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13.  
На основу члана 3. 5. и 12. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 34. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 И 61/21) и 

члана 36. Статута општине Невесиње („Службени 

гласник општине Невесиње“, број 6/17 и 16/17), 

Скупштина општине Невесиње, на 13.сједници 

одржаној дана 1.3.2022. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о оснивању Јавне установе Центар за културу 

„Небојша Глоговац“ Невесиње  

 

 I-ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

I 

Скупштина општине Невесиње  оснива Јавну 
установу Центар за културу „Небојша Глоговац“ 
Невесиње  (у даљњем тексту: оснивач – установа), а 
основа се ради остваривања општег интереса којим 
се обезбјеђује остваривање права и дужности 
правних и физичких лица и остваривање другог 
законом утврђеног интереса у области културе и 
других друштвених дјелатности.  
 

II 

(1) Пуни назив: Јавне установе је  Центар за културу 

„Небојша Глоговац“ Невесиње.  

(2) Скраћени назив: ЈУ Центар за културу „Небојша 

Глоговац“ Невесиње. 

(3) Сједиште установе је у Невесињу,Трг слободе 
бб.  

III 

(1) Јавна установа има својство правног лица које 

стиче уписом у судски регистар.  

 

IV 

(1) У правном промету са трећим лицима, ЈУ Центар 

за културу „Небојша Глоговац“ Невесиње иступа у 

своје име и за свој рачун, самостално и без 

ограничења.  

(2) За обавезе створене у правном промету са 

трећим лицима, ЈУ Центар за културу „Небојша 

Глоговац“ Невесиње  одговара својом цјелокупном 

имовином.  

(3) Оснивач уступа новчани дио оснивачког капитала 

ЈУ Центар за културу „Небојша Глоговац“  у износу 

од 1.000,00 КМ (једнухиљадуконвертибилнихмарака) 

уплаћен приликом оснивања. 

(4) Оснивач  за обавезе ЈУ Центар за културу 

„Небојша Глоговац“ Невесиње одговара  до висине 

оснивачког улога утврђеног у овој Одлуци. 

 

II-ДЈЕЛАТНОСТ  

V 

 (1) Дјелатност установе  је: 
 
90.01 Извођачка умјетност  
90.02 Помоћне дјелатности у извођачкој умјетности  
90.03 Умјетничко стваралаштво  
90.04 Рад умјетничких објеката  
91.02 Дјелатност музеја 
79.90 Остале резервацијске услуге и припадајуће 
дјелатности  
59.14 Дјелатност приказивања филмова  
93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности  
58.14 Издавање часописа и периодичних 
публикација 
59.20 Дјелатности снимања звучних записа и 
издавање музичких записа 
58.19 Остала издавачка дјелатност  
73.11 Агенције за рекламу и пропаганду  
68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим 
некретнинама, или некретнинама узетим у 
          закуп (лизинг)  
56.30 Дјелатност припреме и послуживања пићем  
 

(2) Поред дјелатности из претходног става Јавна 

установа може без уписа у регистар да обавља и 

друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у 

регистар и које се обично обављају уз ту дјелатност, 

у мањем обиму или привремено, а у циљу 

остваривања функције за коју је установа  основана.  

 

VI 

 У остваривању сновне дјелатности Јавна установа 

има следеће задатке:  

1) стварање могућности за интензиван и усклађен 

културни развој Општине Невесиње, 

2) стварање услова за подстицање савременог 

умјетничког стваралаштва,  

3) откривање, прикупљање, истраживање, 

документовање, проучавање, вредновање, заштиту, 
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очување, интерпретацију, представљање, 

коришћење и управљање културним насљеђем 

oпштине Невесиње,  

3) подстицање и помагање културних садржаја који 

су резултат креативности група и појединаца, 

4) обезбјеђивање услова за доступност културних 

садржаја,  

5) подстицање међународне културне сарадње ,  

6) подстицање спровођења и унапређивања 

едукације у областима културе, 

7) подстицање примјене нових технологија у 

култури, нарочито информационих технологија и 

дигитализације,  

8) подстицање младих талената, дјечијег 

стваралаштва и стваралаштва за дјецу и младе у 

области савременог умјетничког стваралаштва, 

продукције и креативних индустрија,  

9) стварање услова за подстицање самосталног 

културног и умјетничког стваралаштва,  

10) подстицање аматерског културног и умјетничког 

стваралаштва, 

11) подстицање културног и креативног рада особа 

са инвалидитетом и доступности свих културних 

садржаја особама са инвалидитетом, 

12) подстицање умјетничког и културног 

стваралаштва друштвено осјетљивих група,  

13) развој културе сјећања и памћења и 

14) друга питања дефинисана стратешким 

документима у култури и спорту општине Невесиње. 

.  

III-СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА  И 

НАЧИН ЊИХОВОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА  

 

VII 

(1) Средства потребна за финансирање рада Јавне 

установе обезбјеђују се посредством:  

1) буџета општине, 

2) прихода остварених обављањем дјелатности,  

3) донација,прилога и спонзорства домаћих и 

страних правних и физичких лица и 

4) других извора.  

 

IV-ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА  

VIII 

(1) У циљу обављања дјелатности због које је 

основана Јавна установа оснивач ће у складу са 

законом обезбиједити средства и прописане услове 

за рад Јавне установе давати сагласност на 

годишњи програм рада и финансијски план, 

разматрати и усвајати годишњи  извјештај о 

пословању и годишњи обрачун, давати сагласност 

на статут Јавне установе и на акт о организацији и 

систематизацији радних мјеста. 

(2) Јавна установа обавља дјелатност средствима 

рада, у објектима и на непокретностима на које му 

оснивач пренесе право коришћења, као и 

средствима стеченим из других извора.  

(3) Сагласност на статут и акт о организацији и 

систематизацији радних мјеста даје начелник 

општине, а Скупштина даје сагласност на годишњи 

програм рада и финансијски план и разматра и 

усваја годишњи извјештај о пословању и годишњи 

обрачун. 

 

 V-МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  

IX 

(1) Јавна установа ће послове из регистроване 

дјелатности обављати квалитетно и стручно, на 

начин који ће задовољити потребе за коју  је 

основана.  

(2) Јавна установа неће без сагласности оснивача 

предузимати обављање других дјелатности који не 

представљају предмет и садржај дјелатности из ове 

одлуке. 

(3) Јавна установа ће достављати оснивачу и 

начелнику акта која усвајају и на која дају сагласност 

у складу са Законом о систему јавних служби и овом 

одлуком.  

 

VI-ОРГАНИ 

X 

Органи Јавне установе су:  Управни одбор и  

Директор.  

XI 

(1) Директор Јавне установе руководи, представља 

и заступа Јавну установу, без ограничења и 

одговоран је за законитост њеног рада.  

(2) Директора Јавне установе именује и разрјешава 

оснивач на период од 4 године и уз претходно 

спроведен поступак јавне конкуренције. 

 

XII 

(1) Управни одбор именује и разрјешава оснивач, на 

приједлог Начелника општине, након спроведеног 

поступка јавне конкуренције, на период од четири 

године, са могућношћу реизбора. 

(2) Управни одбор има три члана. 

(3) При именовању чланова Управног одбора водиће 
се рачуна о равноправној заступљености оба пола. 
(4)Запослени у центру за клтуру не могу бити 

чланови њеног Управног одбора. 

 

XIII 

(1) Управни одбор Јавне установе именује и 

разрјешава оснивач након спроведеног поступка 

јавне конкуренције у складу са законом и статутом 

Јавне установе,  

(2) Управни одбор има три члана.  

(3) Предсједника управног одбора бира управни 

одбор из реда својих чланова. 
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(4) Запослени у Јавној установи не могу бити 

чланови управног одбора.  

 

XIV 

Управни одбор:  

1) Доноси статут , 

 2) Одлучује о пословању,  

3) Разматра и усваја Извјештај о пословању и 

годишњи обрачун,  

4) Доноси програм рада и финансијски план, 

 5) Одлучује о коришћењу средстава у складу са 

законом и статутом и  

6) Врши друге послове утврђене статутом.  

 

XV 

Услови и поступак за избор, именовање и 

разрјешење  директора и управног одбора ЈУ 

Центар за културу „Небојша Глоговац“, њихове 

надлежности, права и обавезе, регулишу се 

Статутом  установе у складу са законом. 

 

XVI 

(1) До избора органа установе кроз поступак јавне 

конкуренције, оснивач ће, непосредно по доношењу 

ове одлуке, као привремене органе управљања 

установе у оснивању, именовати привремени управи 

одбор и вршиоца дужности директора. Привремени 

управни одбор који се састоји од предсједника и два 

члана, оснивач именује и разрјешава посебним 

актом.  

 

(2) Именовање органа управљања и директора, уз 

претходно проведен поступак јавне конкуренције, 

извршиће се најкасније у року од 90 дана од дана 

уписа установе у судски регистар.  

 

XVII 

(1) Надзор над законитошћу рада установе врши 

надлежно министарство.  

(2) Инспекцијски надзор над примјеном овог акта 

врши Републичка управа за инспекцијске послове 

путем надлежних инспектора и надлежних 

инспектора у саставу јединица локалне самоуправе.  

 

VII-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

XVIII 

Јавна установа је дужнa да донесе Статут и друга 

акта у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. Статутом Јавне установе ближе се уређује 

дјелокруг рада и унутрашња организација, услови и 

начин именовања органа управљања и руковођења, 

њихова надлежност, заступање и представљање и 

друга питања од значаја за Јавну установу. 

 

XIX 

До именовања органа управљања њихову функцију 

врше вршиоци дужности. 

XX 

Установа се оснива на неодређено вријеме. 

Установа може престати са радом ако тако одлучи 

оснивач, као и у случају законског разлога за 

престанак Установе. Одлука о престанку рада, 

статусним промјенама и промјени облика 

организовања Установе доноси оснивач у складу са 

законом. 

XXI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Невесиње'', а за односе према трећим лицима 

даном уписа у судски регистар.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 01-013-30/22                    ПРЕДСЈЕДНИК СО 

Датум: 1.3.2022. године      Момчило Вукотић, с.р.                                                               

 

14. 
На основу члана 32. Закона о основном образовању 
и васпитању (Службени ласник Републике Српске 
број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и члана 36. 
Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“ број 6/17 и 16/17) Скупштина 
општине Невесиње на својој 13. редовној сједници 
одржаној дана 1.3.2022. године,   д о н и ј е л а    је  
       

О Д Л У К У  
о уписном подручју основне школе у општини 

Невесиње  

  
I  

Овом одлуком утврђују се границе уписног подручја 
за Основну школу  „Ристо Пророковић“ у Невесињу , 
које су уврштенe у мрежу основних школа у 
Републици Српској. 
  

II 

Основна  школа „ Ристо Пророковић“ Невесиње 
организована је као централна школа са девет 
Подручних одјељења. Од првог до петог разреда пет 
подручних одјељења, а од првог до деветог разреда 
четири подручна одјељења. 
 

III 

(1) Уписно подручје централне школе ЈУ 

Основна школа „ Ристо Пророковић“  

Невесиње од првог до петог разреда  

обухвата насељена мјеста:  Невесиње, 

Батковићи, Миљевац, Бојишта,  Жиљево, 

Шеховина, Бишина, Читлук, Шурићи, 

Живаљ, Брежине, Шипачно, Лапчевине и 

Шумићи.  

 
(2) Уписно подручје Подручног одјељења Оџак 

од првог до петог разреда обухвата 
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насељена мјеста: Оџак, Раст, Будисавље,  

Грабовица, Подграђе, Залужје,  Горњи 

Дрежањ, Доњи Дрежањ и Слато.  

 
(3) Уписно подручје Подручног одјељења 

Кифино Село од првог до петог разреда 

обухвата насељена мјеста:  Кифино Село, 

Риља, Плужине, Гај, Братач и Залом.   

  
(4) Уписно подручје Подручног одјељења Зови 

До од првог до петог разреда обухвата 

насељена мјеста:  Зови До,  Доњи и Горњи 

Лукавац, Кљен, Рогаче, Бежђеђе, Студенци, 

Трусина, Југовићи и Удбина.  

   
(5) Уписно подручје Подручног одјељења 

Придворци од првог до петог разреда 

обухвата насељена мјеста:  Придворци, 

Лакат, Лука, Сопиља, Ковачићи, Хрушта, 

Кљуна, Пресјека, Боровчићи, Прковићи, 

Крушевљани, Сељани, Драмишево, 

Заборани и Ћесим. 

 
(6) Уписно подручје Подручног одјељења 

Биоград од првог до петог разреда обухвата 

насељена мјеста:  Биоград, Зелена главица, 

Брчањ, Грабовик, Буклићи, Пошћење, 

Грубачића До, Осредина и Струјевина.   

 
(7) Уписно подручје Подручног одјељења 

Џинова Махала од првог до петог разреда 

обухвата насељена мјеста: Џинова Махала, 

Солаковићи, Косовача, Ластавица, Источни 

Биоград и Ракова нога.  

 
(8) Уписно подручје Подручног одјељења 

Крекови од првог до петог разреда обухвата 

насељена мјеста:  Крекови, Постољани и 

Мијатовци.  

 
(9) Уписно подручје Подручног одјељења 

Удрежње од првог до петог разреда 

обухвата насељена мјеста:  Удрежње, 

Жуберин, Јасена и Рабина.  

 
(10)  Уписно подручје Подручног одјељења 

Бијења од првог до петог разреда обухвата 

насељена мјеста:  Горња Бијења, Доња 

Бијења и Хумчани.  

 
(11)  Уписно подручје централне школе ЈУ 

Основна школа „ Ристо Пророковић“ 

Невесиње од шестог до деветог разреда 

обухвата насељена мјеста: Невесиње, 

Батковићи, Миљевац, Бојишта,  Жиљево, 

Шеховина, Бишина, Читлук, Шурићи, 

Живаљ, Брежине, Шипачно, Лапчевине, 

Шумићи и Подручног одјељења Биоград.  

 

(12)  Уписно подручје Подручног одјељења Оџак 

од шестог до деветог разреда обухвата 

насељена мјеста: Оџак, Будисавље, 

Залужје, Раст, Грабовица, Подграђе, Горњи 

Дрежањ, Доњи Дрежањ и Слато.  

 
(13)  Уписно подручје Подручног одјељења 

Кифино Село од шестог до деветог разреда  

обухвата насељена мјеста: Кифино Село, 

Риља, Плужине, Гај, Братач, Залом и 

Подручног одјељења Крекови.   

 
(14)  Уписно подручје Подручног одјељења 

Придворци од шестог до деветог разреда 

обухвата насељена мјеста: Придворци, 

Лакат, Лука, Сопиља, Ковачићи, Хрушта, 

Кљуна, Пресјека, Боровчићи, Прковићи, 

Крушевљани, Сељани, Драмишево, 

Заборани, Ћесим и Подручног одјељења 

Бијења.  

 
(15)  Уписно подручје Подручног одјељења Зови 

До од шестог до деветог разреда обухвата 

насељена мјеста: Зови До,  Доњи и Горњи 

Лукавац, Кљен, Рогаче, Бежђеђе, Студенци, 

Трусина, Југовићи,  Удбина и Подручног 

одјељења Џинова Махала.   

 
(16)  Јавна установа Основна музичка школа 

„Свети Роман Мелод“ обухвата уписно 

подручје цијеле територије општине 

Невесиње и подручно одјељење у општини 

Гацко. 

IV  

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

V  

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о уписном подручју основне школе  у 
општини Невесиње ( Службени гласник Општине 
Невесиње број  7/18).   
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01-013-10/22                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.3.2022. године       Момчило Вукотић, с.р. 

   

15. 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске,, број: 97/16 и 
36/19 и 61/21) и члана 36. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, 
број: 6/17 и16/17), Скупштина општине Невесиње, на 
својој 13. редовној сједници одржаној дана 1.3.2022. 
године доноси:  

О Д Л У К У 
о расподјели новчаних средстава за помоћ дјеци 

која похађају подручна 
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одјељења основне школе „Ристо Пророковић“ 
Невесиње 

до V (петог) разреда  

 
I 

Овом одлуком одређују се услов и начин расподјеле 
новчаних средстава дјеци која похађају наставу у 
оквиру подручних одјељења основне школе „Ристо 
Пророковић“ до V (петог) разреда. 
 

II 
Критеријуми за остваривање права на финансијску 
помоћ су: 
 
1) да дијете похађа наставу у једном од подручних 
одјељења основне школе „Ристо Пророковић“ 
Невесиње. 
2) да дијете похађа наставу у једном од одјељења у 
петоразредној подручној ОШ. 
 

III 
1) Финансијска помоћ се исплаћује на текући рачун 
родитеља дјеце из става I ове Одлуке за вријеме 
трајања школске године, у износу од 100,00 КМ 
(стотинуконвертибилнихмарака), мјесечно по сваком 
дјетету. 
2) Исплата предметних новчаних средстава ће се 
вршити током школске године у 10 (десет) мјесечних 
рата. 
 

IV 
1) Остваривање права на додјелу финансијске 
помоћи врши се на основу достављене Потврде од 
стране основне школе, да дијете похађа 
петоразредну подручну ОШ. 
2) Стручна служба начелника се обавезује да ће уз 
координацију са основном школом „Ристо 
Пророковић“ прибавити  наведену Потврду из тачке 
1. овог става, као и потребну копију текућег рачуна 
родитеља/старатеља у сврху реализације исплате 
наведене финансијске помоћи. 
 

V 
1) Средства за ову намјену обезбједиће се у буџету 
општине Невесиње, дијелом са конта 416126 
„Текуће помоћи породици, дјеци и младима“, а 
дијелом из Буџетске резерве за школску 2021/2022 
годину. 
2) Средства за ову намјену биће планирана при 
доношењу сваког наредног буџета општине 
Невесиње. 

VI 
За провођење ове Одлуке задужује се Стручна 
служба начелника. 
 

VII 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у ,,Службеном гласнику општине Невесиње“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01/013-12/22                       ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                   
Датум: 1.3.2022. година       Момчило Вукотић, с.р.                                                                

16. 
На основу члана 4. и 5. Закона о финансирању 
политичких странака из буџета Републике, градова  
и општина („Службени гласник Републике Српске“ 
број 65/08)  и члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“ брoj 6/17, 
16/17), Скупштина општине Невесиње на редовној 
13. сједници  одржаној дана 1.3. 2022. године, 
донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о финансирању дијела трошкова редовног рада 
политичких странака заступљених у Скупштини 

општине Невесиње за 2022. годину 

 
I 

Овом Одлуком утврђује се начин финансирања 
дијела трошкова редовног рада политичких странака 
заступљених у Скупштини општине Невесиње, 
односно расподјела средстава предвиђених буџетом 
општине  за 2022. годину у сврху стварања 
повољнијих услова за њихов рад. 

II 
Буџетом општине Невесиње за 2022. годину за 
финанасирање дијела трошкова редовног рада 
политичких странака заступљених у Скупштини 
општине Невесиње планирана су  средства у износу 
од  15.000,00 КМ.        

III 
Средства из члана  II ове Одлуке  распоређују се на 
сљедећи начин: 
 

а) 20% распоређује се у једнаким износима 
политичким странкама  које имају одборнике у 
Скупштини општине, 

б) 80% распоређује се  сразмјерно броју 
освојених мандата,које политичка странка  има у 
Скупштини општине. 

 
Расподјела планираних средстава  утврђује се по 
политичким странкама и коалицијама  како слиједи: 
 

Р/
б 

 
Политичка 
странка/коали
ција 

 
Бр. 
одб
орн
ика 

Фиксно 
 20% 
(КМ) 

По.бр. 
осв. 
мандата 
80% 
(КМ) 

Укупно 
4+5 
(КМ) 

1 2 3 4 5 6 

1. Снсд-Савез 
независних 
социјалдемок
рата 

8 375,00 4.571,44 4.946,4
4 

2. СДС-Српска 
демократска 
странка 

3 375,00 1.714,29 2.089,2
9 

3. Социјалистич
ка партија 

3 375,00 1.714,29 2.089,2
9 

4. Покрет 
волимо 
Српску 

2 375,00 1.142,85 1.517,8
5 

5. ДНС-
Демократски 
народни 
савез 

2 375,00 1.142,85 1.517,8
5 

6. Српска 
радикална 

1 375,00 571,43 946,43 
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странка др 
Војислав 
Шешељ 

7. СПС – 
Социјалистич
ка партија 
Српске- 
„Будућност 
Српске“ 

1 375,00 571,43 946,43 

8. ДЕМОС – 
Демократски 
савез 

1 375,00 571,43 946,43 

 УКУПНО 21 3.000,00 12.000,0
0 

15.000,
00 

 
IV 

Уколико одборник у току трајања мандата, напусти 
политичку странку, финансијска средства остварена 
по основу тога мандата задржава политичка странка 
у оквиру које је одборник освојио мандат. 
 

V 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије на начин да планирана средства 
политичким  старанкама  уплаћује до 10-ог у мјесецу 
за протекли мјесец. 

VI 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“ 
 

VII 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о финансирању политичких странака Број: 
01-013-98/21 од 14.05.2021.године. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ                                                                                 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Број:01/013-9/22                            ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                                                  
Датум:1.3.2022.године         Момчило Вукотић, с.р.                                                                                                                       

 
17. 
На основу члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“, број 6/17 и 
16/17), члан 55. Правилника о садржају, обиму и 
начину остваривања права на здравствену заштиту 
(„Службени гласник Републике Српске“ број:102/11, 
117/11, 128/11,101/12, 28/16, 83/16, 109/17, 115/17, 
017/18, 053/18, 059/18, 112/18, 017/19, 98/19, 21/20, 
019/21, 080/21), тачке 3. Смјерница за прелазак 
домова здравља на трезорски систем пословања, 
Скупштина општине Невесиње на својој 13. редној 
сједници одржаној дана 1.3.2022. године, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
о наплаћивању партиципације у Јавној 

здравственој установи Дому здравља Невесиње 

 
I 

ЈЗУ Дому здравља Невесиње одобрава се 
наплаћивање партиципацију  у просторијама ЈЗУ 
Дом здравља Невесиње. 
 

II 
Обавезује се начелник општине Невесиње да у року 
од пет дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, 
донесе акт којим се дефинише благајничко 
пословање. 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                 
Број: 01/013-8/22                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.3.2022. године       Момчило Вукотић, с.р.                                                       

                                                             

18. 
На основу члана 8.  Закона о министарским 
владиним и дугим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ 25/03 и 
41/03), члана 16. став (6) Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број 
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, 
број 6/17 и 16/17),  Скупштина општине Невесиње на 
својој 13. редовној сједници, одржаној дана 
1.3.2022.године   д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
О расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Управних  
одбора Јавних установа чији је оснивач општине 

Невесиње 
I 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 
чланова Управних одбора Јавних установа чији је 
оснивач општина Невесиње (ЈЗУ Дом здравља 
Невесиње, ЈУ Центар за социјални рад Невесиње, 
ЈУ Центар за информисање и културу Невесиње, ЈУ 
Дјечији вртић „Света Евгенија царица Милица“, 
Невесиње, ЈУ Туристичка организација Невесиње). 
 

II 

Општи и посебни услови, као и критерији за избор и 
именовање чланова Управних одбора Јавних 
установа из тачке I ове Одлуке утврђени су 
посебном Одлуком Скупштине општине Невесиње. 

III 

Јавни конкурс за избор и именовање чланова 
Управних одбора, објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Еуро 
Блиц“. 
Рок за подносешње пријава је 15 дана од дана 
последњег објављивања конкурса у јавним 
гласилима. 

IV 
Комисију за спровођење поступка јавног конкурса 
именује Скупштина општине Невесиње у складу са 
критеријумима утврђеним Законом о министарстким 
владиним и другим именовањима Републике 
Српске. По спроведеној процедури јавне 
конкуренције на приједлог начелника општине 
Скупштина општине Невесиње именоваће чланове 
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Управних одбора у Јавним установама из тачке I ове 
Одлуке. 

V 
За реализацију ове Одлуке задужује се Стручна 
служба Скупштине општине Невесиње. 
 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01/013-13/22                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум:1.3.2022. године        Момчило Вукотић, с.р. 

 
19. 
На основу члана 6. Став (2). И члана 7. Став (6) 
Закона о министарским владиним и дугим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ 25/03 и 41/03), члана 20. Став (2) 
Статута Туристичке организације Невесиње, члана 
26. Статута ЈЗУ Дом здравља Невесиње, члана 17. 
Статута ЈУ Центар за информисање и културу, 
члана 25. Статута Центра за социјални рад, члана 
25. Статута ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија царица 
Милица“ Невесиње и члана 36. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, 
број 6/17 и 16/17),  Скупштина општине Невесиње на 
својој 13. Редовној сједници, одржаној дана 1.3.2022. 
године  д о н о с и 

О Д Л У К У  
О утврђивању критерија  

за избор и именовање чланова Управних  
одбора Јавних установа чији је оснивач општине 

Невесиње 

 
I 

Овом Одлуком ближе се утврђују услови и 
критеријуми за избор и именовање чланова 
Управних одбора Јавних установа чији је оснивач 
општина Невесиње и то: 

- Управни одбор ЈЗУ Дом здравља 
Невесиње 3 (три) члана 

- Управни одбор ЈУ Центар за социјални 
рад Невесиње 3 (три) члана,  

- Управни одбор ЈУ Центар за 
информисање и културу Невесиње 3 
(три) члана,  

- Управни одбор ЈУ Дјечији вртић „Света 
Евгенија царица Милица“, Невесиње 3 
(три) члана  

- Управни одбор ЈУ Туристичка 
организација Невесиње 3 (три) члана. 

 
II 

Члан управног одбора не може бити радник 
запослен у Јавној установи за коју се бира Управни 
одбор. 
Управни одбор обавља послове у складу са 
законом, Одлуком о оснивању, Статутом и другим 
актима Установе. 

Мандат чланова Управног одбора је четири године. 
Избор се врши путем јавног конкурса. 
 

III 

Под критеријима за избор и именовање сматрају се 
степен образовања, стручно знање, радно искуство, 
као и други услови и стандарди утврђени овом 
Одлуком. 
 

1. Општи услови: 

1.1 Да је држављанин Републике Српске 
или БиХ 

1.2 Да је старији од 18 година 

1.3 Да није отпуштан из државне службе на 
било којем новоу у БиХ (било на нивоу 
државе или ентитета) као резултат 
дисциплинске мјере на било којем 
новоу власти у РС, у периоду од 3 (три) 
године прије дана објављивања 
Конкурса. 

1.4 Да није осуђиван за кривично дјело на 
безусловну казну затвора најмање 6 
(шест) мјесеци или кривично дјело која 
га чини неподобним за обављање 
наведене функције, 

1.5 Да се против њега не води кривични 
поступак 

1.6 Да се на њега не односи члан IX 1. 
Устава БиХ. 

2. Посебни услови 

2.1. ЈЗУ Дом Здравља 

  - Висока стручна спрема (240 ЕТЦС 
бодова) 

- Познавање проблематике у 
дјелатности којом се Установа бави 

- Доказни резултати рада на 
ранијим пословима 

  
 2.2. ЈУ Центар за информисање и културу 

  - Висока или виша стручна спрема 
  - Познавање проблематике у 
дјелатности којом се Установа бави 

- Доказни резултати рада на 
ранијим пословима 

 
 2.3.ЈУ Центар за социјални рад 

- ВСС или први циклус образовања 
са 240 ЕЦТС бодова, ВШС или 
први циклус           обрзовања са 
180 ЕТЦС бодова 
- Стручно знање из дјелатности за 
коју се врши именовање 
- Доказни резултати рада на 
ранијим пословима 

 
 2.4. ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија 
царица Милица“ 

  - Висока или виша стручна спрема 
  - Доказни резултати рада на 
ранијим пословима 
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  - Да познају проблематику у 
дјелатности коју Установа обавља 
  - Да познају садржај и начин рада 
Управног одбора 
 

2.5 ЈУ Туристичка организација 
Невесиње 

- први циклус високог образовања 
са остварених најмање 180 ЕЦТС 
бодова или    еквивалент 
економског, правног или 
туристичког смјера 
- најмање двије године радног 
искуства у струци 

 

IV 
Сукоб интереса 
Кандидати не могу обављати дужности, активности 
или бити на положају који доводи до сукоба 
интереса, како је то прописано одредбама: Закона о 
спречавању сукоба интереса у органима власти 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ 73/08 и 52/14) и члана 5. Закона о 
министарским владиним и дугим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ 25/03 и 41/03). 

V 
Скупштина општине Невесиње именује Управни 
одбор на основу спроведеног Јавног конкурса и 
приједлога Комисије за избор. 
Комисију за избор именује Скупштина општине у 
складу са критеријима утврђеним Законом о 
министарским владиним и дугим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ 25/03 и 41/03). 

VI 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01/013-14/22                   ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.3.2022. године      Момчило Вукотић, с.р. 

                        

20. 
На основу члана 89. Став 8. Закона о шумама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/08, 
60/13 и 70/20), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. Статута 
општине Невесиње („Службени гласник општине 
Невесиње“, број: 6/17 и 16/17), а у складу са Планом 
буџета општине Невесиње за 2022. Годину, 
Скупштина општине Невесиње на својој 13. Редовној 
сједници одржаној дана 1.3.2022. године,  д о н о с и 
 

ПЛАН 
годишњег утрошка намјенских средстава од  
накнада по основу продаје шумских дрвних 

сортимената у 2022.години 
 

I 

Овим Планом утврђује се износ финансијских 
средстава и намјена коришћења средстава 
остварених продајом шумских дрвних сортимената 
за 2022. Годину за општину Невесиње. 
 

II 
Средства планирана у буџету општине Невесиње за 
2022.годину по основу продаје шумских дрвних 
сортимената износе 112.071,00 КМ и користиће се за 
намјене утврђене Законом, у складу са 
приоритетним потребама и то: 
- Програм санације и одржавања локалних путева  
60.000,00 КМ, 
- Расходи за услуге зимске служнбе 52.071,00 КМ. 
 

III 
Координацију и праћење провођења овог Плана и 
намјенски утрошак средстава по основу продаје 
шумских дрвних сортимената у 2022.години, вршиће 
Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске и надлежно 
Одјељење. 
 

IV 
Обим и динамика радова из тачке  II овога Програма 
ускладиће се са динамиком прилива средстава од 
накнада за шуме. 

V 
Саставни дио овог Плана је Рјешење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске број 12.06.2-332-1339/21 од 28.12. 
2021.године којим је дата сагласност на Годишњи 
план утрошка намјенских средстава од накнада за 
кориштење шума за 2022.годину. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број : 01/013-7/22                  ПРЕДСЈЕДНИК СО                                        
Датум:1.3.2022.године Момчило Вукотић, с.р. 

                                      

21. 
На основу  члана 18. Став 2 Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“ број 
68/07,109/12, 44/16), члана 39. Став 2. Тачка 21. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19, 61/21)  и члана 
36. Статута општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број: 6/17,16/17), Скупштина 
општине Невесиње на 13. Редовној сједници  
одржаној дана  1.3.2022. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности  в.д. директора   
ЈУ Туристичке организације  Невесиње 

 
1. Мирослав Марић, разрјешава се дужности 

в.д. директора ЈУ Туристичке организације  
Невесиње. 
 

2. Разрјешење из тачке 1. Овог рјешења врши 
се на лични захтјев, по основу оставке на 
вршиоца дужности директора Јавне 
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установе Туристичке организације 
Невесиње. 

 
3. Ово Рјешење ступа на снагу  осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Невесиње“ 
 

Образложење 
Скупштини општине Невесиње 25.2.2022. године 
путем протокола, Општинске управе општине 
Невесиње, в.д. директор ЈУ Туристичке организације 
Невесиње  доставио је допис којим је поднио 
оставку на дужност директора ЈУ Туристичка 
организације Невесиње, уз навођење образложења 
и разлога за подношење неопозиве оставке на ову 
дужност. 
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 28.2.2022. године, Комисија је 
прихватила оставку в.д. директора ЈУ Туристичке 
организације Невесиње, утврдила Приједлог 
Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Туристичке 
организације Невесиње, и предложила Скупштини 
општине Невесиње доношење рјешења. 
Скупштина општине Невесиње је 13. Редовној 
сједници одржаној дана 1.3.2022. 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:01/013-26/22            ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                              
Датум: 1.3 2022. Године       Момчило Вукотић, с.р. 

 

22. 
На основу члана 4. Тачка 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 25/03 и 
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, 61/21),  и члана  
36. Статута општине Невесиње («Службени гласник 
општине Невесиње» број: 6/17,16/17), Скупштина 
општине Невесиње на својој 13. Редовној сједници  
одржаној дана 1.3.2022. године, донијела је 
 

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

организација Невесиње 

 
1. Дарко Марић, именује се за вршиоца 

дужности директора ЈУ Туристичка 
организације Невесиње, до завршетка 

поступка јавне конкуренције за избор и 
именовање директора, а најдуже до 60 
дана. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Невесиње“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Невесиње, је на  својој редовној 
13. Сједници одржаној 1.3.2022. године, разријешила 
Мирослава Марића дужности в.д. директора ЈУ 
Туристичка организација 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 28.2.2022. 
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 Дарка Марића за 
вршиоца дужности директора ЈУ Туристичка 
организација Невесиње  и предложила Скупштини 
општине Невесиње доношење рјешења. 
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог  и одлучила  као у диспозитиву рјешења. 
 
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:01/013-27/22            ПРЕДСЈЕДНИК СО                                                                              
Датум: 1.3 2022. Године       Момчило Вукотић, с.р. 
 

23. 
На основу члана 9.  Закона о министарским 
владиним и дугим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ 25/03 и 
41/03) и члана 36. Статута општине Невесиње 
(„Службени гласник општине Невесиње“, број 6/17 и 
16/17),  Скупштина општине Невесиње на својој 13. 
Редовној сједници, одржаној дана 1.3.2022. године   
д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е   
О именовању Комисије за избор чланова 
Управног одбора Јавних установа чији је 

основач општина Невесиње (ЈЗУ Дом здравља 
Невесиње, ЈУ Центар за социјални рад 

Невесиње, ЈУ Центар за информисање и културу 
Невесиње, ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија 
царица Милица“, Невесиње, ЈУ Туристичка 

организација Невесиње) 

 
Члан 1. 

Именује се Комисија за избор чланова Управног 
одбора Јавних установа чији је оснивач општина 
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Невесиње (ЈЗУ Дом здравља Невесиње, ЈУ Центар 
за социјални рад Невесиње, ЈУ Центар за 
информисање и културу Невесиње, ЈУ Дјечији вртић 
„Света Евгенија царица Милица“, Невесиње, ЈУ 
Туристичка организација Невесиње): 
 

1. Сандра Зиројевић 
2. Вања Лозо 
3. Маја Чабрило 
4. Гордан Рачић 
5. Никола Пашајлић 

 
Члан 2. 

Задатак Комисије је да пошто изабере предјседника 
Комисије, размотри пријаве приспјеле на конкурс, 
сачини листу са ужим избором кандидата који 
испуњавају утврђене услове, затражи додатну 
документацију и доказе, релевантне за одлучивање, 
обави интервју са кандидатима, те предложи ранг 
листу кандидата. Извјештај са документацијом 
достави начелнику општине ради утврђивања 
коначног приједлога, који ће доставити Скупштини 
општине на разматрање и доношење Одлуке о 
избору. 

Члан 3. 
Ова Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01/013-15/22                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.3.2022. године      Момчило Вукотић, с.р. 

 

24. 
На основу члана 4. Тачка 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 25/03 и 
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 61/21), члана 
36. Статута општине Невесиње  („Службени гласник 
општине Невесиње, број  6/17 и 16/17) и Одлуке о 
оснивању Јавне установе Центар за културу 
„Небојша Глоговац“ Невесиње, број 01-013-30/22 од 
1.3.2022. године, Скупштина општине Невесиње, на 
13. Редовној сједници одржаној 1.3.2022. године, 
донијела је  
 

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

Јавне установе  
Центар за културу „Небојша Глоговац“ Невесиње 

 
1. Александар Вуковић, именује се за вршиоца 

дужности директора Јавне установе Центар за 
културу „Небојша Глоговац“ Невесиње, до 
завршетка поступка јавне конкуренције за избор 
и именовање директора, а најдуже 60 дана. 
 

2. Ово Рјешење ступа на  снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Невесиње“ 

 
О б р а з л о ж е њ е 

На 13. Редовној сједници, одржаној дана 1.3.2022. 
године, Скупштина општине Невесиње донијела је 
Одлуку о оснивању установе Центар за културу 
„Небојша Глоговац“, Невесиње, број број 01-013-
30/22 од 1.3.2022. године. Сходно закону, а и члану 
16. Ове Одлуке оснивач је дужан да именује 
вршиоца дужности директора  новоосноване 
Установе до окончања поступка јавне конкуренције 
за избор и именовање директора, а најдуже а 
најдуже 60 дана. Комисија за избор и именовање је 
на сједници одржаној дана 28.2.2022. године, 
утврдила Приједлог рјешења о именовању 
Александра Вуковића за вршиоца дужности 
директора Јавне установе Центар за културу 
„Небојша Глоговац“ Невесиње и предложила 
Скупштини општине Невесиње доношење рјешења, 
до завршетка поступка јавне конкуренције за избор и 
именовање директора, а најдуже 60 дана.                                           
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог Комисије и на својој 13. Редовној сједници 
одржаној дана 1.3.2022. године и одлучила  као у 
диспозитиву рјешења. 
 
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: 01/013-31/22                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.3.2022. године      Момчило Вукотић, с.р. 

 

25. 
На основу  члана 39. Став 2. Тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број  97/16, 36/19 и 61/21),  члана 16. Став 1. 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 4. Став 2. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, 25/03, 41/03), и  члана 
36. Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“ број 6/17 и 16/17), Одлуке о 
оснивању Јавне установе Центар за културу 
„Небојша Глоговац“ Невесиње, број 01-013-30/22 од 
1.3.2022. године, Скупштина општине Невесиње на 
13. Редовној сједници одржаној дана 1.3.2022. 
године донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању в.д. чланова Управног одбора 

Јавне установе  
Центар за културу „Небојша Глоговац“ Невесиње 

 
1. Именују се  в.д. чланови Управног одбора 

Јавне установе Центар за културу „Небојша 
Глоговац“ Невесиње у саставу:  
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1) Николина Скочајић,  
2) Миланка Кокотовић 
3) Немања Тепурић 

 
2. Именовање из тачке 1. Врши се до 

окончања поступка јавне конкуренције и 
коначног избора и именовања чланова 
Управног одбора. 

 
3.  Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном  гласнику 
општине  Невесиње. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

На 13. Редовној  сједници Скупштина општине 
Невесиње, одржаној дана 1.3.2022. године, донијела 
је Одлуку о оснивању установе Центар за културу 
„Небојша Глоговац“, Невесиње, број 01-013-30/22 од 
1.3.2022. године. Сходно закону, а и тачки 16. Ове 
Одлуке оснивач је дужан да именује вршиоце 
дужности Управног одбора  новоосноване Установе 
до окончања поступка јавне конкуренције за избор и 
коначно именовања. Комисија за избор и именовање 
је на сједници одржаној дана 28.2.2022. године, 
утврдила Приједлог и предложила Скупштини 
општине да у Управни одбор Јавне установе Центар 
за културу „Небојша Глоговац“ Невесиње у својству 
в.д. именују: Николину Скочајић, Миланку Кокотовић, 
Немању Тепурић.                                           
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог Комисије и на својој 13. Редовној сједници 
одржаној  дана 1.3.2022. године и донијела рјешење 
као у диспозитиву.  
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против овог 
рјешења не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Требињу, у року од 30 дана од дана достављања 
рјешења 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01/013-32/22                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.3.2022. године      Момчило Вукотић, с.р. 

 Момчило Вукотић 

26. 
На основу члана 39.став 2 тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број  97/16, 36/19, 61/21),  члана 16. Став 
1.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 својој 13. Редовној 
сједници одржаној дана 1.3.2022. године, донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу  чланова Управног одбора Јавне 
здраствене установе  Дом здравља Невесиње 

 

1. Разрјешавају се, дужности чланова 
Управног одбора Јавне здраствене 

установе Дом здравља Невесиње Ристо 
Ђонлага, Татјана Јонлија и Јелена Лажетић. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Невесиње“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Невесиње је рјешењем број 
01/013-2-2/18 од 22.3.2018. године именовала  
Управни одбор ЈЗУ Дом здравља Невесиње. 
Чланови Управног одбора именовани су на мандат 
од 4 године. 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној дана 28.2.2022. године у складу са својим 
овлашћењима утврдила је да мандат чланова 
Управног одбора ове установе истиче 22.3.2022. 
године. С обзиром да ће се сједница СО Невесиње 
одржати 1.3.2022. године (што је 21 дана прије 
истека рока мандата од 4 године и мала је могућност 
одржавања нове сједнице до 22.3.2022. године), 
предложила је разрјешење дужности чланова 
Управног одбора Јавне здраствене установе Дом 
здравља Невесиње.  
Комисија за избор и именовање је искористила 
могућност да предложи  пријевремено разрјешење 
како би се стекли услови да Скупштини општине 
предложи ново Рјешење о именовању в.д Управног 
одобра и на тај начин омогући легалан рад Јавне 
здраствене установе Дом здравља Невесиње. 
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог Комисије и на својој 13. Редовној сједници 
одржаној дана 1.3.2022. године 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: 01/013-16/22                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.3.2022. године       Момчило Вукотић, с.р. 

  

27. 
На основу  члана 39. Став 2 тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број  97/16, 36/19, 61/21), члана 16. Став 1. 
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 својој 13. Редовној 
сједници одржаној дана 1.3.2022.године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу  чланова Управног одбора Јавне 

установе за предшколско васпитање и  
образовање Дјечији вртић „Света Евгенија 

царица Милица“ Невесиње 
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1. Разрјешавају се дужности чланови Управног 
одбора Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање Дјечији вртић 
„Света Евгенија царица Милица“ Невесиње   
Јелена Вујичић, Дајана Појужина и 
Николина Ивановић. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Невесиње“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Невесиње је рјешењем број 
01/013-2-3/18 од 22.3.2018. године, по проведеној 
процедури, именовала  Управни одбор ЈУ за 
предшколско васпитање и  образовање Дјечији 
вртић „Света Евгенија царица Милица“ Невесиње. 
Чланови управног одбора именовани су на мандат 
од 4 године. 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној дана 28.2.2022. године у складу са својим 
овлашћењима утврдила је да мандат чланова 
Управног одбора ове установе истиче 22.3.2022. 
године. С обзиром да ће се сједница СО Невесиње 
одржати 1.3.2022. године (што је 21 дана прије 
истека рока мандата од 4 године и мала је могућност 
одржавања нове сједнице до 22.3.2022. године), 
предложила је разрјешење дужности чланова 
Управног одбора Јавне установе за предшколско 
васпитање и  образовање Дјечији вртић „Света 
Евгенија царица Милица“ Невесиње.  
Комисија за избор и именовање је искористила 
могућност да предложи  пријевремено разрјешење 
како би се стекли услови да Скупштини општине 
предложи ново Рјешење о именовању в.д Управног 
одобра и на тај начин омогући легалан рад Јавне 
установе до окончања поступка и именовања  
чланова Управног одбора Јавне установе за 
предшколско васпитање и  образовање Дјечији 
вртић „Света Евгенија царица Милица“ Невесиње  у 
складу са законом. 
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог Комисије и на својој 13. Редовној сједници 
одржаној дана 1.3.2022. године 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: 01/013-19/22                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.3.2022. године      Момчило Вукотић, с.р. 

 

28. 
На основу  члана 39. Став 2 тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број  97/16, 36/19, 61/21),  члана 16. Став 1. 
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 својој 13. Редовној 
сједници одржаној дана 1.3.2022. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 
установе Центар за социјални рад Невесиње 

 
1. Разрјешавају се, дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе Центар за 
социјални рад Невесиње Маја Граховац, 
Милан Вујадиновић и Вања Гутић. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Невесиње“. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Невесиње је рјешењем број 
01/013-2-1/18 од 22.3.2018. године именовала  
Управни одбор ЈУ Центар за социјални рад 
Невесиње. Чланови Управног одбора именовани су 
на мандат од 4 године. 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној дана 1.3.2022. године у складу са својим 
овлашћењима утврдила је да мандат чланова 
Управног одбора ове установе истиче 22.3.2022. 
године. С обзиром да ће се сједница СО Невесиње 
одржати 1.3.2022. године (што је 21 дана прије 
истека рока мандата од 4 године и мала је могућност 
одржавања нове сједнице до 22.3.2022. године), 
предложила је разрјешење дужности чланова 
Управног одбора Јавне установе Центар за 
социјални рад  Невесиње.  
Комисија за избор и именовање је искористила 
могућност да предложи  пријевремено разрјешење 
како би се стекли услови да Скупштини општине 
предложи ново Рјешење о именовању в.д Управног 
одобра и на тај начин омогући легалан рад Јавне 
установе Центар за социјални рад  Невесиње. 
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог Комисије и на својој 13. Редовној сједници 
одржаној дана 1.3.2022. године 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: 01/013-18/22                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.3.2022. године       Момчило Вукотић, с.р. 
 

29. 
На основу  члана 39. Став 2 тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број  97/16, 36/19, 61/21),  члана 16. Став 
1.Закона о систему јавних служби (Службени 
гласник Републике Српске» број  68/07, 109/12, 44/16 
) и члана 36. Статута општине Невесиње („Службени 
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гласник општине Невесиње“ број: 6/17, 16/17), 
Скупштина општине Невесиње на својој 13. Редовној 
сједници одржаној дана 1.3.2022. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне 
установе Центар за информисање и културу 

Невесиње 

 
1. Разрјешавају се, дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе Центар за 
информисање и културу Невесиње Мирела 
Савић, Наташа Радић и Љубица Шаренац. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Невесиње“. 

 
 О б р а з л о ж е њ е  

Скупштина општине Невесиње је рјешењем број 
01/013-2-4/18 од 22.3.2018. године именовала  
Управни одбор ЈУ Центар за информисање и 
културу Невесиње. Чланови управног одбора 
именовани су на мандат од 4 године. 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној дана 28.2.2022. године у складу са својим 
овлашћењима утврдила је да мандат чланова 
Управног одбора ове установе истиче 22.3.2022. 
године. С обзиром да ће се сједница СО Невесиње 
одржати 1.3.2022. године (што је 21 дана прије 
истека рока мандата од 4 године и мала је могућност 
одржавања нове сједнице до 22.3.2022. године), 
предложила је разрјешење дужности чланова 
Управног одбора Јавне установе Центар за 
информисање и културу Невесиње.  
Комисија за избор и именовање је искористила 
могућност да предложи  пријевремено разрјешење 
како би се стекли услови да Скупштини општине 
предложи ново Рјешење о именовању в.д Управног 
одобра и на тај начин омогући легалан рад Јавне 
установе до окончања поступка и именовања  
чланова Управног одбора Јавне установе Центар за 
информисање и културу Невесиње. 
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог Комисије и на својој 13. Редовној сједници 
одржаној дана 1.3.2022. године 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: 01/013-17/22                         ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.3.2022. године      Момчило Вукотић, с.р. 

 

30. 
На основу  члана 39. Став 2. Тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број  97/16, 36/19, 61/21),  члана 16. Став 1. 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 4. Став 2. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, 25/03, 41/03), и  члана 
36. Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“ број 6/17, 16/17), Скупштина 
општине Невесиње на 13. Редовној сједници 
одржаној дана 1.3.2022. године донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању в.д. чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе 
 Дом здравља Невесиње 

 
1. Именују се  в.д. чланови Управног одбора 

Јавне здравствене установе Дом здравља 
Невесиње у саставу:  
1) Стефан Бејатовић, 
2) Татјана Јонлија 
3) Никола Шешлија 

2. Именовање из тачке 1. Врши се до 
окончања поступка јавне конкуренције и 
коначног избора и именовања чланова 
Управног одбора. 

 
3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном  гласнику 
општине  Невесиње. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Невесиње је  на 13. Редовној  
сједници одржаној дана 1.3.2022. године, 
разријешила Риста Ђонлагу, Татјану Јонлију и 
Јелену Лажетић, дужности  чланова Управног 
одбора Јавне здравствене установе Дом здравља 
Невесиње, на основу приједлога Комисије за избор и 
именовање. Пошто је позиција чланова Управног 
одбора Јавне здравствене установе Дом здравља 
Невесиње остала упражњена, било је неопходно  
именовати вршиоце дужности  до окончања 
поступка јавне конкуренције за избор и коначно 
именовања. Комисија за избор и именовање је на  
сједници одржаној дана 28.2.2022. године, утврдила 
Приједлог и предложила Скупштини општине да  у 
Управни одбор Јавне здравствене установе Дом 
здравља Невесиње у својству в.д.-а именују: 
Сефана Бејатовића, Татјану Јонлија и Никола 
Шешлија. 
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог Комисије и на својој 13. Редовној сједници 
одржаној дана 1.3.2022. године и донијела Рјешење 
као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против овог 
рјешења не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Требињу, у року од 30 дана од дана достављања 
рјешења 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01/013-20/22                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.3.2022. године       Момчило Вукотић, с.р. 
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31. 
На основу  члана 39.став 2 тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16, 36/19, 61/21),  члана 16. Став 1. 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 4. Став 2. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, 25/03, 41/03), члана 79. 
Закона о предшколском образовању и васпитању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 79/15, 
63/20), члана 23. Статута Јавне установе за 
предшколско васпитање и образовање Дјечији вртић 
„Света Евгенија царица Милица“ Невесиње и члана 
36. Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“ број 6/17, 16/17), Скупштина 
општине Невесиње на 13. Редовној сједници 
одржаној дана 1.3.2022. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању в.д. чланова Управног одбора 

Јавне установе  за  предшколско  васпитање и 
образовање Дјечији вртић „Света Евгенија 

царица Милица“ Невесиње 

 
1. Именују се  в.д. чланови Управног одбора 

Јавне установе  за  предшколско  
васпитање и образовање Дјечији вртић 
„Света Евгенија царица Милица“  
Невесиње, у саставу:  
1) Јелена Вујичић 
2) Дајана Појужина 
3) Дајана Радић 

 
2. Именовање из тачке 1. Врши се до 

окончања поступка јавне конкуренције и 
коначног избора и именовања чланова 
Управног одбора. 

 
3. Ово Рјешење ступа на осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном  гласнику 
општине  Невесиње. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Невесиње је  на својој 13. 
Редовној  сједници одржаној дана 1.3.2022. године, 
разријешила Јелену Вујичић, Дајану Појужину и 
Николину Ивановић, дужности  чланова Управног 
одбора Јавне установе  за  предшколско  васпитање 
и образовање Дјечији вртић „Света Евгенија царица 
Милица“  Невесиње, на основу приједлога Комисије 
за избор и именовање. Пошто је позиција чланова 
Управног одбора Јавне установе  за  предшколско  
васпитање и образовање Дјечији вртић „Света 
Евгенија царица Милица“  Невесиње остала 
упражњена, било је неопходно  именовати вршиоце 
дужности  до окончања поступка јавне конкуренције 
за избор и коначно именовања. Комисија за избор и 
именовање је на  сједници одржаној дана 28.2.2022. 
године, утврдила Приједлог и предложила 
Скупштини општине да у Управни одбор Јавне  
установе  за  предшколско  васпитање и образовање 
Дјечији вртић „Света Евгенија царица Милица“  

Невесиње  у својству в.д. именују: Јелену Вујичић, 
Дајану Појужина и Дајану Радић. 
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог Комисије и на 13. Редовној. Сједници 
одржаној  дана 1.3.2022. године и донијела рјешење 
као у диспозитиву.  
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
рјешења не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Требињу, у року од 30 дана од дана достављања 
рјешења 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01/013-23/22                        ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.3.2022. године       Момчило Вукотић, с.р. 

 

32. 
На основу  члана 39.став 2. Тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број  97/16, 36/19, 61/21),  члана 16. Став 1. 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 4. Став 2. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, 25/03, 41/03), и  члана 
36. Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“ број 6/17, 16/17), Скупштина 
општине Невесиње на 13. Редовној сједници 
одржаној дана 1.3.2022. године донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању в.д. чланова Управног одбора 

Јавне установе  
Центар за социјални рад Невесиње 

 
1. Именују се  в.д. чланови Управног одбора 

Јавне установе Центар за социјални рад 
Невесиње у саставу:  
1) Ивана Андријашевић 
2) Немања Тепурић 
3) Сања Ратковић 

 
2. Именовање из тачке 1. Врши се до 

окончања поступка јавне конкуренције и 
коначног избора и именовања чланова 
Управног одбора. 

 
3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном  гласнику 
општине  Невесиње“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Невесиње је на својој 13. 
Редовној  сједници одржаној дана 1.3.2022. године, 
разријешила Мају Граховац, Милана Вујадиновића и 
Вању Гутић, дужности  чланова Управног одбора 
Јавне  установе Центар за социјални рад Невесиње, 
на основу приједлога Комисије за избор и 
именовање. Пошто је позиција чланова Управног 
одбора Јавне установе Центар за социјални рад  
Невесиње остала упражњена, било је неопходно  
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именовати вршиоце дужности  до окончања 
поступка јавне конкуренције за избор и коначно 
именовања. Комисија за избор и именовање је на 
сједници одржаној дана 28.2.2022. године, утврдила 
Приједлог и предложила Скупштини општине да у 
Управни одбор Јавне установе Центар за социјални 
рад Невесиње у својству в.д. именују: Ивану 
Андријашевић, Немању Тепурић и Сању Ратковић. 
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог Комисије и на 13. Редовној сједници 
одржаној  дана 1.3.2022. године и донијела рјешење 
као у диспозитиву.  
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против овог 
рјешења не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Требињу, у року од 30 дана од дана достављања 
рјешења 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01/013-23/22                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.3.2022. године      Момчило Вукотић, с.р. 

 
 

33. 
На основу  члана 39. Став 2. Тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број  97/16, 36/19, 61/21),  члана 16. Став 1. 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 4. Став 2. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, 25/03, 41/03), и  члана 
36. Статута општине Невесиње („Службени гласник 
општине Невесиње“ број 6/17, 16/17), Скупштина 
општине Невесиње на 13. Редовној сједници 
одржаној дана 1.3.2022. године донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању в.д. чланова Управног одбора 
Јавне установе Центар за информисање и 

културу Невесиње 
 

1. Именују се в.д. чланови Управног одбора Јавне 
установе Центар за информисање и културу 
Невесиње у саставу: 
1) Славенко Кисић 
2) Горан Жерајић 
3) Наташа Таминџија 
 
2. Именовање из тачке 1. Врши се до окончања 
поступка јавне конкуренције и коначног избора и 
именовања чланова Управног одбора. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном  гласнику општине  
Невесиње“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина општине Невесиње је  на својој 13. 
Редовној сједници одржаној дана 1.3.2022. године, 
разријешила Мирелу Савић, Наташу Радић и 
Љубицу Шаренац, дужности  чланова Управног 
одбора Јавне установе Центар за информисање и 
културу Невесиње, на основу приједлога Комисије за 
избор и именовање. Пошто је позиција чланова 
Управног одбора Јавне установе Центар за 
информисање и културу  Невесиње остала 
упражњена, било је неопходно  именовати вршиоце 
дужности  до окончања поступка јавне конкуренције 
за избор и коначно именовања. Комисија за избор и 
именовање је на  сједници одржаној дана 1.3.2022. 
године, утврдила Приједлог и предложила 
Скупштини општине да у Управни одбор Јавне 
установе Центар за информисање и културу 
Невесиње у својству в.д. именују: Славенко Кисић, 
Горан Жерајић и Наташа Таминџија.                                           
Скупштина општине Невесиње је прихватила 
приједлог Комисије и на својој 13. Редовној сједници 
одржаној дана 1.3.2022. године и донијела Рјешење 
као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против овог 
рјешења не може се уложити жалба, али се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Требињу, у року од 30 дана од дана достављања 
рјешења 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01/013-21/22                       ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.3.2022. године      Момчило Вукотић, с.р. 

 
 
 Момчило Вукотић 
 
 Момчило Вукотић 
 

 
 
 Момчило Вукотић 
 

 

 

 Момчило Вукотић 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 
34. 
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 (I) 

 
 

Члан 1. 

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

Члан 2. 

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

Члан 3. 

Саставни дио ове одлуке је Измјена и допуна (I) 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. 
 
Број:02-012.1-6-1/21                                                                                                                    НАЧЕЛНИК 
Датум: 18.02.2022. године                                                                                                     Миленко Авдаловић, с.р.                                                                       

ИЗМЈЕНA И ДОПУНА ( I)  
 ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.годину 

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                      
1) Допуна Плана јавних набавки 
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35. 
На основу члана 67. И 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 
број 6/17 и 16/17) и Приједлога Одлуке о 
прерасподјели средстава у оквиру буџета за 2022. 
Годину,   начелник општине  д о н о с и 
 

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

годину 
 
I 

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

за 2022. Годину, како слиједи: 
 

- Са организационе јединице 00690130 – 
Административна служба са групе конта 511134 
–  издаци за јавну расвјету у износу од 2.168,01 
КМ (двијехиљадестотинушездесетосам 1/100 
конвертибилнихмарака) на организацону 
јединицу 00690130 – Административна служба 
на конто 511137 – издаци за изградњу и 
прибављање осталих саобраћајних објеката у 
износу од 2.168,01 КМ 
(двијехиљадестотинушездесетосам 1/100 
конвертибилнихмарака). 

 
II 

За спровођење ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије. 
 

III 

Ова Одлука ступа на  снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Невесиње“. 
 
Број: 02/012.4-3/22                                 НАЧЕЛНИК 

Датум:23.02.2022. год. Миленко Авдаловић, с.р.    

 

                                                                                       

 

36. 
На основу члана 67. И 88. Статута општине 
Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ 
број 6/17 и 16/17) и Приједлога Одлуке о 
прерасподјели средстава у оквиру буџета за 2022. 
Годину,   начелник општине  д о н о с и 
 

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

годину 
 

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

општине за 2022. годину, како слиједи: 
 

- Са организационе јединице 0690700 – ЈЗУ Дом 
Здравља Невесиње са групе конта 412712 -  
Трошкови платног промета у износу од 2.450,00 
КМ (двијехиљадечетиристотинепедесет-
конвертибилнихмарака) на организациону 
јединицу 0690700 – ЈЗУ Дом здравља Невесиње 
на конто 412944 – Расходи за поклоне у износу 
од 2.450,00 КМ (двијехиљадечетиристотине-
педесетконвертибилнихмарака). 

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“. 
 
Број: 02/012.10-63/22                       НАЧЕЛНИК 

Датум:4.3.2022. године   Миленко Авдаловић, с.р.                                                                                          
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

13. Одлука о оснивању Јавне установе Центар за културу „Небојша Глоговац“ Невесиње 1 
14. Одлука о уписном подручју основне школе у општини Невесиње 3 

15. 
Одлука о расподјели новчаних средстава за помоћ дјеци која похађају подручна одјељења 
основне школе „Ристо Пророковић“ Невесиње до V (петог) разреда  

4 

16. 
Одлука о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странака заступљених у 
Скупштини општине Невесиње за 2022. годину 

5 

17. Одлука о наплаћивању партиципације у Јавној здравственој установи Дому здравља Невесиње 6 

18. 
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управних  
одбора Јавних установа чији је оснивач општине Невесиње 

6 

19. 
Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање чланова Управних одбора Јавних 
установа чији је оснивач општине Невесиње 

7 

20. 
План годишњег утрошка намјенских средстава од накнада по основу продаје шумских дрвних 
сортимената у 2022.години 

8 

21. Рјешење о разрјешењу дужности  в.д. директора ЈУ Туристичке организације  Невесиње 8 
22. Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Туристичка организација Невесиње 9 

23. 

Рјешење о именовању Комисије за избор чланова Управног одбора Јавних установа чији је 
основач општина Невесиње (ЈЗУ Дом здравља Невесиње, ЈУ Центар за социјални рад 
Невесиње, ЈУ Центар за информисање и културу Невесиње, ЈУ Дјечији вртић „Света Евгенија 
царица Милица“, Невесиње, ЈУ Туристичка организација Невесиње) 

9 

24. 
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за културу 
„Небојша Глоговац“ Невесиње 

10 

25. 
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу 
„Небојша Глоговац“ Невесиње 

10 

26. 
Рјешење о разрјешењу  чланова Управног одбора Јавне здраствене установе  Дом здравља 
Невесиње 

11 

27. 
Рјешење о разрјешењу  чланова Управног одбора Јавне установе за предшколско васпитање и  
образовање Дјечији вртић „Света Евгенија царица Милица“ Невесиње 

11 

28. 
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад 
Невесиње 

12 

29. 
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Центар за информисање и 
културу Невесиње 

12 

30. 
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом 
здравља Невесиње 

13 

31. 
Рјешење именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе  за  предшколско  
васпитање и образовање Дјечији вртић „Света Евгенија царица Милица“ Невесиње 

14 

32. 
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад 
Невесиње 

14 

33. 
Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Центар за информисање 
и културу Невесиње 

15 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
34 Одлука о измјени и допуни Плана јавних набавка општине Невесиње за 2022. годину (I) 16 

35. Одлука о реалокацији средстава у оквиру буџета за 2022. годину 17 
36. Одлука о реалокацији средстава у оквиру буџета за 2022. годину 17 
                                                                                        

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

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 


