекат 
„Затварања колективних центара“) уз примјену 
Законских прописа којима је регулисана област 
социјалног становања у Републици Српској. 
 

II 

1)  Стамбене јединице се обезбјеђују кроз 
имплементацију Пројекта „Затварање колективних 
центара“, што ће се омогућити кроз изградњу 
стамбеног објекта са укупно 12 станова (спратности 
ПР+С2+ПК, а састоји се од једне гарсоњере, пет 
једнособних, четири двособна и два трособна стана, 
укупне бруто површине 608,81 m

2
). 

  

2)  Стамбене јединице из претходне подтачке , а 
Пројектом „Затварање  колективних центара „ 
планиране за кориштење уз примјену Закона о 
социјалном становању Републике Српске, су дио 
стамбеног фонда социјалног становања општине 
Невесиње из тачке IV.  Одлуке о фонду стамбених 
јединица социјалног становања („Службени гласник 
Општине Невесиње“ бр.6/20), ( у даљем тексту : 

Одлука о фонду стамбених јединица социјалног 
становања). 
 

III 

1)  У складу са тачком  II подтачка 3) Одлуке о 
фонду стамбених јединица социјалног становања, 
корисници права на стамбено збрињавање, као и 
овом одлуком, су:  
1.  Расељена лица, интерно расељена лица, 
избјеглице и друга социјално угрожена лица која 
бораве у колективним и алтернативним смјештајима 
и којима је потребно стамбено рјешавање у мјесту 
расељења 
2. Друга лица која задовољавају критерије за 
додјелу стамбене јединице утврђене Правилником о 
поступку додјеле стамбених јединица социјалног 
становања („Службени гласник Општине Невесиње“ 
бр.7/20), а након престанка кориштења стамбених 
јединица из тачке II ове одлуке од стране лица из 
алинеје 1. подтачке 1) ове тачке , након чега се 
расписује  Јавни кнкурс у складу са чланом 13. 
Закона о социјалном становању Републике Српске. 
 
2. Лица из претходне тачке остварују право на 
стамбено збрињавање принципом добровољности и 
прихватањем услова коришћења стамбених 
јединица у складу са овом одлуком, те могу да 
одустану потписивањем Изјаве о разлогу 
одустајања. 
  

IV 

Средства за изградњу и обнову стамбених јединица  
из тачке  II ове одлуке обезбјеђују се из кредита   
Развојне банке  Вијећа Европе у складу са 
Споразумом о кредиту Л/Д 1789 (2013) и властитог 
учешћа општине Невесиње. 
 

V 

Стамбено збрињавање, у складу са законским 
прописима којима је уређена област социјалног 
становања у Републици Српској и овом одлуком, 
врши се додјелом стамбене јединице у закуп на 
одређено вријеме, те се не може отуђивати нити 
стављати под хипотеку. 
 

VI 

Технички стандарди које све стамбене јединице из  
тачке II ове одлуке морају задовољавати у складу су 
са тачком IV Одлуке о фонду стамбених јединица 
социјалног становања. 
 

VII 
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1)  Додјела стамбених јединица из тачке II oве 
одлуке врши се у складу са „Процедурама за рад 
Комисија за идентификацију и верификацију 
корисника стамбеног збрињавања  у оквиру Пројекта 
„Затварање колективних центара и алтернативног 
смјештаја пружањем јавних стамбених рјешења ЦЕБ 
2 „ број 26.04-07-410/14 од 30.01.2020. године који су 
утврђени од стране Републичког секретаријата за 
расељена лица и миграције, као и у складу са 
Критеријумима за утврђивање подобности, 
угрожености и потреба корисника ЦЕБ 2 Пројекта 
који су донесени од  стране Министарства за људска 
права и избјеглице Босне и Херцеговине и Високог 
комесаријата за избјеглице (УНХЦР) у 
консултацијама са Министарством за избјеглице и 
расељена лица Републике Српске и Одјељењем за 
расељена лица, избјеглице  и стамбена питања 
Владе Брчко дистрикта БиХ. 
2)  Процедуре и Критерији из претходне подтачке 
ове тачке саставни су дио ове Одлуке. 
 

VIII 

1)  На основу Процедура из претходне тачке  ове 
Одлуке надлежни орган општине Невесиње врши 
попис свих станара колективних центара и 
алтернативног смјештаја и утврђује листу корисника 
у складу  са Процедурама наведеним у претходној 
тачки, а који су неопходни за утврђивање 
испуњавања критерија статуса и идентитета особа и 
дужине њиховог боравка у смјештају у којем су били 
до тог тренутка, као и за оцјену нивоа угрожености и 
специфичних потреба корисника по основу 
припадности рањивим групама дефинисаним у 
Критеријима из члана VII. ове Одлуке. 
2)  На основу листе из претходне подтачке врши се 
оцјена нивоа угрожености и специфичних потреба 
корисника по основу припадности рањивим групама 
дефинисаним у Процедурама из тачке VII  ове 
Одлуке и утврђује коначна листа корисника. 
3)  Коначне листе корисника достављају се 
Комисијама за верификацију. 
 

IX 
1) Коначну верификацију корисника права на 
стамбено збрињавање врше Комисије за 
верификацију на основу Меморандума о 
разумијевању потписан између Министарства за 
људска права и избјеглице и УНХЦР-а број 
Л/Д1789 (2013) од 23.07.2013. године и МОР  
потписаног између МЉПИ БИХ и ЦРС број 01-41-
6-2615/18 и БА.18.МОУ.МЉПИ БИХ 01.00/273 од 
12.09.2018. године. 

2) Критерији за утврђивање подобности, 
угрожености и потреба корисника Пројекта 
„Затварање колективних центара“ саставни су дио 
Меморандума о разумијевању наведеног у подтачки  
1) ове тачке, а потписаног од стране МЉПИ БИХ и 
УНХЦР-а. 
 

X 

1) Управљање стамбеним јединицама из тачке II ове 
одлуке подразумијева активности усмјерена на 
осигурање безбједног и неометаног коришћења 

стамбених јединица и очување њихове употребне и 
тржишне вриједности. 
2) Управљање и одржавање стамбених јединица из 
тачке II Ове одлуке обухвата бригу о редовном и 
инвестиционом одржавању, заштити стамбених 
јединица од незаконитог коришћења, те 
предузимање других мјера у циљу домаћинског 
управљања стамбеним фондом социјалног 
становања, а све у складу са Правилником о начину 
управљања и одржавања стамбених јединица 
социјалног становања („Службени гласник Општине 
Невесиње“ бр.7/20). 
 

XI 

1)  Редовно и инвестиционо одржавање стамбених 
објеката из тачке II ове одлуке финансира се 
средствима из прикупљене закупнине и другим 
средствима која се уплаћују на посебан рачун којим 
располаже надлежна општинска служба у складу са 
Одлуком о висини закупнине („Службени гласник 
Општине Невесиње“ бр.6/20). 
2)  Висина закупнине утврђује се у складу са тачком 
II. подтачка 3) Одлуке о висини закупнине. 
 

XII 

Начелник општине Невесиње закључује уговор о 
закупу стамбене јединице  са сваким корисником 
који је верификован у складу са тачком  IX. ове 
одлуке и у складу са чланом 14. и 15. Закона о 
социјалном становању Републике Српске. 
 

XIII 

Корисницима из тачке XII ове одлуке, закуп 
стамбених јединица се може субвенционисати у 
складу са Одлуком о поступку субвенционисања 
(„Службени гласник Општине Невесиње“ бр.6/20). 
 

XIV 

Уговор о закупу раскида се у складу са чланом 16. 
Закона о социјалном становању Републике Српске. 
 

XV 

1)  Стамбене јединице из тачке II. ове одлуке у 
власништву су општине Невесиње. 
2)  Стамбене јединице из тачке II. ове одлуке не 
могу се отуђивати ни стављати под хипотеку. 
 

XVI 

1)  Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 
Начелник општине Невесиње. 
2) Мониторинг реализације пројекта „Затварање 
колективних центара“ врши Републички 
секретаријат за расељена лица и миграције у 
сарадњи са ЦРС-ом. 

3) Општина Невесиње је дужна достављати 
годишње извјештаје о коришћењу стамбених 
јединица из тачке II. ове одлуке у складу са 
законским прописима којима је уређена област 
социјалног становања у Републици Српској. 
 

XVII 

Евиденција стамбених јединица из тачке II. ове 
одлуке у регистру некретнина општине врши се у 
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складу са чланом 19. и 24. Закона о социјалном 
становању Републике Српске. 
 

XVIII 

1) Надлежне службе општине Невесиње осигурат ће 
корисницима из тачке III. ове одлуке приступ 
социјалним и другим правима под најповољнијим 
условима као грађанима у складу са важећим 
прописима. 
2) У циљу подршке социјалној укључености и 
одрживој интеграцији корисника, надлежне службе 
општине Невесиње ће благовремено информисати 
кориснике о условима и поступку  за остваривање 
социјалних, економских и других права, пружати 
помоћ у обезбјеђењу релевантне документације, 
укључујуући  бесплатну правну помоћ, те 
прикупљање докумената  ex officio  кад год је то 
могуће и вршити комуникацију са институцијама које 
су надлежне за питања социјално угрожених 
категорија. 

XIX 

Корисници из тачке III. ове одлуке неће бити 
изложени дискриминацији по основу расне 
припадности, вјероисповјести, етничког, 
националног или социјалног поријекла, повезаности 
са национални мањинама, политичког или другог 
мишљења, нарочито не по основу чињенице 
расељења или по било ком другом основу. 
 

XX 

Измјене и допуне ове Одлуке врше се по поступку и 
на начин њеног доношења. 
 

XXI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
БРОЈ: 01/013-91/22          ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                               
ДАТУМ: 1.7.2022. год.          Момчило Вукотић, с.р.         
 

108. 
 На основу Закона о социјалном становању 
Републике Српске (,,Службени гласник Републике 
Српске, број 54/19), члaна 39. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске,, 
број: 97/16, 36/19 и 61/21) члана 36. и  88. Статута 
Општине Невесиње („Службени гласник Општине 
Невесиње“ бр. 6/17 и 16/17) Скупштина општине 
Невесиње, на сједници одржаној дана 1.7.2022. 
године, д о н о с и 
 

Одлуку o 
затварању колективног центра становања 

 

Члан 1. 
Овом одлуком одређује се затварање колективног 
центра  у улици Невесињских устаника бб који је 
служио у сврху стамбеног збрињавања социјалних 
категорија становништва, чије је затварање 
предвиђено у склопу пројекта „Затварање 

колективних центара и алтернативног смјештаја 
путем осигурања јавних стамбених рјешења“ –
Пројекат ЦЕБ 2. 

 
Члан 2. 

Корисницима колективног центра биће обезбјеђене 
стамбене јединице кроз имплементацију  пројекта 
„Затварање колективних центара“ и то додјелом 
стамбене јединице у закуп на одређено вријеме. 

 
Члан 3. 

Измјене и допуне ове Одлуке врше се по поступку и 
на начин њеног доношења. 

 
Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
БРОЈ: 01/013-90/22          ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                               
ДАТУМ: 1.7.2022. год.           Момчило Вукотић, с.р.                                                                        

 

109. 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“, број: 6/17 и 
16/17), Скупштина општине Невесиње, на својој 16. 
редовној сједници одржаној дана 1.7.2022.године, д 
о н о с и 

О Д Л У К У 
о именовању Организационог одбора спортско-

културне и туристичке манифестације 
„Невесињска олимпијада“ 

 
I 

У Организациони Одбор спортско-културне 
туристичке манифестације „Невесињска 
олимпијада“,  и м е н у ј е   с е    
 

1. Начелник општине, предсједник ОО 
2. Замјеник начелника општине, члан 
3. Предсједник Скупштине општине, члан 
4. Начелник Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности, члан 
5. Начелник Одјељења за финансије, члан 
6. Директор  ЈУ Центра за информисање и 

културу, члан 
7. Директор Туристичке организације 

Невесиње, члан 
8. Шеф Одсјека за друштвене дјелатности, 

члан  
9. Шеф Одсјека за инспекцијске и послове 

комуналне полиције, члан 
10. Представник Цивилне заштите, члан 
11. Командир Центра јавне безбједности 

Требиње – Полицијска станица Невесиње, 
члан 

12. Организатор спортских дисциплина, члан 
 

II 
Организациони одбор из тачке I ове Одлуке: 
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- Доноси програм рада „Невесињске 
олимпијаде“, 

- Одређује висину наградног фонда, 
- Именује радна тијела за бољу организацију 

манифестација, такмичења и турнира, 
- Подноси Извјештај о раду СО Невесиње са 

финансијским приказом. 
 

Одбор ће се састајати по потреби, најмање једном 
седмично до одржавања Олимпијаде, а све у циљу 
боље организације ове манифестације.   
 

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

IV 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о именовању Организационог одбора 
спортско-културне и туристичке манифестације 
„Невесињска олимпијада“ број: 01/013-60/17 од 
05.05.2017 објављена у Службеном гласнику 
општине Невесиње број: 4/17. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
БРОЈ: 01/013-90/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.                                                                                                                                        

 

110. 
Полазећи од чињенице да је локална самоуправа 

један од темеља уставног уређења те да је мјесна 

заједница један од најзначајнијих облика учешћа 

грађана и грађанки у процесу доношења одлука на 

локалном нивоу, са најдужом традицијом постојања, 

Узимајући у обзир опредјељење за развој локалне 

демократије у складу са принципима Европске 

повеље о локалној самоуправи, 

Свјесни потребе да се учешће грађана и грађанки у 

доношењу одлука на локалном нивоу треба 

побољшати и да га је на најбољи начин могуће 

остварити кроз мјесну самоуправу те сарадњу 

мјесне заједнице и органа јединице локалне 

самоуправе, 

У жељи да се грађанима и грађанкама олакша 

приступ јавним услугама те да се осигура локални 

развој по мјери сваког грађанина уз премису да 

„нико не смије бити искључен“, 

Сходно одредбама Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 

6/2019 и 61/2021), на основу члана 36. Статута 

Општине Невесиње (''Службени гласник Општине 

Невесиње'', број 6/17 и 16/17), те у складу са 

Одлуком о мјесним заједницама на подручју 

општине Невесиње (број: 01-013-243/17 од 

28.12.2017. године), Скупштина Општине Невесиње, 

на 16. редовној сједници одржаној дана 1.7.2022. 

године доноси:  

 

ВИЗИЈУ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

 

1. Визија мјесних заједница Општине Невесиње 

(даље у тексту: Визија) темељи се на сљедећим 

принципима: 

• Репрезентативности – као принципа који 

подразумијева да у избору органа мјесних 

заједница треба обезбиједити учешће што 

већег броја различитих категорија 

становништва како би се постигла њихова 

пропорционалност заступања и рада, нарочито 

водећи рачуна о младима, женама и социјално 

искљученим категоријама. 

• Одговорности – као принципа који 

подразумијева да мјесна заједница мора бити 

одговорна према својим грађанима, али и 

према локалним властима. Легитимно изабрани 

представници мјесних заједница требају 

одговорно вршити функције које су им 

додијељене. 

• Инклузивности – као принципа којим се 

подстиче укљученост свих грађана у рад и 

активности мјесних заједница, нарочито жена, 

младих и социјално искључених група. 

• Координације – као принципа који 

подразумијева унапређење координације, 

комуникације и међусобне сарадње између 

мјесних заједница и органа локалне власти као 

и између мјесних заједница и грађана и осталих 

актера од значаја за развој мјесне заједнице 

као што су организације цивилног друштва, 

комунална предузећа, локалне јавне 

институције, не ограничавајући се на наведено. 

• Транспарентности – као принципа који 

подразумијева отвореност за јавност и 

доступност информација везаних за рад 

мјесних заједница укључујући и информације о 

начину и изворима финансирања мјесних 

заједница. 

• Професионализације и оспособљености 

представника мјесних заједница – као 

принципа који подразумијева повећање нивоа 

професионализације и оспособљености 

представника мјесних заједница кроз 

континуирану едукацију и обуку, те 

осигуравање преноса стеченог знања и 

искустава на све будуће представнике мјесних 

заједница. 

• Независности и деполитизације – као 

принципа којим се настоји омогућити независно 

и деполитизовано функционисање мјесних 

заједница, као представника заједнице и 

грађана и грађанки у пословнима заступања 
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њихових интереса кроз независно доношење 

одлука у складу са законом и статутом. 

• Демократског одлучивања и 

партиципативности – као принципа који ће 

осигурати демократско право на учешће у 

одлучивању као и право да грађани и грађанке 

имају право да бирају и буду бирани на 

позиције које обављају у структурама 

успостављених тијела мјесне заједнице. 

2. Визија развоја мјесних заједница у општини 

Невесиње спроводиће се кроз четири сљедећа 

функционална модела мјесних заједница: 

 Мјесна заједница као простор за 

заговарање и приступ управи; 

 Мјесна заједница као мјесто за пружање 

услуга становништву; 

 Мјесна заједница као простор за учешће 

грађана у одлучивању; 

 Мјесна заједница као друштвени центар. 

 

3. Визија развоја мјесних заједница кроз модел 

Мјесна заједница као простор за заговарање и 

приступ управи спроводиће се кроз сљедеће 

идентификоване функционалне области: 

 Институционализовано и системско 

уређење комуникације између мјесних 

заједница, начелника, општинских 

служби и јавних предузећа; 

 Ефикасно укључивање мјесних заједница у 

процесе праћења примјене прописа који 

се тичу мјесне самоуправе; 

 Подизање свијести о улози мјесне 

заједнице и буђење интереса грађана и 

грађанки за промоцију заговарачких 

активности; 

 Укључивање мјесне заједнице у процес 

израде и усвајања кључних локалних 

прописа и докумената, као и у 

спровођење анкета и других модела 

испитивања јавног мијења на подручју 

Општине. 

 

4. Визија развоја мјесних заједница кроз модел 

Мјесна заједница као мјесто за пружање услуга 

становништву спроводиће се кроз сљедеће 

идентификоване функционалне области: 

 Стварање услова да мјесна заједница буде 

препозната као мјесто гдје грађани и 

грађанке добијају правовремене и 

поуздане информације, остварују своја 

права и рјешавају проблеме; 

 Јачање капацитета и улоге мјесне 

заједнице у пружању квалитетније 

подршке социјално угроженим групама 

становништва и заштити становништва 

приликом елементарних непогода, те 

унапређење сарадње мјесних заједница 

са ЈЗУ Дом здравља Невесиње како би 

се олакшао приступ здравственим 

услугама свим категоријама 

становништва, а нарочито оним који 

живе у удаљеним подручјима; 

 Осигурање претпоставки за квалитетнији 

рад мјесне заједнице (опремање и 

реконструкција просторија, 

формализација услова и начина 

кориштења простора, програми обука за 

особе задужене за рад мјесне заједнице, 

и др.); 

 Јачање улоге мјесних заједница у 

организацији грађанских волонтерских 

радних акција. 

 

5. Визија развоја мјесних заједница кроз модел 

Мјесна заједница као простор за учешће грађана 

у доношењу одлука спроводиће се кроз сљедеће 

идентификоване функционалне области: 

Формално-правно уређење облика учешћа 

грађана и грађанки у процесу доношења 

одлука и дефинисању локалних 

приоритета; 

Подстицање интереса, нарочито код жена и 

младих, за интензивније учешће у раду 

мјесних заједница; 

Подизање свијести грађана и грађанки о 

улози мјесних заједница у остваривању 

њихових интереса и заговарању 

рјешења за њихове проблеме; 

Афирмисање форума грађана као облика 

демократског одлучивања, промоцијом 

садржаја који прате организацију и 

исходе форума; 

Обезбјеђивање простора за окупљање 

грађана, нарочито жена и младих и 

пружање подршке активностима 

њихових удружења; 

Обезбјеђење садржаја и активности за 

младе.  

 

6. Визија развоја мјесних заједница кроз модел 

Мјесна заједница као друштвени центар 

спроводиће се кроз сљедеће идентификоване 

функционалне области: 

 Стварање повољнијих услова за кориштење 

Друштвеног центра и просторија мјесних 

заједница као мјеста у којима се 

припремају и организују различита 
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друштвена, културно-умјетничка и 

спортска дешавања; 

 Развој сарадње са невладиним 

организацијама, нарочито сарадње са 

удружењима која заступају интересе 

младих, жена и особа са инвалидитетом, 

и јачање свијести о улози невладиних 

организација и могућностима за 

конкретну сарадњу на пројектима од 

заједничког интереса; 

 Континуирано издвајање намјенских 

средстава за културу, спорт и друштвена 

догађања, те подршка иницијативама 

које промовишу активизам појединаца у 

мјесним заједницама; 

 Развој различитих облика сарадње са 

образовним, културним и спортским 

установама и удружењима. 

 

7. Сходно овој Визији, начелник Општине ће 

најкасније у року од 90 дана од дана усвајања 

Визије, путем својих стручних служби припремити и 

донијети Оперативни план за имплементацију 

Визије. Оперативни план треба да садржи преглед 

свих пројеката и активности које ће бити предузете у 

наредном трогодишњем периоду како би се 

имплементирала Визија а нарочито у погледу 

дефинисаних функционалних модела и области 

дјеловања мјесних заједница. Поред пројеката и 

активности Оперативним планом треба утврдити и 

временске рокове за имплементацију активности, 

очекиване резултате, носиоце реализације, 

неопходна финансијска средства, начине мјерења 

учинка и надзора над имплементацијом Оперативног 

плана и Визије, као и динамику извјештавања 

Скупштине, минимално на годишњој основи. 

 

8. Кроз израду Оперативног плана посебно је важно 

да се идентификују они пројекти и активности који ће 

допринијети што већем укључивању различитих 

категорија становништва у органе мјесних заједница, 

чиме би се осигурала репрезентативност и њихова 

пропорционалност заступања и рада, а нарочито 

водећи рачуна о заступљености жена и младих. 

      

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
БРОЈ: 01/013-93/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.                                                                               
 

111. 
 На основу члана 2.12. став (6) Изборног закона 
Босне и Херцеговине („Службени лист БиХ", број 
23/2001, 7/2002, 9/2002, 20/2002, 25/2002 - исправка, 
4/2004, 20/2004, 25/2005, 77/2005, 11/2006, 24/2006, 
33/2008, 37/2008, 32/2010, 48/2011 – одлука УС, 

63/2011 – одлука УС, 18/2013, 7/2014, 31/2016, 
54/2017 – одлука УС и 41/2020 ), и члана 36. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње" број број 6/17 и 16/17) и неопозиве 
оставке Милана Жерајића, члана Општинске 
изборне комисије од 24.6.2022. године, Скупштина 
општине Невесиње на својој 16. редовној сједници 
одржаној дана  1.7.2022. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Општинске изборне 

комисије Невесиње 

 
1. Разрјешава се Милан Жерајић дужности 

члана Општинске изборне комисије 

Невесиње, због подношења неопозиве 

оставке. 

2. Ово  Рјешење ступа на снагу даном  

добијања сагласности од стране Централне 

изборне комисије БиХ, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Невесиње“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Милан Жерајић Рјешењем број 01-013-5/15 од 
14.5.2015. године од стране Скупштине општине 
Невесиње именован је за члана Општинске изборне 
Комисије, које је ступило на снагу давањем 
сагласности Централне изборне комисије БиХ и то 
4.6.2015. године.  
Мандат изборне Комисије траје 7 година, што је 
утврђено чланом 2.4. Изборног Закона БиХ 
(„Службени гласник БиХ", број 23/2001, 7/2002, 
9/2002, 20/2002, 25/2002 - исправка, 4/2004, 20/2004, 
25/2005, 77/2005, 11/2006, 24/2006, 33/2008, 37/2008, 
32/2010, 48/2011 – одлука УС, 63/2011 – одлука УС, 
18/2013, 7/2014, 31/2016, 54/2017 – одлука УС и 
41/2020 ) (у даљем тексту Изборни закон). Чланом 
2.15 став 4. Изборног закона прописано је да ако 
члану изборне комисије мандат истиче у изборном 
периоду, мандат му се продужава до истека 
изборног периода, односно до потврђења резултата 
избора, након чега ће се извршити именовање новог 
члана изборне комисије по поступку који је прописан 
Изборним законом. 
Дана 24.6.2022. године Милан Жерајић Скупштини 
општине Невесиње поднио је неопозиву оставку на 
мјесто члана Општинске изборне комисије 
Невесиње.   
СО Невесиње оставку је доставила Комисији за 
избор и именовање, на поступање у складу са 
својим овлашћењима, чланом 55. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње 10/17 и 10/19). На сједници 
одржаној дана 30.6.2022. године, Комисија је 
утврдила приједлог Рјешења о разрјешењу члана 
Општинске изборне комисије и доставила СО 
Невесиње на разматрање и поступање. 
 
Скупштина општине Невесиње је на 16. редовној 
сједници одржаној дана 1.7.2022.године, прихватила 
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приједлог Комисије и донијела Рјешење као у 
диспозитиву. 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се 
уложити жалба, али се може у року од 30 дана од 
дана достављања, тужбом покренути управни спор 
пред Окружним судом у Требињу.  
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
БРОЈ: 01/013-121/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.                                                                               
 

112. 
На основу члана 2.15. став (2) и (3) Изборног закона 
Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 
Херцеговине", број 23/2001, 7/2002, 9/2002, 20/2002, 
25/2002 - исправка, 4/2004, 20/2004, 25/2005, 
77/2005, 11/2006, 24/2006, 33/2008, 37/2008, 32/2010, 
48/2011 – одлука УС, 63/2011 – одлука УС, 18/2013, 
7/2014, 31/2016, 54/2017 – одлука УС и 41/2020 ), 
члана 11. став (2) Упутства о утврђивању 
квалификацији, броју, именовању, обуци и 
разрјешењу чланова изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени 
гласник Босне и Херцеговине“, број 1/22- 
пречишћени текст 13/22) ), и члана 36. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње" број број: 6/17 и 16/17), Скупштина 
општине Невесиње на својој 16. редовној сједници 
одржаној дана 1.7.2022. године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању замјенског члана Општинске 

изборне комисије Невесиње 

 
3. Именује се Стефан Бејатовић, дипломирани 

биолог, из Невесиња, на мјесто замјенског 

члана Општинске изборне комисије.  

4. Мандат замјенског члана Општинске 

изборне комисије из Члана 1. овог Рјешења 

траје до потврђивања резултата избора, 

односно до избора новог члана по поступку 

прописаном чланом 2.12 став (5) Изборног 

закона. 

5. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

добијања сагласности од стране Централне 

изборне комисије БиХ, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Невесиње“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Невесиње на својој 16. редовној 
сједници, на основу неопозиве оставке члана 
Општинске изборне Комисије Милана Жерајића, а 
на приједлог Комисије за избор и именовање, 
донијела је Рјешење о разрјешењу члана Општинске 
изборне комисије Милана Жерајића, због чега је 
морала да приступи именовању замјенског члана 
Општинске изборне комисије. 

Чланом 2.15. Изборног закона Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине", број 
23/2001, 7/2002, 9/2002, 20/2002, 25/2002 - исправка, 
4/2004, 20/2004, 25/2005, 77/2005, 11/2006, 24/2006, 
33/2008, 37/2008, 32/2010, 48/2011 – одлука УС, 
63/2011 – одлука УС, 18/2013, 7/2014, 31/2016, 
54/2017 – одлука УС и 41/2020 ), као и чланом 11. 
став (2) Упутства о утврђивању квалификација, 
броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у БиХ 
(„Службени гласник БиХ“ број 1/22- пречишћени 
текст и 13/22) (У даљем тексту Упутство) прописано 
је да ако члан изборне комисије у изборном периоду 
поднесе оставку, Скупштина општине именује 
замјенског члана Општинске изборне комисије, без 
спровођења поступка избора прописаног чланом 
2.12 став (5) Изборног закона, најкасније у року од 
седам дана од дана престанка мандата. Истим 
чланом Упутства прописано је да замјенски члан 
мора испуњавати прописане опште и посебне 
услове, као и редовни члан изборне комисије. 
Мандат замјенског члана Општинске изборне 
комисије траје до потврђивања резултата избора, 
односно до избора новог члана по поступку 
прописаном чланом 2.12 став (5) Изборног закона. 
Комисији за избор и именовање у складу са својим 
овлашћењима, чланом 55. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње 10/17 и 10/19) одржала је 
сједницу дана 30.6.2022. године, када је разматрала 
приједлог кандидата Стефана Бејатовића, 
дипломираног биолога, за замјенског члана 
Општинске изборне комисије. Комисија је 
констатовала да именовани испуњава опште услове 
и то: 

- Да је лице са правом гласа- лице старије од 

18 година 

- Да има одговарајућу стручну спрему и 

искуство у спровођењу избора 

Као да испуњава и посебне услове: 
- Да има пребивалиште на подручју општине 

Невесиње 

- Да има завршен факултет VII/I степен 

стручне спреме или завршен факултет 

Болоњског 

система студирања са најмање 180 ЕЦТС 
- Да посједује искуство у спровођењу избора 

Под искуством у спровођењу избора подразумијева 

се: 

а) чланство у изборној комисији и 

б) чланство у бирачком одбору на изборима 

обухваћеним Изборним законом БиХ. 

Поред испуњавања свих наведених услова Стефан 
Бејатовић доставио је и комплетну документацију 
прописану чланом 11. став (1) Упутства, и то: доказ о 
стручној спреми, доказ о изборном искуству, 
обаразац ПБА- 3 о пребивалишту, својеручно 
потписану и овјерену код надлежног органа Изјаву о 
националном изјашњењу кандидата и својеручно 
потписану и овјерену код надлежног органа Изјаву 
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да није обухваћен одредбама члана 2.3 Изборног 
закона, на прописаном Прилогу Упутства. 
Комисија је утврдила да кандидат Стефан Бејатовић 
испуњава све услове за именовање замјенског 
члана Општинске изборне Комисије те га као таквог 
предложила СО Невесиње на разматрање и 
усвајање. 
 
Скупштина општине Невесиње је 16. редовној 
сједници одржаној дана 1.7.2022.године, прихватила 
приједлог Комисије и донијела Рјешење као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се 
уложити жалба, али се може у року од 30 дана од 
дана достављања, тужбом покренути управни спор 
пред Окружним судом у Требињу.  
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
БРОЈ: 01/013-122/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      
 

113.                                                                          
На основу члана 2.12. став (8) Изборног закона 
Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 
Херцеговине", број 23/2001, 7/2002, 9/2002, 20/2002, 
25/2002 - исправка, 4/2004, 20/2004, 25/2005, 
77/2005, 11/2006, 24/2006, 33/2008, 37/2008, 32/2010, 
48/2011 – одлука УС, 63/2011 – одлука УС, 18/2013, 
7/2014, 31/2016, 54/2017 – одлука УС и 41/2020 ), 
члана 36. Статута општине Невесиње („Службени 
гласник општине Невесиње" број: 6/17 и 16/17), 
Рјешења о именовању два члана Општинске 
изборне комисије број 01-013-5/15 од 14.5.2015. 
године („Службени гласник општине Невесиње“ 3/15) 
и Рјешења о именовању члана Општинске изборне 
комисије број 01-013-75/19 од 5.7.2019 године 
(„Службени гласник општине Невесиње“ 10/19), 
Скупштина општине Невесиње на својој 16. редовној 
сједници одржаној дана  1.7.2022. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника и члана  

 Општинске изборне комисије Невесиње 

 
1. За предсједника општинске изборне 

комисије именује се Миљан Спремо, а за 

члана именује се Новка Дабарчић. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

добијања сагласности од стране Централне 

изборне комисије БиХ, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Невесиње“. 

3. Ово Рјешење престаје да важи даном 

потврђивања резултата избора. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Невесиње 24.6.2022. године 
запримила је неопозиву оставку Новке Дабарчић на 
мјесто предсједника Општинске изборне комисије, 
са назнком да остаје члан Општинске изборне 

комисије до потврђивања резултата избора. Новка 
Дабарчић, Рјешењем СО Невесиње број 01-013-5/15 
од 14.5.2015. године именована је за предсједника 
Општинске изборне комисије које је ступило на снагу 
давањем сагласности Централне изборне комисије 
БиХ и то 4.6.2015. године 
Мандат чланова Општинске изборне Комисије траје 
7 година што је утврђено чланом 2.4. Изборног 
Закона БиХ („Службени гласник БиХ", број 23/2001, 
7/2002, 9/2002, 20/2002, 25/2002 - исправка, 4/2004, 
20/2004, 25/2005, 77/2005, 11/2006, 24/2006, 33/2008, 
37/2008, 32/2010, 48/2011 – одлука УС, 63/2011 – 
одлука УС, 18/2013, 7/2014, 31/2016, 54/2017 – 
одлука УС и 41/2020 ) (у даљем тексту Изборни 
закон).  
Чланом 2.15 став 4. Изборног закона прописано је да 
ако члану изборне комисије мандат истиче у 
изборном периоду, мандат му се продужава до 
истека изборног периода, односно до потврђивања 
резултата избора, након чега ће се извршити 
именовање новог члана изборне комисије по 
поступку који је прописан Изборним законом 
Оставку Новке Дабарчић, Скупштина општине 
Невесиње доставила је Комисији за избор и 
именовање. 
Комисији за избор и именовање у складу са својим 
овлашћењима, чланом 55. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње 10/17 и 10/19) одржала је 
сједницу дана 1.7.2022. године, када је прихватила 
оставку Новке Дабарчић на мјесто предсједника 
Општинске изборне Комисије, те исту предложила 
за члана до потврђивања резултата избора. Као 
предсједника Општинске изборне Комисије, 
Комисија за избор и именовање предлаже Миљана 
Спремо који је именован као члан Општинске 
изборне комисије Рјешењем СО Невесиње број 01-
013-75/19 од 5.7.2019. године, који има дугогодишње 
изборно искуство. 
 
Скупштина општине Невесиње је на 16. редовној 
сједници одржаној дана 1.7.2022.године, прихватила 
приједлог Комисије и донијела Рјешење као у 
диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се 
уложити жалба, али се може у року од 30 дана од 
дана достављања, тужбом покренути управни спор 
пред Окружним судом у Требињу.  
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
БРОЈ: 01/013-125-1/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      
 

114. 
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 
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општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 6/17 и 16/17), Скупштина општине 
Невесиње на 16. редовној  сједници, одржаној дана 
1.7.2022. године, донијела је 
 

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

привреду 
и друштвене дјелатности 

 
1. Милутин Самарџић, разрјешава се дужности 

в.д. начелника Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности у Oпштинској управи 

општине Невесиње, због истека периода на 

који је именован.   

2. Ово рјешење ступа на снагу  даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Невесиње“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Милутин Самарџић, именован је за в.д. начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у 

Oпштинској управи општине Невесиње, Рјешењем 

Скупштине општине  број: 01-013--55/22  од 1.4.2022. 

године („Службени гласник општине Невесиње“ број 

4/22), 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: 01/013-106-1/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      
 

115. 
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 16. редовној  сједници, одржаној дана 
1.7.2022. године, донијела је 
 

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

финансије 

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

начелника Одјељења за финансије у 

Oпштинској  управи општине Невесиње, због 

истека периода на који је именована.   

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Невесиње“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Сања Брењо, именована је за в.д. начелника 

Одјељења за финансије у Oпштинској управи 

општине Невесиње Рјешењем Скупштине општине 

број 01-013-54/22 од 1.4.2022. године                                                                                

(„Службени гласник општине Невесиње“ број 4/22), 

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: 01/013-106-2/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      

 

116. 
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 16. редовној  сједници, одржаној дана 
1.7.2022. године, донијела је 
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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“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Сандра Зиројевић, именована је за в.д. начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено- 

комуналне послове  у Oпштинској управи општине 

Невесиње, Рјешењем Скупштине општине Број: 01-

013-56/22 од 1.4.2022. године („Службени гласник 

општине Невесиње“ број 4/22), 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: 01/013-106-3/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      
 

117. 
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 

16. редовној  сједници, одржаној дана 1.7.2022. 
године, донијела је 
 

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

Општу управу  

 
1. Александар Марић, разрјешава се дужности 

в.д. начелника Одјељења за општу управу у 

Oпштинској  управи општине Невесиње, због 

истека периода на који је именован.   

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Невесиње“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Александар Марић, именован је за в.д. начелника 

Одјељења за општу управу  у Oпштинској управи 

општине Невесиње, Рјешењем Скупштине општине 

Број: 01-013-57/22 од 1.4.2022. године („Службени 

гласник општине Невесиње“ број 4/22), 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: 01/013-106-4/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      
 

118. 
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 16. 
сједници одржаној  1.7.2022. године, донијела је 
 

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

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
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1. Милутин Самарџић, именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за привреду 
и друштвене дјелатности у Општинској 
управи општине Невесиње, до окончања 
поступка именовања начелника одјељења у 
складу са законом, а најдуже  за период до 
90 дана. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине је на 16. редовној сједници 
одржаној 1.7.2022. 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: 01/013-108/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      
 

119. 
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 16. сједници одржаној 1.7.2022. 

године Скупштина општине Невесиње, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника  

Одјељења за финансије 

 

1. Сања Брењо, именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије у 

Општинској управи општине Невесиње  до  

именовања начелника одјељења  у складу са 

законом, а најдуже  за период до 90 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Невесиње“.   

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине је на 16. редовној сједници 

одржаној 1.7.2022. 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: 01/013-107/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      
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120. 

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 16. редовној сједници одржаној 1.7.2022. 

године Скупштина општине Невесиње, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника  

Одјељења за  просторно уређење и стамбено 

комуналне послове  

 

1. Сандра Зиројевић, именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за  просторно 

уређење и стамбено комуналне послове у 

Општинској управи општине Невесиње, до  

именовања начелника одјељења у складу са 

законом, а најдуже  за период до 90 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Невесиње “.   

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине је на 16. редовној сједници 

одржаној 1.7.2022. 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: 01/013-109/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      
 

121. 

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 16. сједници одржаној 1.7.2022. gодине 

Скупштина општине, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника  

Одјељења за Општу управу 

 

1. Александар Марић, именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу управу 

у Општинској управи општине Невесиње, до  

именовања начелника одјељења у складу са 

законом, а најдуже  за период до 90 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Невесиње “.  

О б р а з л о ж е њ е: 

Скупштина општине је на 16. редовној сједници 

одржаној 1.7.2022. 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 
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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: 01/013-107/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      
 

122. 

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 16. редовној сједници одржаној  
1.7.2022. 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“. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

Верица Пашајлић именована је за в.д. секретара 
Скупштине општине Невесиње Рјешењем 
Скупштине број 01/013-52-1/22 од 1.4.2022. године 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 4/22) 
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: 01/013-119/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      

 

123. 

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 16. редовној сједници одржаној дан 1.7.2022. 
године,            д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужност 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“.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине је на 16. редовној сједници 
одржаној 1.7.2022. 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. 
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Комисија за избор и именовање је на основу 
напријед наведеног, на сједници одржаној дана 
30.6.2022. 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
БРОЈ: 01/013-120/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      
 

124. 
На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби (Службени гласник Републике Српске» број 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 81. став 2. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службени 
гласник Републике Српске“ број 79/15 и 63/20) и 
члана  36. Статута општине Невесиње ("Службени 
гласник општине Невесиње" број: 6/17 и 16/17), 
Скупштина општине Невесиње на својој 16. редовној 
сједници одржаној дана  1.7.2022. године, донијела 
је 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу в.д. директора Јавне установе  за 
предшколско васпитање и образовање  Дјечији 

вртић “Света Евгенија царица Милица“ 
Невесиње 

 

1. Миљана Жерајић, разрјешава се дужности 
в.д. директора Јавне установе за 
редшколско васпитање и образовање 
Дјечији вртић “Света Евгенија царица 
Милица“ Невесиње, због истека периода на 
који је именована. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
БРОЈ: 01/013-114/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      
 

125. 
На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 81. став 2. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службени 
гласник Републике Српске“ број 79/15 и 63/20) и 

члана  36. Статута општине Невесиње ("Службени 
гласник општине Невесиње" број: 6/17,16/17), 
Скупштина општине Невесиње на својој 16. редовној 
сједници  одржаној дана 1.7.2022. године, донијела 
је 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању  в.д. директора Јавне установе  за 
предшколско васпитање и образовање  Дјечији 

вртић“Света Евгенија царица Милица“ Невесиње 

 
1. Миљана Жерајић, именује се за вршиоца 

дужности директора Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање 
Дјечији вртић“ Света Евгенија царица 
Милица“ Невесиње, до окончања поступка 
јавне конкуренције и коначног избора и 
именовања директора, а најдуже до шест 
мјесеци. 

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

Образложење 
Скупштина општине Невесиње је на 16. редовној 
сједници одржаној 1.7.2022. године, разријешила 
Миљану Жерајић дужности в.д. директора Јавне 
установе  за предшколско васпитање и образовање  
Дјечији вртић “Света Евгенија царица Милица“ 
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 у складу са чланом 55. тачка 6. 
Пословника Скупштине општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње, број 
10/17,10/19) на сједници одржаној 30.6.2022. године 
предложила је Скупштини општине да на мјесто в.д. 
директора Јавне установе  за предшколско 
васпитање и образовање Дјечији вртић“Света 
Евгенија царица Милица“ Невесиње именује 
Миљану Жерајић, до провођења поступка јавне 
конкуренције, а најдуже до шест мјесеци. 
 
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог Комисије и на својој 16. редовној сједници 
одржаној дана 1.7.2022. 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: 01/013-118/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      
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126. 
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 
16. редовној сједници  одржаној дана  1.7.2022. 
године, донијела је 

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

Јавне здравствене  установе Дом здравља  
Невесиње 

 
1. Др Жарко Таминџија, специјалиста 

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

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

                                       
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
БРОЈ: 01/013-112/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      
 

127. 
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 и 16/17), Скупштина општине 
Невесиње, на 16. сједници одржаној 1.7.2022. 
године, донијела је  
 

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

Невесиње 

 
1. Др Жарко Таминџија, специјалиста гинекологије 

и акушерства, именује се за вршиоца дужности 
директора Јавне здравствене установе Дом 
здравља Невесиње, са даном 1.7.2022. 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“ 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Невесиње, је на 16. сједници 
одржаној 1.7.2022. године, разријешила др Жарка 
Таминџија 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 1.7.2022. 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 
Таминџија 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 16. редовној сједници 
одржаној дана 1.7.2022. 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: 01/013-116/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      

 

128. 
На основу члана 87. став 1. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Српске“број 
37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 36/22), 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 16. редовној 
сједници Скупштине општине Невесиње одржаној 
дана 1.7.2022. године, донијела је 
 

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     
БРОЈ: 01/013-113/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.   
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129. 
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 и 36/22), члана 36. 
Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње, број  6/17 и 16/17) Скупштина 
општине Невесиње, на 16. сједници одржаној 
1.7.2022. године, донијела је  
 

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 
1.7.2022. 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“ 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Невесиње, је на 16. сједници 
одржаној 1.7.2022. 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 30.6.2022. 
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 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 16. редовној сједници 
одржаној дана 1.7.2022. 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: 01/013-117/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      

130. 
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 
16. редовној сједници  одржаној дана 1.7.2022. 
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: 01/013-111/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      
   

131. 
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 16. редовној сједници  одржаној 
дана 1.7.2022.  године, донијела је 
 

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

ЈУ Центра за информисање и културу Невесиње 

 
1. Драган Граховац, именује се за вршиоца 

дужности директора ЈУ Центра за 
информисање и културу Невесиње, са 
даном 1.7.2022. 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“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Невесиње, је на 16. сједници 
одржаној 1.7.2022. 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 
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за избор и именовање директора. Након 
разматрања приједлога кандидата за вршиоца 
дужности директора, Комисија за избор и 
именовање је на сједници одржаној 30.6.2022. 
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 Драгана 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 16. редовној сједници 
одржаној дана  1.7.2022. 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: 01/013-115/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.         
 

132. 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17 И 
16/17) и члана 135. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 10/17 И 10/19), Скупштина општине 
Невесиње на својој 16. редовној  сједници одржаној 
дана 1.7.2022. године, након разматрања Извјештаја 
о раду Јавне здраствене установе Дом здравља  
Невесиње за 2021. годину, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
1.   Усваја се, Извјештај о раду Јавне 

здраствене установе Дом здравља 
Невесиње за 2021. годину, који су 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: 01/013-104/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      

 

133. 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17 И 
16/17) и члана 135. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 10/17 и 10/19), Скупштина општине 
Невесиње на својој 16. редовној  сједници одржаној 

дана 1.7.2022. године, након разматрања Извјештаја 
о раду и пословању ЈУ Завод за запошљавање 
Републике Српске, Биро Невесиње за 2021. годину 
донијела je 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се Извјештај о раду и пословању ЈУ 

Завод за запошљавање Републике Српске, 
Биро Невесиње за 2021. годину, који су 
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: 01/013-101/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.      

 

134. 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17 и 
16/17) и члана 135. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 10/17 и 10/19), Скупштина општине 
Невесиње на својој 16. редовној  сједници одржаној 
дана 1.7.2022. године, након разматрања Извјештаја 
о раду Црвеног крста Невесиње за 2021. годину, 
донијела je 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се Извјештај о раду Црвеног крста 

Невесиње 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: 01/013-98/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р.     
 

135.  
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17 и 
16/17) и члана 135. Пословника о раду Скупштине 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 10/17 и 10/19), Скупштина општине 
Невесиње на својој 16. редовној  сједници одржаној 
дана 1.7.2022. године, након разматрања Извјештаја 
о пословању Јавне установе Центра за социјални 
рад Невесиње за 2021. годину, донијела je 
  

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се, Извјештај о пословању Јавне 

установе Центра за социјални рад Невесиње за 
2021. годину, који је саставни дио овог 
закључка. 
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2. Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
БРОЈ: 01/013-97/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р. 

 
136.     
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17 и 
16/17) и члана 128. и 135. Пословника Скупштине 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“ број 10/17 и 10/19), Скупштина општине 
Невесиње на 16. редовној сједници одржаној дана 
1.7.2022. године, након разматрања  Информацијe о 
снабдијевености електричном енергијом и стањем 
електроенергетских објеката на подручју општине 
Невесиње, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се Информација о снабдијевености 

електричном енергијом и стањем 
електроенергетских објеката на подручју 
општине Невесиње,  којa је саставни дио 
овог закључка. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
БРОЈ: 01/013-97/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р. 
 

137. 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17 и 
16/17) и члана 128 и  135. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“ број 10/17 и 10/19), Скупштина 
општине Невесиње на својој 16. редовној  сједници 
одржаној дана 1.7.2022. године, након разматрања, 
Информације о регистрацији заједница етажних 
власника и инвестиционом и текућем одржавању 
стамбених зграда и станов донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се, Информација о регистрацији 

заједница етажних власника и 
инвестиционом и текућем одржавању 
стамбених зграда и станова. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     
БРОЈ: 01/013-100/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р. 

 

138. 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17 И 
16/17) и члана  128. и 135. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број 10/17,10/19), Скупштина 
општине Невесиње на својој 16. редовној  сједници 
одржаној дана  1.7.2022. године, након разматрања 
Извјештаја о раду Дјечијег вртића“ Света Евгенија 
царица Милица“  Невесиње за радну годину 
2021/2022 годину, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се, Извјештај о раду Дјечијег вртића“ 

Света Евгенија царица Милица“ Невесиње 
за радну годину 2021/2022 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: 01/013-99/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р. 

 

139. 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17 и 
16/17) и члана  128. и 135. Пословника о раду 
Скупштине општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“ број 10/17 и 10/19), Скупштина 
општине Невесиње на својој 16. редовној  сједници 
одржаној дана 1.7.2022. године, након разматрања 
Информације о стању  у области основног 
васпитања и образовања у наставној 2021/2022. 
години у општине Невесиње, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се Информацијa о стању  у области 

основног васпитања и образовања у 
наставној 2021/2022. години у општине 
Невесиње, 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: 01/013-102/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р. 
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140. 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17  и 
16/17) и члана 135.  Пословника Скупштине општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 
број 10/17 и 10/19), Скупштина општине Невесиње 
на 16. редовној сједници одржаној дана 1.7.2022 
године, након разматрања  Извјештаја о стању 
цивилне заштите на подручју општине Невесиње за 
2021. годину, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се,  Извјештај о стању Цивилне 
заштите на подручју општине Невесиње 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: 01/013-94/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р. 
 

141. 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17 и 
16/17) и члана 128. Пословника Скупштине општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 
број 10/17 и 10/19), Скупштина општине Невесиње 
на 16. редовној сједници одржаној дана 1.7.2022. 
године, након разматрања  Извјештаја о раду 
сталних радних тијела Скупштине општине за 
протекли период текуће године, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја се Извјештај о раду сталних радних 

тијела Скупштине општине за протекли 
период текуће године,  којa 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: 01/013-96/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р. 
 

142. 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17 и 
16/17) и члана 128. Пословника Скупштине општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 
број 10/17 и 10/19), Скупштина општине Невесиње 
на 16. редовној сједници одржаној дана 1.7.2022. 
године, након разматрања Извјештаја о раду и 

остварењу Програма рада Скупштине општине за 
протекли период текуће године, донијела je 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај о раду и остварењу 
Програма рада Скупштине општине за 
протекли период текуће године,  којa 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: 01/013-95/22     ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                   
ДАТУМ: 1.7.2022. год.      Момчило Вукотић, с.р. 
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Н А Ч Е Л Н И К    О П Ш Т И Н Е  
 

143. 
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 (IV) 

 
 

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, 
Одлуке Скупштине општине Невесиње о давању сагласности на План утрошка средстава од Владе Републике 
Србије број 01-013-67/22 од 24.05.2022. године, уговора о суфинансирању пројеката инфраструктуре на подручју 
општине Невесиње између Општине Невесиње и Републичког секретаријата за расељена лица и миграције, број 
02/012.10-89-1/21 од 28.12.2021. године и записника Комисије за евалуацију пројеката достављених у оквиру 
Позива за пројекат ''Јачање улоге МЗ у БиХ'' који реализује UNDP, од 31.03.2022. године. 
 

Члан 3. 
 

Саставни дио ове одлуке је Измјена и допуна (IV) 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 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                     Начелник Општине: 
Број: 02-012.1-6-4/22                                                                                       Миленко Авдаловић, с.р. 
Датум: 24.05.2022. године 
                                                                                                                            

                                                                                                                        
ИЗМЈЕНA И ДОПУНА (IV)  

 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 новонастале ситуације врши се измјена Плана јавних набавки за 2022. годину у дијелу ''РАДОВИ'' на 

начин да се мијењају позиције 3, 4. и 8. у складу са Одлуком Скупштине општине Невесиње о давању сагласности 
на План утрошка средстава од Владе Републике Србије број 01-013-67/22 од 24.05.2022. године, одобреним 
финансијским средствима од стране Републичког секретаријата за расељена лица и миграције РС (уговор број 
02/012.10-89-1/21 од 28.12.2021) и одобреним пројектима МЗ кроз Пројекат ''Јачање улоге МЗ'' тако да сада гласе 
као у наставку: 
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144.  
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 67. и 88. Статута општине Невесиње (''Службени гласник општине Невесиње'', број 6/17 и 16/17) a 
сходно одредбама члана 10. и 119. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/2020) 
Начелник општине Невесиње доноси: 
 

П Р А В И Л Н И К 
 О ДОДЈЕЛИ ГРАНТОВА ЗА ПРОГРАМЕ /ПРОЈЕКТЕ ЗА СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником утврђују се поступак планирања, додјеле, евалуације, извјештавања и контроле средстава 
гранта у области спорта, који се примјењује на све спортске клубове(удружења) на подручју општине Невесиње. 

Члан 2. 
Грант представља бесповратну дознаку која има за циљ да помогне у обављању редовних активности (програма) 
или специфичне групе активности (пројеката) примаоца гранта и обезбјеђује се у буџету Општине.  
 
 

Члан 3. 
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Право на грант из буџета општине Невесиње имају спортски клубови (удружења) који доприносе развоју спорта, а 
чије сједиште је на подручју Општине Невесиње, уз услов да задовољавају критерије предвиђене овим 
Правилником. 

Члан 4. 
(1) Средства гранта додјељују се на основу Јавног позива који расписује начелник општине. 
(2) Јавни позив за расподјелу средстава гранта објављује се у средствима информисања: интернет страници 
Општине Невесиње, ЈУ „Центар за информисање и културу“ и огласној табли Општине Невесиње. 
(3) Јавни позив треба бити доступан јавности путем интернет странице општине Невесиње и остаје отворен  15 
дана од дана објављивања. 

Члан 5. 
(1) Пријавни образац за финансирање пројеката/програма из средстава гранта подноси се на Обрасцу број 1. који 
се налази у прилогу овог Правилника и чини његов саставни дио. 
(2) Пријавни образац треба да садржи:  

1. Опште податке о даваоцу средстава; датум објаве јавног позива; крајњи рок за достављање захтјева;  

2. Опште податке о апликанту; назив и сједиште апликанта; тел/факс, е-маил, податке о овлаштеном 

лицу,број трансакционог рачуна/жиро-рачуна, назив пројекта/програма, табеларни приказ новчаних 

трошкова за спровођење активности за реализацију пројекта/програма. 

(3) Пријава треба да садржи: 
1.  Попуњен пријавни образац који је саставни дио јавног позива, 
2.  Рјешење о регистрацији, Основни суд у Требињу (копија). 
3. Статут (копија) 
4. Рјешење Пореске управе –ЈИБ  (копија) 
5. Трансакциони рачун (Копија уговора са банком или потврда банке) 
6. Финансијски план и рационалност трошкова  
 

Члан 6. 
Пријава за додјелу средстава биће одбачена ако: 
(1) није достављена у року, 
(2) није достављена потпуна документација тражена јавним позивом, 
(3) није оправдан утрошак средстава за раније одобрене пројекте/програме(није достављен извјештај) 
(4) пријавни образац није правилно попуњен. 

Члан 7. 
(1) Додјела средстава гранта спортским клубовима/удружењима врши се у складу са општим и посебним 
критеријима. 
(2 ) Општи критеријуми за додјелу средстава  гранта су: 
1. начин на који је пројекат повезан са областима и стратешким циљевима Општине, 
2. број особа који имају користи од датог пројекта/програма  
3. организованост спортског клуба  
4. одржавање спортског објекта који клуб користи  
(3) Посебни критеријуми су: 
1. категорија спорта, 
2. традиција спорта, 
3. постигнути резултати у претходној такмичарској сезони, 
4. број такмичарских екипа у редовном систему такмичења,  
5. Организација спортских такмичења 
Посебни критеријуми за додјелу средстава спортским клубовима: 

1. Категорија спорта  
2. Традиција спорта у општини  
3. Постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони  
4. Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења  
5.           Организација спортских такмичења 
 

(1) Категорија спорта подразумијева бодовање категорисаних спортова у складу са Правилником о 

категоризацији спортова Републике Српске и бодује се на начин како је то приказано у табели 1. 

 
 Табела 1.-Бодовање на основу категоризације спорта у Републици Српској 
 

Категорија  бодови 

Спортови  I категорије  10 

Спортови  II категорије  8 

Спортови  III категорије  6 

Спортови  IV категорије  4 
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Спортови  V  категорије 2 

 
(2) Традиција спорта подразумијева бодовање година трајања, односно континуираног рада спортске 

организације како је приказано у табели 2. Спортске организације носиоци програма у сврху 
бодовања по основу критеријума „Традиција спорта у општини“ дужне су доставити  копију рјешења 
или другог акта којим се потврђује година оснивања спортске организације. 

 
Табела 2.-Бодовање на основу трајања спортске организације 
 

Спортска организација основана бодови 

Од 80 и више година                                       20 

Од 50 и до 79 година 15 

Од 25 до 49 година 10 

Од 15 до 24 године 8 

Од 10 до 14 година 5 

Од 5 до 9 година 3 

 
(3) Бодовање остварених резултата у екипним спортовима за сениоре, јуниоре, кадете и пионире бодује се 

на начин како је то описано у табелама 3, 4, 5 и 6:   

Постигнути резултати у протеклој такмичарској сезони се бодују у складу са програмским 
календаром,односно бодују се резултати остварени на такмичењима у период од 1. јула протекле 
године до 1. јула текуће године за наредну буџетску годину.  
Бодовање остварених резулата за сениоре у регионалним лигама Репзблике Српске за четврто и 
пето мјесто на табели узима се у обзир само ако је у лиги учествовало најмање осам  клубова. 
Спортске организације носиоци програма у сврху бодовања по основу критеријума “Постигнути 
резултати у претходној такмичарској сезони” дужне су доставити:  

1. Записник са такмичења  
2. Званични билтен/извјештај са такмичења 
3. Извод са веб странице матичног спортског савеза или међународне матичне спортске          
               асоцијације. 
 
Табела 3.- Бодовање екипни спортови/сениори 

Пласман Званична 
међународна 

такмичења 

Првенство БиХ Првенство 
Републике Српске 

Регионалне лиге 
Републике Српске 

Прво мјесто 40 35 30 20 

Друго мјесто 35 30 25 15 

Треће мјесто 30 25 20 10 

Четврто мјесто 20 20 15 6 

Пето мјесто 10 15 10 3 

Учешће 8 5 3 1 

Додатни бодови за 
куп 

Побједник 20 10 - 

Финалиста 10 5 - 

 
Табела 4.- Бодовање екипни спортови/јуниори 

Пласман Званична 
међународна 

такмичења 

Првенство БиХ Првенство 
Републике Српске 

Регионалне лиге 
Републике Српске 

Прво мјесто 30 25 15 10 

Друго мјесто 25 20 12 5 

Треће мјесто 20 15 9 2 

Додатни бодови 
за куп 

Побједник 10 5 - 

Финалиста 5 3 - 

 
Табела 5.- Бодовање екипни спортови/кадети 

Пласман Званична 
међународна 
такмичења 

Првенство БиХ Првенство 
Републике Српске 

Регионалне лиге 
Републике Српске 
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Прво мјесто 25 20 15 10 

Друго мјесто 20 15 10 5 

Треће мјесто 15 10 5 2 

 
Табела 6.- Бодовање екипни спортови/пионири 

Пласман Званична 
међународна 
такмичења 

Првенство БиХ Првенство 
Републике Српске 

Регионалне лиге 
Републике Српске 

Прво мјесто 25 20 15 10 

Друго мјесто 20 15 10 5 

Треће мјесто 15 10 5 2 

 
 
(3.1) За појединачне спортове прописују се услови такмичења, и то:  
1) Такмичење на нивоу републике Српске - Услови: резултати остварени на такмичењу на нивоу Републике 
српске се узимају у разматрање ако је на првенству републике Српске наступило најмање 8  такмичара у 
категорији.  
2) Такмичење на нивоу БиХ – Услови: резултати остварени на такмичењу на нивоу БиХ се узимају у 
разматрање ако је на првенству БиХ наступало најмање 8 такмичара у категорији.  
3) Званична  међународна такмичења под окриљем матичне међународне спортске федерације – Услови: 
резултати остварени на балканским првенствима, медитеранским играма,универзијадама, као и укупан поредак 
на свјетским и европским куповима се узимају у разматрање ако је учествовало најмање 10 такмичара у 
категорији. 
4) Званична међународна репрезентативна такмичења под окриљем међународне спортске федерације – 
Услови: резултати остварени на свјетским и европским првенствима ако је учествовало најмање 12 такмичара у 
категорији.  
5) Бодовање остварених резултата у појединачним спортовима за сениоре, јуниор, кадете и пионире бодује 
се на начин како је то описано у табелама 7,8,9 и 10.  
 
Табела 7.- Бодовање појединачни спортови/сениори 

Пласман Свјетско 
првенство 

Европско 
првенство 

Званична 
међународна 

такмичења 

Првенство 
БиХ 

Првенство 
Републике 

Српске 

Прво мјесто 25 25 20 15 10 

Друго мјесто 20 20 15 10 7 

Треће мјесто 15 15 10 7 5 

Учешће  2 2    

 
Табела 8.- Бодовање појединачни спортови/јуниори 

Пласман Свјетско 
првенство 

Европско 
првенство 

Званична 
међународна 

такмичења 

Првенство 
БиХ 

Првенство 
Републике 

Српске 

Прво мјесто 15 15 12 10 8 

Друго мјесто 12 12 9 7 5 

Треће мјесто 9 9 7 5 3 

 
Табела 9.- Бодовање појединачни спортови/кадети 

Пласман Свјетско 
првенство 

Европско 
првенство 

Званична 
међународна 

такмичења 

Првенство 
БиХ 

Првенство 
Републике 

Српске 

Прво мјесто 12 12 10 7 5 

Друго мјесто 9 9 7 5 3 

Треће мјесто 6 6 5 3 2 

 
Табела 10.- Бодовање појединачни спортови/пионири 

Пласман Свјетско 
првенство 

Европско 
првенство 

Званична 
међународна 

такмичења 

Првенство 
БиХ 

Првенство 
Републике 

Српске 

Прво мјесто 12 12 10 7 5 

Друго мјесто 9 9 7 5 3 

Треће мјесто 6 6 5 3 2 
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(4) Под бодовањем број такмичарских екипа у редовном систему такмичења подразумјева бодовање 
категорија у спортској организацији који су у систему такмичења  матичног спортског савеза.  
Будући да у разним спортским гранама имамо различите подјеле узрасних категорија, у овом бодовном 
критеријуму користе се четири основне категорије и то: сениори, јуниори, кадети и пионири.  
Спортске организације носиоци програма у сврху бодовања по основу критеријума  “ Број такмичарских екипа у 
редовном систему такмичења”  дужне су доставити потврду од матичног спортског савеза да  спортска 
организација има категорије у неком од редовних нивоа такмичења.  
 
Табела 11.- Бодовање на основу броја такмичарских екипа у систему такмичења 

Број екипа Екипни спортови Појединачни спортови 

Десет и више екипа 15 7.5 

Седам и више екипа 10 5 

Четири и више екипа 5 2.5 

 
(5) Под организацијом такмичења подразумјева се бодовање уколико је спортска организација била 
организатор спортског такмичења.  
Спортска организације носиоци програма у сврху бодовања по основу критеријума “Организација такмичења” 
дужне су доставити званични билтен/извјештај о одржаном такмичењу којег су били организатори.  
Табела 12.- Бодовање на основу организације спортских такмичења  
 
 

Међународна спортска такмичења призната 
од МСФ 

20 

Спортска такмичења на нивоу РС И БиХ 10 

 
 

Члан 8. 
(1) Оцјену пројектних/програмских пријава врши  Комисија  за додјелу средстава гранта( у даљем тексту 
Конкурсна комисија), коју именује начелник општине. 
(2) Конкурсну комисију чине предсједник/ца и четири члана. 
(3) Чланове Конкурсне комисије чине 4. члана из реда Општинске управе општине Невесиње (из Одсјека за 
друштвене дјелатности, Одјељења за финансије и правни послови Одјељења за општу управу) и најмање једног 
испред спортских клубова/удружења. 
(4) Избор члана Конкурсне комисије за додјелу средстава гранта који представља спортске клубове/удружења 
врши се на основу приједлога Савјета за спорт да у одређеном року предложи свог кандидата за члана Конкурсне 
комисије. 
(5) Мандат члана Конкурсне комисије испред спортских клубова/удружења може трајати максимално двије године. 
(6) Конкурсна комисија доноси Пословник  о раду.  
 

Члан 9. 
Конкурсна комисија има задатак да: 

1) размотри конкурсну документацију 

2) утврђује листе вредновања и рангирања пријављених пројеката/програма у року од  20 дана од  дана 

истека рока за подношење пријава  

3) објављује Прелиминарну листу са правом на приговор.  

 
Члан 10. 

(1) Оцјену пројеката Конкурсна комисија врши системом бодовања који се уноси у табелу за оцјењивање, која је 
дата на Обрасцу број 2, који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио. 

(2) Сваки члан Конкурсне комисије појединачно оцјењује апликанте  за општи критерији бодовањем у скали од 1 
(један) до 5 (пет) за сваки од критерија при чему укупан број бодова зависи од броја чланова комисије. 
(3) Коначна оцјена представља збир појединачног бодовања.  
(4) Конкурсна комисија утврђује Прелиминарну листу о расподјели средстава у року од 20 дана од истека рока из 
Јавног позива и објављује на интернет страници Општине и огласној табли Општине. 
(5) Сви подносиоци пријаве могу  уложити приговор на Прелиминарну листу у року од 8 дана од дана 
објављивања приједлога Правилника о расподјели средстава.      
(6) Приговор се подноси начелнику општине у писаној форми, у пријемну канцеларију Општинске управе, лично 
или путем поште.  
(7) Начелник општине испитује разлоге приговора у погледу њихове основаности и у року од 15 дана од дана 
истека рока за подношење приговора доноси коначну одлуку о расподјели средстава гранта у Службеном 
гласнику. 
(8) Коначна Одлука о избору пројеката/програма којима се додјељују средства објављује се на интернет страници 
општине и на Огласној страни Општине и доставља у писаној форми сваком апликанту појединачно. 
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(9) Начелник општине потписаће Уговор о додјели средстава са свим спортским клубовима из става (8) овог 
члана. 

Члан 11. 
(1) Средства која се одобре за реализацију пројекта/ програма јесу намјенска средства и могу се трошити 

искључиво за реализацију конкретног пројекта/програма.   

 
Члан 12. 

Средства додијељена спортским удружењима из буџета општине Невесиње не могу бити утрошена за 
следеће намјене: 
1. покривање губитака  

2. отплата рата по основу закључених уговора (лизинг, кредит) 

3. куповина алкохолних пића и дувана 

4. затезне камате и казне, осим казни надлежног савеза 

5. губици због промјене курса валуте на финансијском тржишту. 

 
Члан 13. 

У случају злоупотребе и лажног приказивања података везаних за рад спортских удружења, иста неће бити 
финансирана из буџета општине у периоду од три године. 

 
Члан 14. 

(1) Даваоц средстава прати реализацију и врши контролу  реализације. 
(2) Ако се приликом контроле утврди ненамјенско трошење средстава давалац средстава дужан је да  затражи 
поврат дозначених средстава. 

 
Члан 15. 

(1) Корисник средтава је дужан да даваоцу средстава поднесе извјештај о реализацији пројекта/програма  
тромјсечно (у даљем тексту извјештај). 
(2) Извјештај о утрошку средстава обухвата наративни и финансијски дио. 
(3) Извјештај се подноси Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности. 
(4) Рок за достављање  извјештаја је 20-ог за претходни квартал. 
(5) Корисник средстава гранта који не поднесе извјештај или ненамјенски троши средства обуставља се 
финансирање у текућој години и губи право на додјелу средстава гранта у наредне три године.  
(6) Приједлог обрасца за доставу наративног и финансијског извјештаја чини саставни дио овог правилника-
Образац број 3. 

Члан 16. 
Начелник у року од 10 дана од ступања на снагу овог правилника именује Комисију из  члана 8.став 1.  

Члан 17. 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Општине Невесиње“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                     Начелник Општине: 
Број: 02-012.1-15/22                                                                                       Миленко Авдаловић, с.р. 
Датум: 31.05.2022. године 
                                                                                                                            

 

    

                                                                               Прилог 
                                                                        Образац бр. 1 
 
 

  

   
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 

     

  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА ИЗ СРЕДСТАВА ГРАНТА 

   
1.Општи подаци 

         
Давалац средстава:   Општина Невесиње     

  
Јавни позив је објављен:   web страница:www.opstinanevesinje.rs.ba 

  
  

  
  ЈУ "Центар за информисање и културу" Невесиње 

  
        Огласна табла Општине Невесиње   

  
Остали подаци:     Улица Цара Душана 44,Невесиње   
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Мail:srdjan86.knezevic 
@gmail.com 

  
  

  
        

Тел/факс: 059/601-
551       

  
Стратешки циљ:     Унапређење спорта у Општини Невесиње 

  

           
1.Општи подаци 

         
Назив пројекта/програма             

  
Подаци о подносиоцу захтјева           

  
(пун назив и сједиште)             

  
Регистрација,број,датум и мјесто           

  
                  

  
Остали подаци               

  
(улица,мјесто,Е-mail,телефон/факс           

  
Име и презиме одговорне особе за            

  
провођење пројекта             

  
Идентификациони број             

  
Број жиро-рачуна               

  

           
Подносилац захтјева је одговоран за доставу тачних података.Било која промјена адресе, 

 
броја телефона,факса,е-маила или промјена контакт особе се мора дозначити у писаној 

  
форми. 

          
                  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

                    
  

Циљ пројекта,зашто је важан,које проблеме рјешава,на који начин и сл. 
   

           
2.ОСТАЛО (Образложење везано за пројекат која могу имати значаја) 

   
                  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

                    
  

Да ли пројекат/програм  промовише додатне вриједности као што су људска права, 

  
равноправност полова,права особа са инвалидитетом,рад са дјецом и омладином и сл. 
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3.ОПИС АКТИВНОСТИ 

        
                  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

                    
  Сажетак главне активности,активности побројати по групама 

 
    

4.КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА 

        
                  

  
  

       
  

  
  

       
  

  
  

       
  

                    
  

Ко ће директно или индиректно имати користи од пројекта?Описати прецизно по врсти и  
 

броју корисника,узрст,групација којој припадају и објаснити на који начин пројекат/про- 
  

грам дотиче њихове посебне интересе и како су укључени у имплементацију пројекта. 
  

5.БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 

         
Р.бр. Активности           Износ ср. 

  
1                 

  
2                 

  
3                 

  
4                 

  
5                 

  
6                 

  
7                 

  
8                 

  
9                 

  
10                 

  
11                 

  
12                 

  
         Укупно:             

  

           
6.ПРЕГЛЕД БУЏЕТА 

         
            Укупан Износ  Тражена 

  
  

     

буџет 
средста
ва средства 

  



7.7. 2022 . год.  СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК    ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ                    Број  6                     страна    30 

  

 
 

  
     

  
из 
других од 

  
  

     
  извора општине 

  
Пројектни/програмски трошкови           

  
Административни трошкови             

  

УКУПНО:                 
 
 

  
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

        

           
Подносилац захтјева потписивањем овог захтјева обавезује се на следеће: 

   
До 28.фебруар текуће године ,а за претходну годину корисник средстава доставиће  

  
даваоцу средстава финансијски извјештај о утрошку средстава с комплетном документа- 

  
цијом којом доказује намјенски утрошак средстава која су му дозначена. 

   
Уколико корисник средстава није утрошио сва средства за пројекат/програм у години за 

  
коју су му дозначена,доставице извјештај о утрошку дијела средстава утрошених у теку- 

  
ћој години и извод са банке којим се доказује да преостала средства нису утрошена. 

  
Финансијски извјештај мора да садржи и преглед укупно остварених прихода за реализа- 

 
ацију пројекта/програма са износима учешћа свих суфинансијера укључујући и властите  

  
приходе,као и друге приходе (донације и сл.)уколико их има. 

    
Финансијски извјештај мора да садржи и преглед свих створених трошкова везаних за ре- 

 
ализовање пројекта/програма с копијом свих наведених рачуна и докумената на основу 

  
којих су извршена плаћања. 

        
У случају неиспуњености ових услова корисник средстава губи право на додјелу средстава 

 
наредне три године.Давалац средстава може извршити контролу над утрошком одобре- 

  
них средстава у просторијама корисника и предузети одговарајуће мјере у складу са утв- 

  
рђеним чињеницама. 

        
Распоред финансијских средстава из различитих извора мора одговарати укупном буџету 

 
пријављеног пројекта/програма. 

       

           Комплетну документацију доставити на адресу: 
 

      
Општина Невесиње 

        
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

     
за јавни позив"Додјела грантова за програме/пројекте за спортске клубове" 

   
Улица Цара Душана 44 

        
Невесиње 

         

           
________________________ 

 

М.П. 
 

________________________ 

  
     Мјесто и датум 

    
 Овлаштено лице 
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ 

         
Назив пројекта               

                  

Административни број             

Јесу ли задовољени      ДА/НЕ       

елиминаторни критерији             

         
Општи критерији 

       
КРИТЕРИЈИ   1 2 3 4 5 ЗБИР 

Начин на који је пројекат повезан             

са стратешким циљевим општине             

Број особа који имају користи од             

датог пројекта/програма             

Организованост спортског клуба             

Одржавање спортског објекта који клуб користи 

      
Укупан број бодова за опште крит. 

      

         Посебни критерији 

КРИТЕРИЈИ БОДОВИ 

Категорија спорта  

Традиција спорта  

Постигнути резултати у претходној такмичарској 
сезони 

 

Број такмичарских екипа у претходној 
такмичарској сезони 

 

Организација такмичења  

Укупан број бодова за посебне критерије  

  

Прјекат ЈЕСТЕ/НИЈЕ  подржан     ДА/НЕ       

Образложење комисије:             

  
       

  

                  

Потпис комисије:               

1 _______________________             

2 _______________________ 
     

  

3 _______________________ 
     

  

4 _______________________ 
     

  

5 _______________________ 
     

  

                  

         

 

 
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВУ НАРАТИВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА 

 О намјенском трошењу средстава на основу пријаве на јавни позив за додјелу сред. 

   
текућег грантаза 

    

  

"__________________________________" за 2022.год. 
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Назив програма/пројекта:             

         
Назив подносиоца извјештаја:           

         
Адреса:         Телефон/Факс:     

Веб страница:       E-mail aдреса:     

                  

Број трансакционог/жиро рачуна           

Овлаштено лице       Контакт особа     

                  

ИД број (идетификациони број Пореске управе)         

Укупан износ средстава дојељен од Општине         

         
1.Наведите резултате програма/пројекта,критике,медијску заступљеност:   

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  
                  

2.Активности спроведене током извјештајног периода:       

Р.бр. Активности           Износ   

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

  Укупно:               

У прилогу доставити доказе о утрошеним средствима (фактуре,изводе,бл.издатке и сл.) 

         

         
Р.бр.   ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА     ИЗНОС   

1 Властита средства             

2 Средства спонзора,донатора           
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3 Срдства локалне заједнице           

4 Средства из осталих извора           

  УКУПНО:               

         

         
___________________________ М.П. 

 
___________________________ 

Мјесто и датум 

    

                Овлаштено лице 

 

145. 
На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 
број 6/17 и 16/17), тачке XII Одлуке о извршењу 
буџета општине Невесиње за 2022. годину 
(„Службени гласник општине Невесиње“, број: 15/21) 
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 Фонда 

грантова за 2022. годину 
 

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

Фонда грантова за 2022. годину, како слиједи: 
 
- Са организационе јединице 00690130 – 

Aдминистративна служба са групе конта 415200 
-Издаци за капитални грант јавним 
нефинансијским субјектима у износу од 10.000 
КМ (десетхиљадаконвертибилнихмарака) на 
организациону јединицу 00690130 – 
Aдминистративна служба на групу конта 511100 
- Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката у износу од 10.000 КМ 
(десетхиљадаконвертибилнихмарака). 
 

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: 02/012.10-173/22                   НАЧЕЛНИК 
ДАТУМ: 8.6.2022. год.      Миленко Авдаловић, с.р. 
 

146. 
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) и Захтјева за 
финансирање набавке радио опреме ЈУ Центра за 
информисање и културу Невесиње број: 09-05/22 од 
20.05.2022. године, начелник општине  д о н о с и 
 

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

2022. годину 
 
I 

О д о б р а в а ј у  с е средства буџетске резерве у 
дијелу од 7.367,49 КМ 

(седамхиљадатристотинешездесетседамхиљада-
конвертибилнихмарака и 49/100), на име трошкова 
набавке радио опреме за потребе ЈУ Центра за 
информисање и културу Невесиње. 
 

II 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто број 511300 – 
Издаци за постројење и опрему. 

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

(3)  
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. 
Како буџетом општине Невесиње у 2022. години 
нису планирана средства на име помоћи набавке 
радио опреме за потребе ЈУ Центра за 
информисање и културу Невесиње, а овај орган је 
препознао потребу за пружањем финансијске 
помоћи, ријешено је као у диспозитиву ове Одлуке. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
БРОЈ: 02/012.9-95/22                   НАЧЕЛНИК 
ДАТУМ: 8.6.2022. год.      Миленко Авдаловић, с.р. 
 

147.
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) 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 за 

2022. годину 
 
I 

О д о б р а в а ј у  с е средства буџетске резерве у 
дијелу од 7.000,00 КМ (седамхиљада-

конвертибилнихмарака и 00/100), на име трошкова 
радова рушења и уклањања старог објекта у ул. 
Невесињских устаника бб за потребе припреме 
градилишта за изградњу зграде социјалног 
становања. 
 

II 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто број 511100 – 
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 
објеката (511112 – Издаци за изградњу и 
прибављање стамбених објеката и јединица 
за посебне социјалне групе). 

 

(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. 
Како буџетом општине Невесиње у 2022. години 
нису планирана средства на име трошкова радова 
рушења и уклањања старог објекта у ул. 

Невесињских устаника бб, а овај орган је препознао 
потребу за пружањем финансијске помоћи, ријешено 
је као у диспозитиву ове Одлуке. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
БРОЈ: 02/012.4-16/22                   НАЧЕЛНИК 
ДАТУМ: 20.6.2022. год.    Миленко Авдаловић, с.р. 
 

148. 
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) 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 за 

2022. годину 
 

I 
О д о б р а в а ј у  с е средства буџетске резерве у 
дијелу од 20.228,00 КМ 

(двадесетхиљададвијестотинедвадесетосам-
конвертибилнихмарака и 00/100), на име трошкова 
по основу Записника о усменој расправи за 
споразумно одређивање накнаде за преузето 
градско грађевинско земљиште број: 21.32/473-3/22 
од 06.06.2022. године. 
 

II 

(1) Средства из тачке 1. ове Одлуке 
реалоцираће се на конто број 513100 – 
Издаци за прибављање земљишта (513112 
– Издаци за прибављање грађевинског 
градског земљишта). 

(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 
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за буџетске издатке за које се у току године покаже 
да планирана буџетска средства нису била 
довољна. На основу истога начелник општине донио 
је Правилник о кориштењу средстава буџетске 
резерве, којим је регулисао износ, намјену употребу, 
поступак и начин остваривања средстава. 
Како буџетом општине Невесиње у 2022. години 
нису планирана средства на име трошкова за 
споразумно одређивање накнаде за преузето 

градско грађевинско земљиште, ријешено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
БРОЈ: 02/012.5-34/22                   НАЧЕЛНИК 
ДАТУМ: 28.6.2022. год.    Миленко Авдаловић, с.р

 
 

 

Ред. 

Бр. 
 

С  А Д  Р  Ж  А  Ј Ст. 

  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

107. 

Одлука o стамбеном збрињавању корисника колективних видова смјештаја кроз имплементацију 
пројекта „Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних 
стамбених рјешења“ уз примјену законских прописа којима је регулисана област социјалног 
становања у Републици Српској 

1 

108. Одлука o затварању колективног центра становања 3 

109. 
Одлука о именовању Организационог одбора спортско-културне и туристичке манифестације 
„Невесињска олимпијада“ 

3 

110. Визија Мјесних заједница општине Невесиње 4 
111. Рјешење о разрјешењу члана Општинске изборне комисије Невесиње 6 
112. Рјешење о именовању замјенског члана Општинске изборне комисије Невесиње 7 

113. Рјешење о именовању предсједника и члана Општинске изборне комисије Невесиње 8 
114. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 8 

115. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за  финансије 9 

116. 
Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено- 
комуналне послове 

9 

117. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за  Општу управу 10 

118. 
Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности 

10 

119. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије 11 

120. 
Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за  просторно уређење и 
стамбено комуналне послове 

12 

121. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за Општу управу 12 
122. Рјешење o разрјешење дужности в.д. секретара Скупштине општине Невесиње 13 

123. Рјешење о именовању вршиоца дужност секретара Скупштине општине Невесиње 13 

124. 
Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе  за предшколско васпитање и 
образовање  Дјечији вртић “Света Евгенија царица Милица“ Невесиње 

14 

125. 
Рјешење о именовању  в.д. директора Јавне установе  за предшколско васпитање и 
образовање  Дјечији вртић“Света Евгенија царица Милица“ Невесиње 

14 

126. Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне здравствене  установе Дом здравља  Невесиње 15 

127. 
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе Дом 
здравља Невесиње 

15 

128. Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Центар за социјални рад Невесиње 15 

129. Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе Центра за социјални рад Невесиње 16 

130. 
Рјешење о разрјешењу дужности  в.д. директора ЈУ Центра за информисање и културу  
Невесиње 

16 

131. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Центра за информисање и културу Невесиње 16 

132. 
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне здраствене установе Дом здравља Невесиње за 
2021. годину 

17 

133. 
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању ЈУ Завод за запошљавање Републике 
Српске, Биро Невесиње за 2021. годину 

17 

134. Закључак о усвајању Извјештајa о раду Црвеног крста Невесиње за 2021. годину 17 

135. 
Закључак о усвајању Извјештајa о пословању Јавне установе Центра за социјални рад 
Невесиње за 2021. годину 

17 

136. 
Закључак о усвајању Информације о снабдијевености електричном енергијом и стањем 
електроенергетских објеката на подручју општине Невесиње 

18 

137. Закључак о усвајању Информацијe о регистрацији заједница етажних власника и 18 
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инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда и станова 

138. 
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Дјечијег вртића“ Света Евгенија царица Милица“ 
Невесиње за радну годину 2021/2022 годину 

18 

139. 
Закључак о усвајању Информације о стању  у области основног васпитања и образовања у 
наставној 2021/2022. години 

18 

140. 
Закључак о усвајању Извјештајa о стању Цивилне заштите на подручју општине Невесиње за 
2021. годину 

19 

141. 
Закључак о усвајању Извјештаја о раду сталних радних тијела Скупштине општине за протекли 
период текуће године 

19 

142. 
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и остварењу Програма рада Скупштине општине за 
протекли период текуће године 

19 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

143. Oдлука о измјени и допуни Плана јавних набавки општине Невесиње за 2022. годину (IV) 20 

144. 
Правилник о додјели грантова за програме/пројекте за спортске клубове који се финансирају из 
буџета општине Невесиње 

22 

145. Одлука о реалокацији средстава у оквиру Фонда грантова за 2022. годину 33 
146. Одлука о утрошку дијела средстава буџетске резерве за 2022. годину 33 

147. Одлука о утрошку дијела средстава буџетске резерве за 2022. годину 34 
148. Одлука о утрошку дијела средстава буџетске резерве за 2022. годину 34 

УРЕДНИК: Верица Пашајлић, в.д. секретар СО 
ИЗДАЈЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 


