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На основу члана 6. став 5. Закона о социјалном становању Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ 54/19), Стратегије развоја социјалног становања у Републици Српској (2020-2030) (Одлука о усвајању 
„Службени гласник Републике Српске“ 80/20) 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, д о н о с и 
 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА   

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ  (2022-2032) 

 
1. Увод 
 
 Етимолошки ријеч стратегија потиче од грчке ријечи strategos чије је дословно значење „вођење  војске“. 

Настао је у 18-ом вијеку и првобитно је и кориштен у овом значењу, али је временом дошло до модификације 
истог. 
Данас се он користи да означи општи план акција чија је сврха остваривање одређених циљева након дужег 
планирања. Другим ријечима стратегија је свако поступање које нас води до остварења неког зацртаног циља, 
коришћењем расположивих ресурса. 
  Стратегија социјалног становања је стратешки документ Општине Невесиње у области социјалног 
становања, којом се на системски  начин покушава ријешити стамбена проблематика свим физичким лицима, која 
нису у могућности исту ријешити самостално. Рјешавањем стамбених проблема осјетљивим категоријама настоји 
се унаприједити  квалитет живота у градским насељима, повећати животни стандард становништва, ријешити 
бројни комунални проблеми.  
 Стратегија социјалног становања Републике Српске као и Стратегија социјалног становања Општине 
Невесиње је корак напријед ка приближавању Европској унији и њеним тековинама, чији пуноправни члан желимо 
да постанемо. 

 

2. Увод у социјално становање 
 

Социјално становање у општини Невесиње је дио стамбене политике Републике Српске, којим се на системски 
начин обезбјеђују услови за рјешавање стамбеног питања свим физичким лицима која из различитих, а 
првенствено економских, социјалних и здравствених разлога нису у могућности да самостално обезбиједе 
стамбено питање на тржишту, које би било достојно човјека. 
 
У Републици Српској, као и земљама непосредног окружења, десиле су се значајне друштвено-економске и 
политичке промјене у односу на период предузимања последњих системских мјера стамбене политике с почетка 
деведесетих година прошлог вијека. 
 
У последње три деценије скоро су изгубљени сви услови за уређивање у стамбеном сектору на новим основама. 
 
Промјене стамбених система у деведесетим годинама су повезанe с проблемима незапослености, 
дисконтинуитетом радне каријере, социјалном искљученошћу све већег броја друштвених скупина (старији, 
мигранти, млади, незапослени) и процесима интеграције у јединствено тржиште. 
 
У том периоду дешавају се бројне промјене и повећавају негативне тенденције када је у питању демографски и 
просторни развој, као што су: смањивање и старење становништва, повећавање удјела мањих кућанстава у 
укупном броју, стихијска урбанизација и субурбанизација уз појаву просторно распршених неформалних и 
непланских насеља. Затим, долази до експанзије бесправне изградње, као и маргинализације и пражњења 
сеоских подручја, што представља главне и углавном негативне одлике демографских промјена и просторног 
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развоја. Истовремено, ратови на простору бивше СФРЈ и велики прилив избјеглица довели су до великог 
притиска на градове. 
 
Период након рата, миграције и развој тржишне економије довели су до социјалног раслојавања друштва, те до 
појаве сиромаштва. Куповина и закуп стана на тржишту постају недоступни одређеном проценту породичних 
домаћинстава, због: малих прихода или зараде, привремене или трајне незапослености, здравствених проблема, 
треће старосне доби, младих људи који су материјално необезбјеђени на почетку заснивања породице или 
радног вијека. 
 
Економска рецесија додатно је отежала ситуацију повећавајући број угрожених лица и породичних домаћинстава 
који немају ријешено стамбено питање. 
 
Технички развој и глобализација друштва су становање ставили у контекст повећане угодности 
сврсисходности у односу на претходно вријеме, те се становање испод одговарајућег стандарда не може 
сматрати прихватљивим, а ниски приходи отежавају ситуацију многим породицама да дођу до одговарајућег 
стана на тржишту по приступачној цијени. 
 
Становање одређеног стандарда заснива се на начелима: економске доступности, правне сигурности, 
приступачности, заштите општег интереса, трајности и одрживости објеката, енергетске ефикасности, заштите 
здравља и животне средине и заштите од пожара и експлозивних материја. 
 
Стамбену политику у последњој деценији 20. и првој деценији 21. вијека карактерише радикални прелаз са 
концепта државе благостања на неолиберални концепт. Нагло повлачење државе из ове области и потпуна 
дерегулација довели су до тога да је за највећи део становништва обезбјеђење стамбеног простора постао 
непремостив проблем, а да је за инвеститоре стамбена изградња постала једна од најпрофитабилнијих 
дјелатности. 
 
Након II свјетског рата дошло је до значајних промјена у структури стамбеног фонда многих земаља, тако да се са 
овог аспекта може говорити о транзицији становања од доминације приватног ренталног ка порасту јавног 
ренталног становања, а потом све већем нагласку на приватно власнички сектор. 
 
Приватизацијом стамбеног фонда у првој половини 2000. године, рјешавање стамбених потреба је препуштено 
тржишту, а најпожељнији облик становања је становање у властитом стану, што је за већину угроженог 
становништва недоступно.Због свог значаја за индивидуалну и друштвену репродукцију стан је роба чија се 
производња и дистрибуција не могу препустити искључивој регулацији тржишта.  
 
Стратегија развоја социјалног становања Општине Невесиње у складу са чланом 6. став 1. Закона о социјалном 
становању Републике Српске  доноси се ради обезбјеђивања услова за одрживи развој социјалног становања у 
Републици Српској.  
Сврха Стратегије:  
 
- повећање повољнијих стамбених рјешења;  

- проширење круга породичних домаћинстава као потенцијалних корисника који учествују у     стамбеној 
потрошњи да би могли остварити права на овај вид становања;  

- стамбено збрињавање рањивих категорија, као и других категорија обухваћених овом стратегијом.  
 
Наиме, профитабилност инвестирања у, до тада, запуштене градске локације условљава проблеме везане за 
расељавање њихових, по правилу, сиромашних корисника. Све ово указује на неопходност развоја области 
социјалног становања. 
 
2.1. Појам и сврха социјалног становања 

 
Становање је основна човјекова потреба. Стан је највећа материјална и симболична вриједност сваког 
домаћинства. Подмиривање стамбених потреба веома је сложен процес и зависи о политичким, социјалним и 
економским приликама у земљи. 
 
Појам социјалног становања се различито дефинише у регулативама различитих држава, као и 
радовима различитих релевантних аутора. Оно што је многима заједничко, јесте да је социјално становање 
организовано обезбjеђивање становања одређеног стандарда породичним домаћинствима која из различитих, а 
прије свега економских и социјалних разлога нису у могућности да себи прибаве стамбени простор на тржишту. 
Ипак, постоје многе државе које такву јавну интервенцију у својој регулативи не називају социјалним становањем, 
већ неким другим терминима (непрофитно, нетржишно, подстицано, приступачно и сл.), али у Европи је 
међународно прихваћен термин „social housing”и он означава најшире поимање државне подршке у становању. 
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„Social housing”, односно социјално становање је генерички појам који се односи на различите моделе осигурања 
пристојних услова становања за одређене социјалне групе изван тржишног контекста. Пристојни услови 
становања се дефинишу као они услови становања који не изазивају негативне учинке по кориснике (здравствене 
проблеме, социјалну искљученост, изложеност криминалу и различитим облицима патолошког понашања), нити 
додатне трошкове за локалну заједницу.Подмиривање стамбених потреба веома је сложен процес и зависи од 
многобројних фактора. 
 
Као што је социјално становање нераздвојни дио стамбене, тако је и дио социјалне политике сваке државе и 
локалне заједнице, важан коректив негативних посљедица економског развоја и спонтаних тржишних токова. 
Социјално становање и социјална стамбена политика нису синоними. 
 
Социјално становање представља врло значајан инструмент стамбене политике сваке државе којим се настоје 
остварити одређени социјални циљеви. 
 
Социјални циљеви могу бити различито дефинисани и зависе од друштвених приоритета неке земље и њених 
финансијских могућности. Дефинисање социјалних циљева може ићи од осигуравања адекватних услова 
становања за социјално најугроженије категорије становништва, које би за крајње кориснике било бесплатно, до 
субвенционирања трошкова становања за широки спектар становништва. 
 
Социјално становање треба схватити у ширем контексту, јер се ради о помоћи и рјешавању стамбеног проблема 
не само угрожених социјалних категорија, већ и свих оних породица које у једном моменту из различитих 
материјалних и економских разлога дођу у ситуацију да себи не могу на тржишту обезбиједити кров над главом, 
те због ниских прихода нису у могућности платити закупнину, а поготово испунити услове или дићи стамбени 
кредит. 
 
Социјално становање је економски и социјално одржив концепт који се заснива на партнерству јавног, приватног и 
непрофитабилног сектора. 
 
Социјално становање је изузетно важан фактор постизања социјалне равнотеже и њим се постиже интеграција 
свих група у друштвену заједницу, укључујући и оне које сматрамо угроженима. 
 
Систем социјалног становања омогућава да, поред особа и кућанстава у стању трајне социјалне потребе, и друге 
социјалне групе буду укључене у овај систем путем различитих програма социјалног становања. То су млади 
брачни парови, млади високообразовани кадрови и кадрови за којим постоји потреба у локалним заједницама, 
особе треће животне доби, емигрантска и азилантска популација, етничке мањине, па и припадници средње 
класе. 
Термин „социјално становање“ код дијела јавности изазива погрешну перцепцију да се ради искључиво о 
социјалним случајевима, што проистиче из самог назива социјално. Међутим, овај термин је изведен из облика 
својине над стамбеним јединицама и социјалне кирије, а не из социјалне структуре корисника. 
 
Социјално становање је истовремено и генератор господарског и друштвеног развоја једне заједнице, њене 
урбанизације, инструмент заштите животне средине и здравствене политике. 
 
Распадом СФРЈ и социјалистичког система губи се интерес нове политичке елите за стамбену политику, што има 
за посљедицу масовну приватизацију стамбеног фонда у друштвеном власништву, погоршавање стандарда у 
градњи и одржавању стамбеног фонда, смањење укупне вриједности стамбеног фонда, смањење инвестиција у 
станоградњу, проблеме у приступу становима, односно немогућност једног знатног дијела популације да себи 
приушти адекватне услове становања, те појаву дивље нелегалне градње. 
 
Послијератна Босна и Херцеговина, као и Република Српска, налазе се у процесу транзиције за коју је 
карактеристична тешка економска ситуација, сиромаштво и масовна незапосленост, што је довело до великог 
броја социјално угрожених лица и рањивих категорија. Велики је број пензионера, незапослених лица или лица 
која су запослена али не примају редовно плату или је она недовољна за основне животне потребе, за разлику од 
оних земаља које нису у транзицији. 
 
Економска рецесија такве проблеме само пооштрава и умножава, повећавајући учешће рањивих друштвених 
група и породичних домаћинстава без стана. 
 
Ратне деструкције створиле су и додатне рањиве категорије, као што су избјеглице, расељена лица, цивилне 
жртве рата, ратни војни инвалиди, демобилисани борци и слично. 
 
Из тог разлога, велики број породичних домаћинстава има потребу за помоћи у рјешавању стамбеног проблема, 
јер је стан основна потреба и највећа материјална и симболична вриједност сваког домаћинства. 
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Сврха Стратегије је повећање повољнијих стамбених рјешења, проширење круга породичних домаћинстава као 
потенцијалних корисника који учествују у стамбеној потрошњи, као и стварање услова да стамбени простор буде 
доступан свим грађанима и домаћинствима која из социјалних, економских и других разлога не могу да га себи 
прибаве на тржишту. 
 
2.2. Учесници процеса израде стратегије 

 
На основу члана 25. став 2. Закона о социјалном становању Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 54/19), Стратегије развоја социјалног становања Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 80/20)  и члана 67. и 88. Статута општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, број 
6/17), Начелник општине је донио рјешење о именовању Радне групе за израду Стратегије развоја социјалног 
становања општине Невесиње за период 2022-2032 година  у саставу: 

 

1. Дражан Мићевић, дипл. правник, предсједник, 
 

2. Вања Лозо, дипл. правник., члан, 
 

3. Миомир Кокотовић, дипл.инж. саобраћаја, члан, 
 
 
Током процеса израде Стратегије активно се сарађивало са Републичким секретаријатом за расељена лица и 
миграције, као и са Радним групама осталих локалних заједница. 
 
Током израде Стратегије користили су се и јавно доступни подаци, као што су: подаци Завода за статистику, 
интернет странице институција и привредних субјеката, достављени подаци Радне групе и сл. 
 
2.3 Методологија израде стратегије 

 
Циљ Стратегије је идентификација приоритета неопходних за даљи развој социјалног становања у општини 
Невесиње.  Стратегија је алат за планирање и пројектовање са кључним задатаком да се развије  област 
социјалног становања као система који је дугорочно одржив. 
 
Израда Стратегије захтјевала је добро познавање материје социјалног становања, одређену сарадњу и 
координацију свих учесника, те посебну флексибилност институција које су својим залагањем допринјеле 
свеобухватности приликом њене израде. 
 
Цјелокупан приступ стратешког планирања, у ком су коришћени принципи интерактивног мултидисциплинарног 
приступа, укључује пет задатака/фаза: 
 

- Дијагностика, 
- Swot анализа, 
- Визија, 
- Операција, 
- Праћење, евалуација и популаризација. 

 
 
Слика 1.  
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Извор: Стратегија развоја социјалног становања у Републици Српској 

 

Прва фаза – дијагностиковање је припремна фаза у којој се бави истраживањем и потребама рјешавања 

стамбеног питања одређених породичних домаћинстава путем социјалног становања, те је израђена стратешка 
анализа реалног профила и тренутног стања у општини Невесиње. Ова  фаза је подразумјевала активности 
прикупљање података, разговор и укљученост битних учесника, транспарентност, анализе, рад у групама и сл. 

 
У другој фази  се бавило израдом  SWOT анализе, која представља синтезу налаза о интерним и екстерним 

факторима који утичу на развој социјалног становања у општини Невесиње. 
 
У трећој  фази дефинисана је визија  развоја социјалног становања, који  представља крајњи циљ који се 

жели постићи на пољу развоја социјалног становања у општини Невесиње. 
 
Четврта фаза  је фаза у којој су дефинисани оперативни, стратешки циљеви и Акциони план, који 

представљају разраду визије социјалног становања. На основу стратешких циљева дефинисани су приоритетни 
циљеви, који се односе на специфичности социјалног становања, као и сви расположиви ресурси који могу 
допринијети развојном процесу социјалног становања. Мјере, односно пројекти служиће као инструменти за 
коришћење ресурса да би се остварио специфични циљ, те они спајају стратешки дио са оперативним дијелом 
Стратегије, нарочито када су у питању извори финансирања и очекивани резултати.  
 
Пета фаза – представља фазу праћења, евалуације и популаризације, чиме се завршава процес у изради 

Стратегије. 
 
Након свега дефинише се план спровођења Стратегије са посебним освртом на финансије, те праћење резултата 
и примјена Стратегије развоја социјалног становања општине Невесиње. 
 
3.Правни основ и разлози за доношење локалне стратегије 

 
Право на достојно становање је једно од основних људских права. Међутим, раскорак између потреба и 
могућности одређеног броја породичних домаћинстава која не могу самостално ријешити стамбено питање, довео 
је до потребе за уређивањем области социјалног становања у општини Невесиње. 
 
Област социјалног становања у општини Невесиње уређена је законским и подзаконским актима. 
 
Правни основ за развој локалне стратегије општине Невесиње чини Закон о социјалном становању Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 54/19) којим су уређене законске норме и системске мјере за 
уређивање области социјалног становања. Ступањем на снагу Закона о Републичкој управи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 115/18), некадашње Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске 
престаје да ради, а послове преузима Републички секретаријат за расељена лица и миграције. Један од послова 
Секретаријата је да обезбиједи смјештај за социјално угрожено становништво по моделу социјалног становања и 
предложи мјере за уређење модела социјалног становања. 
 
Иницијативу за доношење Закона о социјалном становању покренуло је Министарство за избјеглице и расељена 
лица Републике Српске, 2017. године, организовањем конференције о теми Социјално становање – изазови у 
имплементацији и успостављању одрживог система. Иницијатива је путем Информације о активностима 
Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске на реализацији пројеката у области социјалног 
становања упућена Влади Републике Српске, која је иницијативу прихватила и  именовала Радну групу за израду 
Нацрта закона о социјалном становању Републике Српске.  
Све до израде Закона о социјалном становању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
54/19), у Републици Српској није било законских норми којима се на системски начин уређује ова област, са 
дугорочним циљевима, који би увели стамбену политику која одговара европским стандардима и обухватила све 
групе становништва у потреби за одговарајућим становањем, без обзира на њихов статус.  
 
Стамбено збрињавање се прије доношења закона реализовало на основу појединачних иницијатива заснованим 
на проблемима у појединим јединицама локалне самоуправе, па се може рећи да је то довело до неуједначене 
праксе у вези са примјеном основних принципа социјалног становања, као и рјешавања само одређених 
категорија становништва према захтјевима донатора.  
  
Суштина овог закона огледа се у следећем:  
 
- Успостављање новог модела стамбеног збрињавања, развојног карактера,  

- Обухватање великог броја категорија које нису обухваћене досадашњим социјалним програмима,  
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- Заинтересованост међународне заједнице – донатора за финансирање и за развијање овог модела социјалног 
становања, те коначно збрињавање и рјешавање проблема лица из колективних центара.  
 
У складу са овим законом, носиоци реализације социјалног становања су Влада Републике Српске, Републички 
секретаријат за расељена лица и миграције и јединице локалне самоуправе.  
Стамбене јединице изграђене за социјално становање су власништво јединице локалне самоуправе на чијем 
подручју су изграђене. Стамбене јединице социјалног становања не могу се отуђивати и стављати под хипотеку. 
Стамбене јединице социјалног становања могу се обезбјеђивати  „на постојећим урбаним“ подручјима и то: 
изградњом нових стамбених или стамбено – пословних објеката, преуређењем постојећих објеката који немају 
оправданост досадашњег кориштења адаптацијом постојећих слабо опремљених стамбених јединица или 
простора, повећањем броја стамбених јединица доградњом или надоградњом постојећих објеката и на други 
начин за који јединица локалне самоуправе сматра да могу служити у сврху социјалног становања.  
Средства за изградњу стамбене јединице социјалног становања обезбјеђују се из: буџета Републике, буџета 
јединица локалне самоуправе, средстава по пројектива домаћих или међународних институција, донаторских 
средстава, кредитних средстава, средстава јавно – приватног партнерства у складу са одредбама прописа којима 
је регулисано јавно – приватно партнерство у Републици, грантова и других извора у складу са законом. 
 
Још неки од закона који су од значаја су: Закон о социјалној заштити Републике Српске, Закон о Фонду 
становања, Закон о локалној самоуправи, Закон о уређењу простора и грађењу, Закон о одржавању зграда. 
 
Поред наведених закона Републике Српске, Стратегија развоја социјалног становања поставља основне 
елементе у области социјалног становања који ће се у наредним годинама развијати на републичком и локалном 
нивоу. 
 
Уз стратегију, којом се утврђују дугорочни и средњерочни циљеви, доноси се Акциони план којим се разрађују 
мјере за остваривање циљева дефинисаних у Стратегији. Акциони план се припрема за период од једне године и 
представља обавезујући документ са реалном процјеном и конкретним правцем. 
 
Стратегија социјалног становања општине Невесиње има упориште и у Стратегији развоја социјалног становања 
у Републици Српској (2020-2030 година) која је усвојена од стране Владе Републике Српске и ступила је на снагу 
19.08.2020. године, као и у међународним правним изворима, досадашњој пракси, уставној и законској 
регулативи. 
 
Разлог за доношење Стратегије развоја социјалног становања општине Невесиње је раскорак који постоји између 
потреба и могућности одређеног броја домаћинстава, што доводи до неопходности рјешавања стамбеног питања 
одређеног броја лица на овај начин, јер нису у могућности да самостално ријеше стамбено питање на тржишту. 
Израдом Стратегије социјалног становања општина Невесиње доноси документ стратешког дјеловања који 
омогућава спровођење континуиране политике у области социјалног становања. 
 
4. Друштвено-економска анализа стања у општини Невесиње 
 

Демографска ситуација и демографска кретања су полазна основа за сваку анализу становништва. Ова кретања 
представљају улазне податке за израду стратегије социјалног становања и цјелокупне стамбене политике али и 
свих развојних и економским стратегија у Републици Српској. 
 
 Демографска слика  у Босни и Херцеговини, Републици Српској па и општини Невесиње је све лошија и лошија 
због драстичног пада наталитета, раста морталитета, те због све израженијег старења популације.  
 
4.1. Општи подаци 
 

Општина Невесиње ј једна је од 64 јединице локалне самоуправе у Републици Српској,  једном од два ентитета 
Босне и Херцеговине. Састоји се од урбаног дијела општине Невесиње и  56 насељених мјеста, организованих у 
17 мјесних заједница. Мјесне заједнице су:  Лукавац, Удрежње, Зови До, Источни Биоград, Риља, Биоград, 
Грабовица, Придворци, Бијења, Оџак, Кифино Село, Лука, Дрежањ, Невесиње I, Невесиње II, Невесиње III и 
Невесиње IV. 
 
Невесиње је смјештено на надморској висини од 860 м . С обзиром на карактер рељефа, на подручју општине је 
заступљена континентална  клима са дугим и хладним зимама, кратким и топлим љетима. 
Простор Невесиња припада централном и сјеверном дјелу Спољних Динарида. На сјеверозападном и 
сјевероисточном дјелу општине Невесиње пружају се високе планине Вележ и Црвањ, а на источном и 
југоисточном дијелу планине Бјеласница и Баба.  
 
 На подручју општине Невесиње под високим економским шумама четинара и лишћара налази се 6.658 хектара и 
највећим дијелом се користе за потребе дрвопрерађивачке индустрије. Под пољопривредним земљиштем 
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обрадивог типа налази се 10.820 хектара. Планински пашњак Морине обухвата површину од 2.040 хектара и 
идеалан је простор за узгој ситне стоке. Од руда, утврђена су налазишта боксита и угља чија економска 
валоризација није утврђена 
 
4.1.1. Геостратешки положај 

 
Општина Невесиње се простире на површини  од  923,4 км

2
 и  спада у ред највећих општина у РС и БиХ.  

 
Од главног града БиХ, Сарајева, општина Невесиње је удаљена 149 километара, док је од Бања Луке, политичког, 
административног, финансијског, универзитетског и културног центра Републике Српске удаљена 272 километра, 
а од Мостара на који је територијално и  функцијонално наслоњена, удаљна је 37 километара.  
 
Општина Невесиње административно граничи са општинама Калиновик на сјевероистоку, Гацко на истоку, 
Билећа на југоистоку, Берковићи на југу, са Источним Мостаром и Мостаром на западу и са Коњицом на сјеверу и 
сјеверозападу. 
 
Општина Невесиње је повезана са остатком БиХ  магистралним путем М 6.1  (Мостар-Невесиње-Гацко), 
регионалним путем Р 435 (Невесиње-Коњиц) и Р 433 (Невесиње-Калиновик). 
Жила куцавица за Невесиње и читаву Херцеговину је изградња коридора 5-ц који треба да  повеже Босну и 
Херцеговину са југоисточном и централном Европом. Коридор 5-ц би требало да се налази на неких 30 км од 
Невесиња 
 
4.1.2. Становништво 
 

Становништво значајно утиче на укупна кретања економије у земљи, са једне стране кроз понуду рада, а са друге 
стране кроз компоненту потрошње. Стопа природног прираштаја у Републици Српској је од 2002. године 
негативна и указује на поремећај у виталним структурама, са низом негативних посљедица. Пад стопе наталитета 
константа је већ неколико деценија, али у годинама након посљедњег рата питање пада наталитета ушло је у 
фазу у којој је демографски опоравак неизвјестан. Према пројекцијама социоекономске анализе у Републици 
Српској се очекује наставак процеса депопулације, што ће допринјети неуједначености старосне, радно способне 
и економске структуре становништва. Основни циљ спровођења пронаталитетних мјера популационе политике у 
Републици Српској је достизање стопе укупног фертилитета од 2.1 дјетета по мајци, што би омогућило само 
просту замјену генерација и одржавање нивоа стационарног становништва, али и подмлађивања популације. 
По попису становништва 2013. године у Босни и Херцеговини, a према коначним подацима за Републику Српску 
које је издао Републички завод за статистику Републике Српске , општина Невесиње  има 12.961 становника ( у 
самом граду живи 5.162 становника) ,са 4.065 домаћинства, што значи да је просјечна величина домаћинства 3,4 
члана, а густина насељености 14,6 становника по км

2
. 

У врху популационих изазова општине је недовољно рађање и низак фертилитет женског становништва који не 
обезбјеђује просту замјену генерација. Због чега треба предузети разне кораке кроз афирмацију дјеце и мајки у у 
вриједоносном систему породице и друштва.  
 
Приказ рођених и умрлих за период ( 2017-2021) 

 

Година Број рођени Број умрлих Разлика 
    

2017 81 163 -82 

    

2018 96 178 -82 

    

2019 89 180 -91 

    

2020 104 146 -42 

    

2021 88 189 -101 

    

 
Извор: Матична службе општине Невесиње 
 
Из података приказаних у табели евидентно је да је природни прираштај негативан током цијелог посматраног 
периода. Забрињавајуће је што је услед пандемије вирусом корона та разлика још негативнија и она је у даљем 
порасту те је очекивати да ће негативан природни прираштај и даље расти. 
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4.1.3. Расположиви развојни ресурси 

 
Општина Невесиње располаже бројним развојним ресурсима који су неискориштени или су недовољно 
искориштени.  
У домену економског развоја општине Невесиње, важни ресурси и фокуси су: 
 

1. Искориштавање хидроенергетског потенцијала на територији општине, са посебним акцентом на 

завршетак изградње хидроелектране Дабар. Њеним  стављањем у функцију би се драстично промјенила 
економска слика Невесиња. 

 
2. Искориштавање вјетро и соларних потенцијала. Већа надморска висина са повољним ваздушним 

струјањима и велики број сунчаних дана у току године су  предуслови за искориштавање снаге вјетра и 
сунца, што је и препознато од стране инвеститора тако да је тренутно у изградњи више соларних 
електрана и једна вјетроелектрана.  

. 
3. Подршка развоју и унапређењу инфраструктуре у индустријским зонама те стављање у пуну 

функцију пословне зоне „Килавци“. Како би убрзали стављање пословне зоне „Килавци“ у функцију 

потребно је опредјелити се за концепт зоне те привући потенцијалне инвеститоре за улагање у исту.  
 

4. Покретање и јачање дрвопрерађивачке индустрије. Под високим економским шумама четинара и 

лишћара налази се 6.658 хектара и представљају значајан потенцијал за развој дрвопрерађивачке 
индустрије општине. На територији општине се налазе двије пилане али се не баве финалном обрадом 
дрвета, а што ће да буде основи правац развоја дрвопрерађивачке индустрије који подстиче општина 
Невесиње.  

 
5. Пољопривредне потенцијале максимално искористити. Пољопривредна производња се у 

досадашњем периоду развијала стихијски, али постоје бројни ресурси и потенцијали за развој. Основа 
пољопривредне производње би требала да буде невесињски кромпир који је постао први брендирани 
производ у Републици Српској. Ознака заштите географског поријекла осигурава бољу позицију на 
тржишту и већу цијену. Такође би ускоро требало кренути у поступак брендирања сувог сира из мјеха. 

Велику потенцијал има овчарство као и производња млијека која се из године у годину повећава. 
 

6. Развој туризма може дати снажан замах економском развоју општине Невесиње. Општина 

Невесиње има доста неискориштених или недовољно искориштених потенцијала, од  језера Алаговац, 
планинске висоравни Морине (који још називају Европским Тибетом), стари турски мост „Овчији брод“ и 
други.  Током 19. и 20. вијека Невесиње је било на далеко позната  ваздушна бања а током љетних дана 
за многе Мостарце  омиљено мјесто за бијег од мостарске жеге. Све то представља потенцијал и прилику 
за јачање области туризма као темеља економског развоја општине.  

 
Табеларан приказ индикатора за период (2017-2020) 
 
 

 
   ГОДИНА 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 

    
   Број  запослених 

 

1.669 
 

1.678 
 

1.741 
 

2.057 

    
   Број незапослених 

 
2.377 

 
2.288 

 
2.186 

 
2.268 

    
   Просјечна нето    
   плата 

 
803,00 

 
797,00 

 
840,00 

 
913,00 

 
Извор: Пореска управа РС, Завод за запошљавање РС, Завод за статистику РС 
 
 

 
  ГОДИНА 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 Број самосталних 
 
 предузетника 

 
218 

 
212 

 
218 

 
223 
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Број привредних 
друштава 

223 240 246 254 

 
Број туристичких 
ноћења 

 
283 

 
1.384 

 
1.386 

 
333 

Број 
пољопривредних 
газдинстава 

 
719 

 
799 

 
870 

 
948 

 
Степен развијености 
општине 

 
Неразвијена 

 
Неразвијена 

 
Неразвијена 

 
Неразвијена 

 
Извор:  Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Невесиње, Пореска Управа РС, Туристичка 
организација општине Невесиње, АПИФ и Завод за статистику РС 
 
4.1.4 Здравствена  заштита 

 
У општини  Невесиње достигнут је висок ниво пружања услуга, примарне и секундарне здравствене заштите 
захваљујући, прије свега, постојећим установама и институцијама, али и едукованом кадру и савременој опреми. 
Здравствена заштита у општини Невесиње је организована кроз рад сљедећих установа: ЈЗУ Дом здравља, 
апотекарске установе,  ЈЗУ „ Општа болница Невесиње “. 
 
Грађани општине  услуге примарне здравствене заштите остварују у оквиру ЈУ Дом здравља, чији је оснивач 
Општина Невесиње, али се велики број здравствених услуга пружа и у ЈЗУ „ Општа болница Невесиње “.  
 
 У оквиру Дома здравља успостављен је рад сљедећих служби: Одсјек за опште, правне и помоћно-техничке 
послове, Одсјек за економско-финансијске послове, Одсјек за континуирано праћење побољшања квалитета и 
сигурности здравствених услуга, Служба породичне медицине, Служба за хитну и медицинску помоћ, Амбуланта 
за специјалистичке консултације из гинекологије, Хигијенско-епидемиолошка служба, Служба лабораторијске 
дијагностике, Служба за радиолошке и ултразвучне дијагностике, Служба за стоматологију и Центар за заштиту 
менталног здравља. 
 
         Под овим стратешким циљем подразумијева се пружање квалитетнијих услуга свим грађанима, стварање 
услова за квалитетан друштвени живот увођењем концепта управљања интелектуалним, социјалним и културним 
капиталом. То се може остварити само пуном примјеном праксе проактивног и одговорног управљања локалним 
развојем. Побољшати квалитет живота подразумијева стално унапређивање образовних, социјалних, 
здравствених и других јавних услуга, али и обогаћивање културних и спортских садржаја којима се излази у 
сусрет препознатим потребама грађана. 
 
Пандемија COVID-19 је озбиљна здравствена криза која је погодила све грађане и цјелокупно друштво Босне и 
Херцеговине али и готово све земље свијету. У првом реду је угрожено здравље људи али на удару је и привреда 
која трпи огромне штете. Притисак на здравствени сектор је снажан и забрињавајући. Имајући у виду да је ово 
већ трећа година како је проглашена пандемија, јасно је да ће бити неопходно додатно улагати у здравствени 
сектор на свим нивоима у смислу нових потреба а све са циљем да се заштити и очува здравље грађана. 
 

 
   ГОДИНА 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 

    
 Број  доктора у 
Општој болници 
Невесиње 

 

18 
 

20 
 

19 
 

21 

    
Број доктора у Дому 
здравља Невесиње 

 
17 

 
16 

 
16 

 
15 

 
 Извор:  Дом здравља Невесиње, Општа болница Невесиње 

 

4.1.5. Социјална заштита 

 
Социјална заштита је један од битних показатеља којим се може сагледати социо-економска ситуација 
становништва у Републици Српској па и у општини Невесиње. Kорисници социјалне заштите су појединци, 
чланови породице или породица у цјелини , који остварују права и услуге у складу са Законом о социјалној 
заштити ( Службени гласник РС , број: 37/12, 90/16, 94/19). 
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Према подацима ЈУ Центар за социјални рад Невесиње, на евиденцији Центра на дан 31.12.2020. године налазе 
се : 
 

- 57 корисника редовне новчане помоћи . 
- 280 корисника права на додатак за помоћ и његу другог лица (прва категорија -98, друга категорија -182) . 
- Право на смјештај у установу  остварила су 4 лица . 
- Право на здравствено осигурање остварило је 40 лица . 

 
- Право на помоћ и његу у кући остварило је 2 лица . 
- Право на личну инвалиднину остварило је 76 корисника . 
- Право на једократну новчану помоћ признато је у 60 предмета, при чему износ једократне новчане 

помоћи није одређен Законом , већ о томе одлучује Стручни тим цијенећи све околности у сваком 
појединачном случају. 

- Kомисија за Процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју извршила је 
процјену 25 дјеце, док је Kомисија за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из 
социјале заштите и утврђивање функционалог стања прегледала 143 лица . 

- 2 дјеце је смјештено у хранитељску  породицу . 
 
Истовремено,  неопходно је  осигурати  интегрисање  социјално  искључених  категорија рањивих друштвених 
група које своје основне потребе не могу задовољити властитим приходима и 
оквиру стандардних програма јавних служби. Социјалну укљученост, поред постојећих мјера материјалне 
подршке, треба омогућити успостављањем одрживих и адекватних сервиса подршке и социјалних услуга 
пружених како од стране јавних институција, тако и од стране удружења грађана, чијем јачању капацитета треба 
посветити посебну пажњу. Посебан фокус треба ставити на промоцију социјално одговорног пословања и развој 
индивидуалне и колективне доброчинствене активности, како код домицилног становништва, тако и код 
дијаспоре. 
 
5. Постојећа стамбена ситуација социјалног становања у општини Невесиње 
 

Фонд стамбених јединица социјалног становања општине Невесиње је јако скроман. Општина Невесиње 
располаже са једним приземним објектом у насељу Швракино село у коме се налази осам станова/соба веома 
мале квадратуре цца 9м

2
. Ради се о објекту који је прилично оронуо,  у јако лошем стању, већина станова/соба 

нема нема властито купатило већ користи заједнички WC-e. Да би се овај објекат укључио у фонд социјалног 
становања било би потребно да се уради адаптација  и прилагођавање условима прописаним законом а везано 
за квадратуру и условност стамбених јединица. 
 
У току је поступак издавања грађевинске дозволе за изградњу стамбене зграде са 12 станова за потребе 
социјалног становања у оквиру пројекта „Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја“  ЦЕБ 2 . С 
обзиром да су ове стамбене јединице још у изградњи, општина Невесиње  ће тек у наредном периоду моћи да 
поступа у складу са законом дефинисаном обавезом јединица локалне самоуправе да обезбиједе и организују 
одржавање и управљање стамбеним јединицама у њиховом власништву те да изврше укњижбу станова за 
социјално становање код надлежних служби у складу са законским прописима, у циљу успостављања својине 
јединица локалне самоуправе над постојећим фондом који је изграђен на њиховом подручју. 
Будући изглед зграде за потребе стамбеног становања: 
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Наведени број стамбених једица социјалног становања неће задовољити тренутне потребе становништва са са 
подручја наше локалне самоуправе тако да треба радити на проширењу стамбеног фонда социјалног становања.  
5.1 Анализа резултата истраживања 
 

Подаци из анкетног образца који је попунио ЈУ Центар за социјални рад општине Невесиње,  показују да највеће 
потребе за социјалним становањем имају расељена лица и избјеглице као и  материјално необезбијеђена лица, 
млади брачни парови до 35 година, демобилисани борци итд. 
 
Табела. Процјена потреба за социјалним становањем, ЈУ Центар за социјални рад 

Редни 
број 

Категорије 
становника 

у стању потребе 

              
Стање  

   потребе   

Врло ниска Ниско Умјерено Високо Врло високо 

1. Млади брачни 
парови до 35 година 

   
Х 

  

2. Лица са 
дефицитарним 
занимањима 

  
Х 

 
 

  

3. Расељена лица и 
избјеглице 

    
 

 
Х 

4. Демобилисани борци   Х   

5. Ратни војни 
инвалиди од 5. До 

10. Категорије 

   
Х 

  

6. Повратници (по 
споразуму о 
реадмисији) 

 
Х 

    

7. Жртве ратне тортуре Х     

8. Самохрани 
родитељи 

  Х   

9. Породице са 3+дјеце   Х   

10. Млади до 35 година   Х   

11. 
 

Материјално 
необезбјеђена лица 

 

    
 

Х 

12. Лица неспособна за 
рад 

  
Х 

   

13. Лица са 
инвалидитетом 

  
Х 

   

14. Старија лица без 
породичног старања 

  
Х 

   

15. Жртве насиља у 
породици 

 
Х 

    

16. Млади без 
родитељског 
старања који 

напуштају 
алтернативни вид 

збрињавања 

  
 

Х 

   

 
 
Општина Невесиње практично нема  стамбене  јединица које би се могле укључити у модел социјалног 
становања. Објекат са којим располаже општина Невесиње а у коме се налази  8 станова/соба су  мале 
квадратуре око  9м

2
, и јако су лошем стању, тако да не испуњавају ни минималне услове социјалног становања. 

Наведеним објектом управља Центар за социјални рад и даје га на коришћење својим корисницима без плаћања 
закупнине. Наведеним корисницима Центар врши субвенционисање комуналних трошкова. 
 
Потребан број стамбених јединица за категорије корисника социјалног становања који испуњавају услове 
утврђене Законом о социјалном становању на подручју Општине износи цца 40 стамбених јединица. Исказана 
потреба би се протеком времена могла повећавати због економских, демографских кретања у општини али и и 
након што се становништво упозна са моделом социјалног становања. 
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Проблем социјалног становања би се могао рјешавати и куповином сеоских домаћинстава, надоградњом 
постојећих стамбених јединица, адаптацијом старих стамбених јединица. Процјене Центра за социјални рад су да 
би 2-3 овакве стамбене јединице биле довољне за задовољавање тренутних потреба. 
 
Општина Невесиње  нема стамбене јединице за смјештај реадмисираних лица. 
Општина  врши плаћање стамбене закупнине (у приватном смјештају) за двије породице које су социјално 
угрожене али не врши субвенционисање режијских трошкова. 
 
ЈУ Центар за социјални рад Невесиње не врши субвенцију стамбене закупнине својим корисницима (изузев оних 
који су смјештени у горе спомињани објекат) али даје субвенције по основу проширених права, као што су помоћ у 
огреву, набавка уџбеника и та се средства планирају буџетом. 
 
Према подацима Центара за социјални рад Невесињу  у неусловном смјештају живе око 50 породица. 
Такође постоје појединачни примјери нарушавања права на достојно становање у смислу дотрајалости објеката у 
којима људи живе, проблемима са клизиштем, живљењем вишечланих породица на малом броју квадрата, живот 
у напуштеним објектима (због лошег економског статуса) и неријешена имовинско-правна питања. 
 
У општини Невесиње  живи 643  породична домаћинстава са укупно 2.175  чланова који имају статус 
расељених лица. 
Републички секретеријат за расељена лица и миграције плаћа алтернативни индивидуални смјештај 
за 8 породица са укупно 81 чланом. 
 
Као други видови стамбеног збрињавања, могу се навести пројекти које је  реализовало  Министарства рада и 
борачко-инвалидске заштите РС  и општина Невесиње кроз које је до сада стамбено збринуто  95 породица  из 
борачких категорија, те 158 породица које су добила новчана средства од Министарства рада и борачко-
инвалидске заштите. 
Министарство за избјеглице и расељена лица РС је у неком ранијем периоду изградило 22 стамбене јединице за 
смјештај избјеглих и расељених лица и они су тренутно у поступку откупа тих станова. 
 
Још раније је формирано око 170  грађевинских парцела за изградњу индивидуалних породичних 
стамбених објеката за потребе стамбеног збрињавања интерно расељеног становништва у насељу Брежине. 
 
 
Табела: Врсте подршке потребна за трајно рјешавање потреба социјалног становања 

ВРСТЕ ПОТРЕБНЕ ПОДРШКЕ 

Обезбјеђивање стабилних избора (су)финансирања социјалног становања 

Изградња нових стамбених јединица/објеката 

Санација, реконструкција или адаптација постојећих стамбених јединица/објеката 

Обезбјеђивање привремених стамбених јединица/објеката 

Помоћ при опремању и одржавању стамбених јединица/објеката 

Едукација (потенцијалних) корисника социјалног становања о правима и обавезама 

Пружање бесплатне правне помоћи (потенцијалним) корисницима социјалног становања 

Пружање помоћи при (само)запошљавању и економском оснаживању корисника социјалног становања 

Пружање помоћи при покривању комуналних и режијских трошкова и обезбјеђивању огревног 
материјала 

Додјела пакета помоћи (нпр. грађевински материјал, сјетвени материјал, алати и механизација за 
пољопривреду 

Пружање помоћи у школовању дјеце и помоћи лицима са инвалидитетом, уз оснаживање НВО сектора 

Савјетодавна и психолошка помоћ корисницима, укључујући и организовање волонтерског центра за 
помоћ старим и немоћним лицима 

Систематизација радних мјеста за социјално становање, изградња капацитета и увезивање службеника 
за социјално становање 

Успостављање евиденције корисника и размјена података са надлежним органима власти и другим 
организацијама 

Израда социјалне карте и проширена социјална права 

Легализација постојећих стамбених објеката 

Пренос власништва са државе на јлс, додјела (бесплатних) локација/објеката 

Приступ донаторским средствима 

Повољне кредитне линије и/или субвенционисање_ 

 
6.Swot анализа 
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SWOT анализа је дио аналитичког одлучивања. Најчешће се користи као метода припреме и анализе у сврху 
доношења стратешких планова. Као таква представља практичну алатку за одређивање стратегије за достигнуће 
оптималних циљева зарад доношења најефикаснијих одлука за пословање, у турбулентном и крајње 
неизвијесном окружењу. 
 
SWOT анализа пружа оквир и чврсту основу за анализирање четири елемента у узајамној корелацији, а који су 
дио интерног и екстерног окружења. Она идентификује услове и стања која постоје унутар и око. Четири елемента 
SWOT анализе су снага, слабости, повољне прилике и опасности или пријетње.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Као синтеза свих наведених активности, анализа и истраживања у SWOT анализи је приказано 
тренутно стање система социјалног становања у Општини Невесиње. Овако дефинисана SWOT 
анализа, заједно са темељном анализом тренутне ситуације, даје и основне елементе за дефинисање 
стратешких циљева 
SWOT analiza је један од најчешће коришћених метода, која омогућава да се изврши дијагноза постојеће 
ситуације у кратком року, на концизан и веома ефикасан начин. 

 
 

 
Синтеза оцјене стања у Општини  

   
 Невесиње кроз SWOT анализу  
  

 
СНАГЕ 

 

 
СЛАБОСТИ 

 
- Усвојен Правилник о поступку додјеле 

стамбених јединица социјалног становања, 
Правилник о начину управљања и одржавања 
стамбених јединица социјалног становања и 
Одлука о поступку субвенционисања 
закупнине за стамбене јединице социјалног 
становања општине Невесиње, Одлука о 
фонду стамбених јединица социјалног 
становања и Одлука о висини закупа  

 
 

- Рјешавање проблема  и стамбено 
збрињавање одређених категорија примјеном  
Закона о социјалном становању 

 
- Богатство природних ресурса попут 

обрадивог земљишта 
 

- Социјална заштита уређена кроз законску 
регулативу, стратегије и правилнике 

 

 
- Неповољна демографска кретања у  општини 

 
- Не постојање систематизованих радних 

мјеста у јединици локалне самоуправе који ће 
се бавити    питањима социјалног становања 

- Концентрација посебно рањивих социјалних 
група може водити ка појачаном сиромаштву 

- Недовољан фонд стамбених јединица 
социјалног становања за издавање под 
повољним условима 

- Недовољна обученост службеника у 
институцијама  које се баве социјалним 
становањем на свим нивоима за управљање 
појединим аспектима стамбених програма 
пре свега финансијским аспектима и 
аспектима рада са корисницима 

- Недостатак средстава у буџету за 
спровођење стамбених програма за 
најсиромашније  

- Недостатак локалних иницијатива и 
превелика очекивања од виших нивоа власти 
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 - Висока стопа незапослености 
- Низак ниво културе становања и бриге за те 

станове 
- Могуће злоупотребе социјалног становања  

усљед недовољно развијеног система 
контроле  

- Недовољна искориштеност природних 
ресурса 

 

 

 
Синтеза оцјене стања у Општини  

   
 Невесиње кроз SWOT анализу  
  

 
ШАНСЕ 

 

 
ПРИЈЕТЊЕ 

 
- Доношење стратешких развојних докумената 

на нивоу општине Невесиње и њихова 
примјена 

 
- Едукација шире јавности о значају социјалног 

становања и користи за цјелокупну заједницу  
 

- Оживљавање привредног развоја 
 

- Креирање предуслова за долазак нових 
инвеститора 

 
- Јачање  сарадње са дијаспором 

 
- Изграђени објекти које је могуће адаптирати  

за потребе социјалног становања 
 

- Увећање фонда стамбених јединица 
социјалног становања (нове стамбене 
јединице, адаптација старих, доградња 
постојећих) 

 
- Кориштење претприступних фондова за 

јачање инфраструктуре и развој људских 
ресурса 

 
- Постојање великог броја пројеката и фондова 

ЕУ и међународнихорганизација усмјерених 
на развој локалне самоуправе, пољопривреду 
и рурални развој, развој малих и средњих 
предузећа, развој туризма, прекограничну 
сарадњу и развој других области од интереса 
за локалну самоуправу 

 
 

 
- Општа економска ситуација и актуелне 

регионалне прилике 
 

- Недовољан политички интерес за развој 
социјалног становања  

 
- Даљи пад животног стандарда, ниво зарада, 

незапосленост и поремећаји у тржишту рада 
 

- Поремећај у демографској структури 
становништва 

 
- Недостатак финансија у буџету општине 

Невесиње 
 

- Недостатак радних мјеста 
 

- Недовољно стимулативни пословни амбијент 
 

- Повећан однос морталитета у односу на 
наталитет 

 
- Превелика материјално-стамбена зависност 

младих од родитеља 
 

- Раст стопе инфлације 
 

- Постојање сиве економије и нелојалне 
конкуренције 

 
- Даље отуђивање јавног стамбеног фонда 

 
-  Миграције становништва и све израженија 

неравнотежа урбаних и руралних подручја 
 

- Појачање негативних ефеката свјетске 
економске кризе 

 
- Нерјешени имовинско правни односи 

 

  
7.Визија 

 
Општи циљ стамбене политике социјалног становања је да се за становништво у општини Невесиње, за које 
постоји потреба овог вида становања, обезбиједе стамбене јединице одговарајуће величине, пристојног 
квалитета и уз разумну цијену. 
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Да би се овај општи циљ учинио одређенијим неопходно је размотрити кључна питања: 
 

1. приступ становању најугроженијих категорија становништва, 
2. финансијска доступност, 
3. посебне потребе (поред економских фактора, битно је обратити пажњу на посебне потребе одређених 

категорија попут лица са инвалидитетом, старијих лица и др), 
4. правна сигурност и 
5. борба против друштвене искључености и слично. 

 
У спровођењу Стратегије социјалног становања општине Невесиње, потребно је поштовати основне принципе на 
којима се заснива систем социјалног становања, и то: 
 

1. Владавина права, што подразумијева да се републички органи и органи локалне самоуправе општине 
Невесиње  придржавају Устава, закона и других прописа; 

2. Приступачност, која се односи на трошковну доступност стамбених јединица и исказује се односом 
трошкова становања и висине прихода; 

3. Добра циљаност и праведност код избора корисника; 
4. Ефикасност и самосталност, што подразумијева спровођење надлежности које су додијељење општини 

Невесиње, на најбољи начин, у интересу свих грађана; 
5. Ефикасно коришћење ресурса и заштита животне средине, што подразумијева поштовање главних 

принципа заштите и унапређења животне средине; 
6. Јавност и транспарентност, што подразумијева доступност свих информација; 
7. Финансијска одрживост, којом се подразумијева да се са што мање средстава постигну што бољи 

ефекти; 
8. Економска одрживост, која подразумијева да социјално становање не смије да смањује економску 

ефикасност у области станоградње, тј. да квари слободно функционисање стамбеног тржишта, јер 
социјално становање неће довести до повећања трошкова градње, односно до повећања цијена на 
тржишту станова и до смањења приватне станоградње; 

9. Фискална одрживост, која подразумијева поставку социјалног становања тако да буде у складу са 
реалним могућностима финансирања од стране општине Невесиње и владе Републике Српске; 

 
10. Системски приступ планирању и управљању развоја социјалног становања, што подразумијева развој 

заснован на утврђеним приоритетима и изради стратешких развојних докумената општине Невесиње, 
усклађених са стратешким документима републичког нивоа власти. 

 
8. Стратешки циљеви 

Циљеви представљају корак напријед у разради визије и када су прецизно формулисани, усмјеравају све 
учеснике на извршавање заједничког посла. Они представљају израз стања које желимо постићи, али и ресурсе 
којима располажемо, одражавају и прошлост, односно садашњост а усмјерени су на будућност. 
У том смислу, да би се достигла утврђена визија развоја социјалног становања, неопходно је реализовати четири 
дефинисана стратешка циља. 
 
Циљ 1. Унапријеђена постојећа институционална и законодавна основа социјалног становања у општини 
Невесиње. 

 
Мјера 1.1. 

 
Развој и унапређење институционалне и законодавне основе за спровођење политике социјалног становања 
(Образложење: институције које су дио извршне власти задужене су за доношење стамбених политика, на 
националном и локалном нивоу, из тог разлога је неопходан даљи развој и јачање капацитета стамбене политике 
и социјалног становања у општини Невесиње). 
 
Мјера 1.2. 

 
Даљи развој стратешких докумената у области социјалног становања. 
 
(Образложење: стратешки документи подразумијевају аналитичко-планску основу за јавну интервенцију на свим 
нивоима власти. Како је прописано и предвиђено у Закону о социјалном становању Републике Српске, локалне 
стратегије јединица локалне самоуправе заједно са Стратегијом развоја социјалног становања Републике Српске, 
пружају неопходну и цјеловиту информацију о стању стамбеног сектора и потребама за јавном интервенцијом. 
Ажурирањем ових докумената провjерава се успjешност примијењених интервенција и коригују циљеви и 
потребне мјере.) 
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Мјера 1.3. 

 
Развој законског оквира у свим областима која су од значаја за политику социјалног становања. 
(Образложење: обзиром да је у области социјалног становања основни принцип да буџетска средства која се 
издвајају треба утрошити на најефикаснији начин, помажући онима којима је подршка најпотребнија, цијели 
систем захтијева висок ниво стандардизације и регулације, развој стамбених, финансијских закона, субвенције, 
пореске олакшице и слично.) 
 
Циљ 2. Повећан фонд стамбених јединица социјалног становања у општини Невесиње. 

 
Мјера 2.1. 

 
Увођење стабилних извора финансирања стамбених објеката социјалног становања и пуна координација свих 
буџетских издвајања за социјално становање као и креирање предуслова за долазак нових инвеститора, те 
јачање сарадње са дијаспором, све у циљу  повећања фонда стамбених јединица социјалног становања у 
општини Невесиње. 
 
(Образложење: на локалном нивоу практично да  не постоје значајнији фондови расположивих средстава којим 
би се финансирала изградња објеката социјалног становања. За дугорочни развој неопходно је утврдити трајне 
изворе финансирања за развој социјалног становања у општини Невесиње. У циљу повећања фонда стамбених 
јединица социјалног становања потребно је развијати и јавно-приватно партнерство, као модел ширења стамбног 
фонда овог вида становања.  
Мјера 2.2. 

 
Изналажење алтернативних стамбених рјешења. 
(Образложење: велика финансијска средства су потребна за повећање обима стамбене понуде изградњу нових 
објеката социјалног становања, те је неопходно тражити и развијати алтернативна стамбена рјешења, уз знатно 
ниже инвестиције нпр. куповина сеоских домаћинстава, донације за грађевински материјал, надоградња 
стамбених јединица на постојећим објектима и адаптација и реконструкција старијих објеката.) 
 
Мјера 2.3. 

 
Усвајање стандарда за изградњу стамбених јединица и унапређење постојећег фонда стамбених јединица 
социјалног становања. 
 
(Образложење: изградња објеката социјалног становања до сада се ослањала на пилот пројекте, радило се о ад 
хок моделима изградње који су првенствено били усмјерени на процес повратка избјеглица, расељених лица и 
збрињавање најрањивијих категорија, финансираних највећим дијелом од кредитора и донатора уз кориштење 
намјенских стандарда и правилника за те пројекте. 
Стамбене јединице морају бити одговарајуће тј. да минимални понуђени стандарди морају бити довољно високи, 
а потребно је да покрију велики дио становништва с израженом потребом, те да представљају оптимални 
стандард и квалитет станова у хигијенском погледу и у погледу енергетске ефикасности и безбједности, животне 
средине и сл. у складу са ЕУ директивама). 
 
Мјера 2.4. 

 
Израдити план промоције јавно-приватног партнерства. 
(Образложење: у циљу проналажења потенцијалних партнера, те дефинисања локалних ресурса у 
циљу  јачања јавно-приватног партнерства за социјално становање у општини Невесиње, потребно је 
организовати радионице са приватним предузетницима и управом општине). 
 
Циљ 3. Успоставњена контрола управљања и одржавања фонда стамбених јединица социјалног 
становања . 
 
Мјера 3.1. 

 
Вођење евиденције о стамбеним јединицама социјалног становања, уговора о закупу са корисницима у општини 
Невесиње, као и успостављање централног регистра на републичком нивоу-Републички секретаријат за 
расељена лица и миграције. 
 
(Образложење: општина Невесиње мора имати ажурирану базу података и усаглашене евиденције са 
централним регистром када је у питању број стамбених јединица, уговора о закупу и начину одржавања 
стамбених објеката које се користе у сврху социјалног становања). 
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Мјера 3.2. 

 
Одржавање фонда стамбених јединица социјалног становања из средстава прикупљених од закупа. 
 
(Образложење: У будућности се мора обратити посебна пажња како би се зауставило пропадање фонда 
стамбених јединица у општини Невесиње и како би отпочела на вријеме реконструкција стамбених објеката 
уколико постоји потреба за тим, као и реконструкција са аспекта енергетске ефикасности.) 
 
Циљ 4. Обезбијеђена социјална сигурност и побољшани животни услови породичним домаћинствима 
кроз доступност стамбених јединица социјалног становања у општини Невесиње. 
Мјера 4.1. 

 
Обезбјеђење социјалне сигурности и побољшање животних услова кроз доступност стамбених јединица 
социјалног становања на кориштење. 
 
(Образложење: на овај начин ће се ријешити стамбени проблеми најугроженијих породица које нису имале 
ријешено стамбено питање) 
 
Мјера 4.2. 

 
Повећање доступности субвеционисања за трошкове становања. 
 
(Образложење: право на субвенционисање за она лица без примања или са ниским примањима. Издвајање из 
буџета (ради се о готово незнатним издвајањима и оптерећењима на буџет општине/града) омогућује општини 
Невесиње да се за потребе оних домаћинстава којима је ова висина закупнине превисока, уведе субвенција, 
којом ће плаћати 100% или дио закупнине коју би требао платити закупац.) 
 
9. Мониторинг и евалуација 

 
Мониторинг и евалуација су основни инструменти управљања који не помажу само у процесу извјештавања већ 
дају основу за будућа планирања и ревизије стратешких докумената. 
 
Мониторинг систематично и континуирано сакупља, анализира податаке и показатеље у сврху мјерења напретка 
остваривања постављених циљева и напретка у кориштењу додијељених средстава, те код предузимања 
одговарајућих мјера с циљем евентуалних корекција. Мониторинг активности зависе од тога од кога се 
прикупљају подаци, временске динамике прикупљања података и метода који се користе за прикупљање и 
анализу података. 
 
Евалуацијом се одређује вриједност и значај интервенције или свеукупне Стратегије развоја социјалног 
становања, према дефинисаним циљевима. Евалуација је периодична процјена промјена циљаних резултата, 
који су у вези са активностима пројекта, на основу података прикупљених кроз процес мониторинга. 
 
Реализација Стратегије развоја социјалног становања општине Невесиње захтијева координацију активности 
свих заинтересованих субјеката на републичком и локалном нивоу, у складу са њиховим законским овлаштењима 
и обавезама. 
 
У том смислу потребно се усредсредити на реализацију Акционог плана, тако да ће се примјена Стратегије 
вршити на основу Акционог плана, који општина Невесиње доноси на период од пет година. 
 
Приједлози пројеката који се планирају Акционим планом треба да буду изводиви, рационални, економски 
оправдани и одрживи, да подржавају остварење интереса већине заинтересованих страна и да подржавају 
опредјељење и стратешке циљеве јединица локалне самоуправе у области социјалног становања. 
 
За праћење напретка у остваривању Стратегије социјалног становања надлежна је општина Невесиње, 
Републички секретаријат за расељена лица и миграције и други републички органи и институције у зависности од 
њихове надлежности. Праћење ће се вршити једном годишње у форми годишњег извјештаја о степену 
реализације стратегије који ће се достављати начелнику  општине, након чега ће 
обавјештавати Владу Републике Српске – Републички секретаријат за расељена лица и миграције о оствареним 
резултатима имплементације стратегије и даљим плановима (акциони план). 
 
10. Финансирање 

 
За финансирање активности из Стратегије развоја социјалног становања у општини Невесиње неопходно је 
укључивање свих расположивих извора финансирања. Недостатак финансијских средстава представља један од 
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основних изазова за успостављање одрживог система социјалног становања, те је препорука да се остваривање 
стамбених потреба реализује уз различите облике подршке од јавног и приватног сектора. 
 
Oпштина Невесиње  у свом буџету планира средства за субвенције и потребе социјалног  становања. У  
наредном   периоду потребно је да у буџету постоји планирана ставка за средства која је потребно издвојити у 
циљу реализације Стратегије социјалног становања у општини .  
 
Међународни фондови, пројекти и програми подршке су веома значајни за реализацију Стратегије социјалног 
становања у општини Невесиње. Међутим, они су неизвјесни у смислу висине средстава,успјешности добијања 
пројеката и висине њиховог учешћа, њиховог усмјерења на поједине активности и слично. 
Један дио активности (нпр. доношење аката и вођење евиденција) не захтијева значајна финансијска средства 
Активности финансијске подршке за које треба обезбиједити значајнија средства, попут средства за 
субвенционисање закупнине, субвенционисање комуналних трошкова, као и средства за 
изградњу/адаптацију/куповину додатних објеката социјалног становања, потребно је обезбиједити из буџета 
општине Невесиње, буџета Републике Српске, помоћу одговарајућих пројеката, донаторским средствима и из 
Међународних програма подршке,те средствима јавно-приватног партнерства. 
 
Осим субвенционисања закупнине неопходно је пружити подршку у виду помоћи за субвенционисање трошкова 
комуналних услуга (струја, вода, смеће) да се не би створили додатни трошкови и проблеми наплате код 
наведених категорија. 
 

Средства потребна за суфинансирање закупнине оних корисника који испуњавају услове прописане  Одлуком о 
поступку субвенционисања закупнине,  потребно је планирати  буџетом општине и она неће износити више од 1‰ 
буџета општине Невесиње. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ                                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                              Момчило Вукотић, с.р. 
Број: 01/013-29/22 
Датум. 1.3.2022. године 

 

12. 
На основу 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), 
Скупштина општине Невесиње, на својој 13. редовној сједници одржаној дана 1.3.2022. године, након разматрања 
Програма рада начелника општине и Општинске управе општине Невесиње за 2022. годину,  доноси:  

З А К Љ У Ч А К  
О усвајању Програма рада начелника општине и  

Општинске управе општине Невесиње за 2022. годину 
 

 
1. Усваја се Програм рада начелника општине и Општинске управе општине Невесиње за 2022. годину, који 

је саставни дио овог Закључка. 
 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеним гласнику општине Невесиње“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01/013-11/22                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СО 
Датум: 1.3.2022. година                                                                              Момчило Вукотић, С.Р. 
 
 
 

ПРОГРАМ РАДА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ И  
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
1. Увод 

 

У складу са Законом о локалној самоуправи Републике Српске, Статутом општине Невесиње и Програмом рада 
СО, начелник општине, као извршни орган ЈЛС, дужан је Програм рада начелника општине и Oпштинске управе 
општине Невесиње доставити СО на разматрање и усвајање. 
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Локалне самоуправа према Европској повељи из 1985. године представља право грађана и органа локлне 
самоуправе да, у границама, утврђеним законом, уређују и управљају одређеним јавним и другим пословима, на 
основу сопствене одговорности и у интересу локалног становништва. 
Послове локалне самоуправе чине они послови који нису Уставом или Законом искључени из надлежности 
локалне власти, те такође да извршава послове из дјелокруга државне власти, тзв, пренесене послове. ЈЛС 
самостално одлучује о формирању и трошењу финансијских средстава, уз ефикасну контролу од стране 
Министарства. 
Грађани имају право да одлучују о свим питањима из домена локалне самоуправе, посредно и непосредно преко 
својим, демократско изабраних представника. 
 
Циљ рада јесте добра локална самоуправа, то јесте да прије свега задовољити потребе грађана и одговарати на 
свакодневне захтјеве за пружање услуга локаланом становништву, односно извршавати надлежности, градити и 
одржавати локaлану инфраструктуру, обезбједити финансијска средства и ефикасну управу.  
Тежимо ка креирању услова за интезиван привредни раст и запошљавање, изградити локалну зајединицу која 
омогућава интегрисан, динамичан и привлачан амбијент за све грађане, обезбједити равномјеран развој 
комуналне инфраструктуре у урбаном и руралном дијелу општине уз очување животне средине. 
 
Структура организације Општинске управе није промијењенa, наиме образована су четири Одјељења: Одјељење 
за општу управу, Одјељење за финансије, Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове и 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности у оквиру кога се налази Одсјек за пољопривреду и Одјеск за 
инспекцијске и послове комуналне полиције. За обављање стручних и административних послова, за потребе 
органа Општине, образована је Стручна служба начелника општине, гдје су организована два Одсјека: Одсјек за 
развој и Одсјек цивилне заштите. Као посебна организационе јединице образоване су: Кабинет начелника и 
Територијална ватрогасна јединица. 
У стварању Програма рада начелника општине и општинске управе учествовали су сви начелници Одјељења, 
шефови Одсјека, као и носиоци пројектних активности. 
 
Као и сваке године важно је напоменути да реализација свих пројеката и активности које ће бити изложене у 
наредном тексту зависе од самог стања у нашој држави, региону, односно стању са пандемијом вируса корна, 
приливом средстава, те инфлацијом. 
 

2. Планиране Активности и Пројекти 

 
Иако је и даље на снази ванреднa ситуација која је проглашена због пандемије вируса корна која је већ двије 
године присутна у цијелом свијету, због које економија, привреда, те све друге гране осјете велике губитке, ми не 
можемо рећи да имамо лошу годину иза себе. Стабилан буџет и прва траншоа помоћи Владе Републике Србије 
2021. година створила је повољне услове у нашој општини. 
Поред планираних буџетских средстава које ћемо усмјерити ка реализацији пројеката, подстицаја, те других 
видова активности, почетком другог мјесеца на рачун Општине уплаћена је и друга транша помоћи Владе 
Републике Србије. 

 
Надамо се да инфлација неће пореметити имплементацију пројеката и да ћемо остварити све планиране 
активности. 
Усмјерићемо се ка реализацији подстицају у отварању нових радних мјеста, набавку основних средстава или 
опреме и самозапошљавање, дио преосталих средстава која су обезбјеђена за подстицаје у привреди од стране 
Владе Р. Србије биће утрошена путем Јавног позива који ће се расписати. 
Од ове године имамо у плану (једна од тачака дневног реда ове сједнице) да пружимо помоћ дјеци која похађају 
подручне школе, до петог разреда, у виду мјесечне помоћи. 
У сарадњи са Владом Р. Српске реализоваћемо и неке друге пројекте који ће бити од изузетне важности за 
грађане, као и поједине категорије.  
Пратећи Законске и подзаконске акте које се доносе на нивоу Државе наш орган редовно приступа усклађивањем 
са истим као и доношењем нових аката, како би унаприједили рад нашем органа и допринијели овој заједници. 
Динамика извршења планираних инвестиција зависиће од динамике реализације прихода општинског буџета као 
и од ситуације са корона вирусом и тржиштем. 
Стручна служба начелника радиће на рјешавању имовинско правних односа по разним предметима, извршавати 
акте Скупштина општине које су у надлежности начелника те бринути се о свим другим питањим која су у 
надлежности службе. Активно ће учествовати у организацији свих манифестација и догађаја у организацији 
општине Невесиње, те пружати помоћ Установама и грађанству по разним питањима. 
Наставиће се добра сарадња са Удружењем Бебе путем кога се пружа помоћ свим паровима са простора 
општине Невесиње који имају проблема са стерилитетом. 
Током 2022. године, а по утрошку средствава Владе Р. Сбрије уз сву документацију доставиће се уредно 
правдање средстава. 
Путем Одсјека за развој редовно ћемо пратити све пројекте који се релаизују путем Владе Р. Српске, програмима 
Уједињених нација и другим фондовима за које испуњавамо услове за конкурисање. 
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У циљу уштеде буџетских средстава Цивилнa заштитa радиће и даље на чишћењу снијега, насипању путева, те 
акцијама у спасавању од природних и других несрећа, предузимање превентивних, оперативних и 
постоперативних мјера у случају настанка природних и других несрећа. 
Штаб за вандредне ситуације и даље ће редовно одржавати састанке, те доносити Закључке у складу са Уредбом 
о начину извршавања мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења Ковид 19 и ситуацијом у нашој 
општини. Усмјерићемо све активности на сузбијању ширења вируса корона и подизања свијести грађана. 
 

2.1. Одјељење за финансије 

 
Буџет општине представља једину реалну финансијску подлогу за редовно функционисање и за планирање 

развоја. 

У претходној години захваљујући донаторским средствима Владе Републике Србије као и повећању прихода од  

индиректних пореза буџет Општине Невесиње је стабилнији. Приходи од ПДВ-а у односу на 2021. годину већи су 

за 200.000 КМ. 

Због свих капиталних инвестиција које се изводе на подручју Општине Невесиње у наредном периоду очекујемо 

да ће она ући у ред развијених општина.  

Домаћинским односом према општинском буџету настојаћемо да средства планирана буџетом трошимо у складу 

са планом. 

Наставиће се активности на пуној реализацији прихода, на испостављању рачуна за комуналне накнаде свим 

правним и физичким лицима, склапању уговора са свим корисницима општинких простора, као и на наплати 

потраживања из ранијих година, јер се једино  на тај начин могу остварити додатна средства која ће нам 

омогућити да покријемо дио дуговања из ранијих година. 

Узимајући у обзир географски положај, величину и природне потенцијале са којима Општина Невесиње 

располаже, с једне стране, изражен проблем незапослености и одлив становништва с друге стране, потребно је  

максимално ангажовање локалне заједнице да у сарадњи са Владом  РС и Министарствима, као и невладиним 

организацијама направи значајан искорак у запошљавању и привредном развоју, као и упоран рад на 

презентацији властитих потенцијала и евентуалног привлачења инвестиција.  

Инвестиције и инфраструктурни објекти у 2022. години  су дефинисане планом буџета и планом капиталних 

инвестција, а финансираће се из неутрошених намјенских средстава и из буџета. Из донаторских средстава 

Владе Републике Србије финансират ће се инфраструктурни пројекти у износу од 2.992.419,90КМ, али то није 

приказано кроз план улагања, јер по препоруци Министарства финансија ове инвестиције ће се водити преко 

фонда 03. 

Одсјек за развој ради на изради пројеката и аплицирању код разних домаћих и страних фондова у различитим 

сферама живота, због чега морамо бити спремни да подржимо реализацију неких пројеката, у којима се очекује и 

финансијско учешће општине од 20-30% од укупне инвестиције. 

Значајна ставка у буџету односи се на подмиривање социјалних потреба становништва, чији узроци се огледају у 

старењу популације општине, малој стопи наталитета, одливу младог, радно способног становништва, због 

немогућности запошљавања, депопулације села и општој лошој економској ситуацији. 

Из буџета општине се финансира и ЈУ Центар за информисање и културу, од кога очекујемо да сви значајни 

догађаји у општини буду адекватно медијски пропраћени, да се сва актуелна питања из живота општине учине 

транспарентним и равноправно отвореним за све грађане и да буде сервис свих грађана наше општине. 

Туристичка организација Општине Невесиње се такође финансира из буџета општине. До сада није било 

значајних помака у развоју туризма. Инсистираће се на максималном ангажовању на промовисању туристичких 

потенцијала наше општине и на организацији и активностима око  Невесињске олимпијаде. 

У односу на претходне буџетске године ЈУ „ Дом здравља“  Невесиње у 2022. години прелази на трезорски начин 

пословања и постаје наша организациона јединица. Финансирање ове Јавне установе врши се из властитих 

средстава које добијају од Фонда здравства.  Општина Невесиње ће и даље давати пуну подршку у финансијском 

смислу за  примарну здравствену заштиту и рад  Дома здравља  у Невесињу, у складу са својим могућностима. 

Начелник ће у складу са својим надлежностима и овлаштењима, предузимати све активности у циљу праћења, 

остваривања и законитог трошења буџета, и о томе редовно извјештавати Скупштине општине. 

Према свему наведеном у, кратким цртама, буџет општине Невесиње за 2022. годину износи 10.576.950 КМ.  
  

2.2. Одјељење за општу управу 
 

У Одјељење за општу управу грађанима се обезбјеђује- пружање услуга на једном мјесту, послови грађанских 
стања, борачко инвалидске заштите, управљања људским ресурсима, одржавања и развоја ИТ, заједнички 
послови те послови за које законом није одређена надлежност других одјељења. 
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Најзаступљенија група послова који се обављају у оквиру наведених надлежности, односи се на пружање услуга 
грађанима. Због тога се годишњи циљеви Одјељења односе на унапређење процеса  рада и пружања услуга, те 
подизање капацитета запослених, што ће бити приоритет и у 2022. години.  
Одјељење ће се током 2022. године бавити оцјењивањем рада запослених, стручним оспособљавањем и 
усавршавањем запослених након доношења годишњег плана обуке за запослене у јединицама локалне 
самоуправе од стране Министарства управе и локалне самоуправе у Влади Републике Српске. 
Кроз реферат људских ресурса, такође ће се извршити анализа Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Општинској управи, а у складу са Планом запошљавања вршиће се пријем 
службеника на упражњена радна мјеста.  
Када су у питању редовни послови из дјелокруга реферата људских ресурса обављаће се у  
С обзиром на измјене Закона о раду које су ступиле на снагу 01.01.2022. године, а односе се на сами термин 
плате, неопходно је приступити усаглашавању обрачуна и утврђивању нових коефицијената на основу наведених 
измјена Закона. С тим у вези, Одјељење ће приступити изради нових подзаконских аката као и рјешења за све 
запослене у Општинској управи. Као последица измјена наведеног Закона и потписивања Посебног колективног 
уговора о измјенама и допунама Поебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе 
Републике Српске, заједно са Синдикатом приступичће се изради новог Појединачног колективног уговора за 
запослене у Општинској управи Невесиње 
Кроз овај реферат у току је израда Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста за 
запослене у ТВСЈ Општинске управе Невесиње, што је обавеза прописана Законом о заштити од пожара. 
Једна од најважнијих активности Плана рада мјесних заједница је друга фаза  Пројеката „ Јачање улоге мјесних 
заједница (МЗ) у Босни и Херцеговини (БиХ). Пројекат је заједничка иницијатива Владе Швицарске и Владе 
Шведске, а који проводи УНДП у партнерству са Министарством за људска права и избјеглице Босне и 
Херцеговине, Министарством управе и локалне самоуправе РС, Министарством правде Федерације БиХ, Владом 
Брчко Дистрикта и оба ентитетска Савеза општина и градова. Друга фаза Пројеката траје 4 године, од 2020- 2024. 
године. У Пројекат је укључено пет мјесних заједница и то: МЗ Невесиње 2, МЗ Невесиње 3, МЗ Невесиње 4, МЗ 
Риља и МЗ Грабовица. У оквиру Пројекта за 2022. годину је планирано да се у свакој од наведених мјесних 
заједница реализује по један Пројекат изабран на Форуму грађана МЗ. Форуми грађана су одржани у децембру 
2021. године, гдје су грађани предложили своје пројекте, Записници са Форума су достављени УНДП-у те је у току 
одабир пројеката. Вриједност пројекта по једној мјесној заједници је 18 000, 00 $ (долара), пројекти ће се 
финансирати, 50% учешће донатора и 50% учешће Општине. Током ове године очекујемо да ће се провести све 
процедуре које потражује УНДП како би расписали Јавне набавке за реализацију пројеката по свим МЗ које су 
прошле у другу фазу. 
Савјети мјесних заједница на својим сједницама разматрају проблематику мјесног подручја, упућују иницијативе, 
приједлоге и сугестије за рјешавање проблема инфраструктуре и других проблема који се односе на побољшање 
амбијента живљења грађана, као и подизање квалитета услуга комуналних предузећа, а тиче се уредног 
снадбјевања водом, уређење јавних површина, одвоза смећа, уређење саобраћајница и др. Сви наведени 
проблеми се дефинишу и доносе закључци који се даље прослијеђују надлежним службама oпштине Невесиње, 
јавним предузећима и др. 
У оставривању планираних активности и обављања редовних послова посебна пажња биће усмјерена на 
побољшање радне дисциплине и присуства на радном мјесту,  давање смјерница и упутстава за рад, одржавање 
састанака са запосленим у вези конкретних задатака и проблема у раду.  
 

2.3. Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 
 

Кроз све активности у области уrбанизма, изградње и становања које спроводи, кроз ово Одјељење се залажемо 
да помогне да се на територији општине створе услови за квалитетнији живот свих грађана, било да је ријеч о 
изради и усвајању квалитетних докумената просторног уређења, ефикаснијем издавању грађевинских дозвола и 
генерално ефикаснијем  ријешавању свих управних предмета, изградњи (водоводна, канализациона и путна 
инфраструктура, јавна расвјета, електрификација, рекреациони објекти и друго) или подршци развоју одрживог 
становања. 
Захваљујући донацији Владе Републике Србије, створену су услови да се током 2022. године настави интензивна 
реализација инфраструктурних пројеката од значаја за локалну заједницу. 
У дијелу реконструкције и изградње јавних и инфраструктурних објеката који ће се финансирати из буџета 
општине, грантова или трансфера битно је споменути веће пројекте који ће се реализовати током 2022. године: 
 

- Изградња пречистача питке воде на језеру Алаговац 

Пројекат изградње пречистача питке воде, који се води већ дуги низ година очекује ускоро свој завршетак. Наиме 
до 10. маја ове године радови и испитивања ће се завршити и пречистач ће се пустити у рад. Јавном предузећу 
Бодовод Невесиње предаће се на газдовање а грађанима Невесиње обезбједиће се чиста и питка вода и са 
језера Алаговац. 

 
- Изградња објекта социјалног становања у општини Невесиње 

Стамбена питања расељених лица која живе на подручју општине Невесиње у наредном периоду биће, 
дјелимично, ријешена моделом социјалног становања у оквиру значајног државног пројекта „Затварање 
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колективних центара путем омогућавања јавних стамбених рјешења“ (ЦЕБ II пројекат), који имплементира 
Министарство за расељена лица и миграције. 
Пројекат подразумијева изградњу стамбене зграде са 12 стамбене јединице, опремање, вањско уређење и 
рјешавање потребне инфраструктуре.  
Општина Невесиње је у претходном периоду обезбиједила локацију ( Улица невесињских устаника, мјесто зграде 
старог Ловачког дома која је у рушевном стању), као и пројектну документацију чиме су створени предуслови за 
покретање поступка јавне набавке за избор извођача и приступање реализацији пројекта у дијелу саме изградње 
објекта. 
У координацији са Секретаријатом за расељена лица и миграције и у складу са процедурама Секретаријата, 
утврдиће се листа крајњих корисника. 
 
Одјељење ће наставити са провођењем активности на реализацији инфраструктурних пројеката отпочетих крајем 
2021. године, а који се односе на санацију и реконструкцију путне инфраструктуре (Светосавска улица, улице 
Вука Торовића, асфалтирање у селима Биоград, Удрежње, Дрежањ, Грабовица,…), реконструкција Дома културе 
''Небојша Глоговац'', проширење објекта ''Дјечији вртић Света Евгенија царица Милица'', санација шклских 
објеката, чија реализација је због завршетка грађевинске сезоне пролонгирана за 2022. годину. 
Активно ће се радити на изради техничке документације и реализацији пројеката на изградњи и адаптацији 
водоводне мреже и путне инфраструктуре за које су  средства обезбијеђена од стране Владе Републике Србије, 
друга транша. 
 
Од стране Дирекције за путеве РС потврђено нам је да ће се радови на рехабилитацији магистралног пута 
Невесиње- Мостар (Бакрачуша- Невесиње) наставити на прољеће. Према плану овог предузећа радови ће се 
завршити наредног љета. Такође је предвиђено да се наставе рехабилитације путних комуникација Невесиње- 
Лука и Невесиње- Зови До. Средствима Дирекције урадиће се и раскрсница у Доњим Брежинама, прикључак на 
регионални пут. 

 
- Изградња канализације у приградским насељима  (Миљевац, Стрелишта и Д. Шеховина) 

Изградњом система фекалне канализације  у наведеним насељима битно ће се побољшат квалитет живљења 
становништва, а утицаће и на повећање броја нових објеката, нарочито пословног карактера. Осим тога, пројекат 
ће повољно утицати и на стање животне средине поготово ако се узме у обзир чињеница да се у непосредној 
околини насеља простиру веће површине пољопривредног земљишта које се интензивно обрађују. 
Техничком документацијом предвиђен је канализациони систем за прикупљање фекалних вода са предметних 
подручја и одвођење у систем градске фекалне канализације.  
Средства за реализацију Пројекта обезбијеђена су кроз грант Владе Србије. 
 

- Замјена постојеће градске расвјете новим ЛЕД свјетиљкама 

На основу претходно утврђеног стања јавне расвјете (утврђен је број, квалитет и дотрајалост постојећег стања 
јавне расвјете), општина је током 2021. године окончала поступак јавне набавке за избор понуђача за извођење 
радова на замјени постојеће градске расвјете новим ЛЕД свјетиљкама. 
Изабрани извођач је уведен у посао и у току је реализација пројекта чија динамика се прати од стране 
овлаштеног надзорног органа. 
Пројекта ће резултирати смањеним трошковима електричне енергије, трошковима одржавања мреже јавне 
расвјете и продужењем вијека трајања расвјетних тијела. 
Средства неопходна за реализацију издвајаће се из уштеда утрошка потрошње електричне енергије смањивањем 
укупне снаге замјеном новим свјетиљкама. Примјеном ЛЕД технологије умањује се до 70 % потрошња електричне 
енергије уз задржавање потребних карактеристика освјетљености. У гарантном року који је предвиђен од 7 
година, гарантује се исправност и одржавање уграђене опреме. 
 

- Изградња новог Градског гробља 

У току 2021. године окончан је процес експропријације на земљиту на коме су изграђени и на коме се планирају 
градити Градско гробље, капела и ресторан за даће у насељу Гвозд.  
У првој половини текуће године планирано је да се створе услову за отварање новог Градског гробља које ће на 
управљање бити додјељено ЈП ''Комус'' Невесиње, док је  изградња ресторана повјерена Српској Православној 
Цркви у Невесињу и иста је у току.  
Такође, ''Спомен соба'' која је тренутно смјештена на локалитету на Гвозду, по завршетку радова на 
реконструкцији Дома културе, биће премјештена на стару локацију (Галерија) чиме ће се стећи услови да се 
обекат који је тренутно у функцији ''Спомен собе'' преуреди у капелу што ће комплекс гробља употпунити свим 
пратећим објектима. 
Реализацијом овог пројекта, ријешиће се проблем изазван попуњеношћу постојећег гробља.  
 

- Спомен обиљежје Крекови- Околно уређење спомен обиљежја  

На основу иницијативе ЦО Кифино село 2016. године у селу Крекови, општина Невесиње подигнут је Спомен крст 
недалеко од мјеста обиљежавања подизања устанка у Херцеговини познатијег као Невесињска пушка. Исте 
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године је изведена АБ конструкција Крста али околно уређење никада није изведено. Недалеко од Крста се 
налази Спомен плоча посвећена истом догађају, на мјесту гдје се сваке године обиљежава годишница устанка. 
Пројектом уређења партера предвиђено је дислоцирање Спомен плоче у близину изграђеног Крста, на локацију 
будућег партера Спомен обиљежја а у циљу формирања јединствене цјелине која ће бити визуено љепша, 
функционалнија и једноставнија за одржавање. 
Општина Невесиње је израдила техничку документацију и издала грађевинску дозволу, а све у склопу апликације 
за Јавни позив које је расписало Министарство рада и борачко инвалидске заштите РС, који се односи на 
добијање новчаних сретстава за заштиту одржавање и изградњу споменика, спомен обиљежја и војничких 
гробаља. У реализацију пројекта уложиће се средства у укупном износу од 50.000 КМ, од чега 25.000 КМ из 
средстава Владе (Министарство рада и борачко – инвалидске заштите), а 25.000 КМ средстав Општине. 
 

- Реконструкција потисног цјевовода ПС Алаговац до резервоара - Рови 

Општина Невесиње током 2021. године исказала интерес за учествовање у Пројекту ''Водовод и канализација 
Републике Српске, фаза 2''  
Планирано је да се кроз овај пројеката изврши реконструкција потисног цјевовода у дужини од 4350м. 
Реализацијом пројекта, уз раније спроведен пројекат Водовод и канализација 1 Републике Српске (Изградња 
пречиштача питке воде) у потпуности би се ријешило снадбијевање становништва питком водом. 
У току је припрема и израда пројектне документације, а саму динамику провођења Пројекта одређује Јединица за 
управљање Пројектом Водовод и канализација у Републици Српској II. 
 

- Изградња дјечијег игралишта у насељу Жиљево 

У сарадњи са Републичким секретаријатом за расељена лица и миграције, обезбијеђена су средства за 
реализацију пројекта ''Изградња дјечијег игралишта у насељу Жиљево''. 
Пројекта обухвара земљане и припремне радове те набавку и уградњу асфалтног слоја и реализује се на 
локацији која је у власништву Општине. 
Укупна вриједност пројекта, према предмјеру и предрачуну радова износи цца 20.000 КМ.  
 

- Изградња спортског игралишта у насељу Лапчевине  

Средства за реализацију пројекта обезбједиће се из буџета Општине и кроз пројекат ''Jачање улоге МЗ у Босни и 
Херцеговини  
Циљ овог, као и претходног пројекта јесте да се настави тренд стварању услова за квалитетнију социјализацију 
најмлађих чланова заједнице.  
 
Из области просторног планирања за 2022. годину предвиђено је да се заврше отпочете измјене регулационих 
планова (Лапчевине и Гвозд), а о измјени постојећих или изради нових регулационих планова одлучиваће се у 
складу са стварним потребама и стањем на терену уз услов да буду обезбијеђена буџетска средства. 
Сходно динамици провођења регулационих планова вршиће се и формирање грађевинских парцела као и 
продаја истих путем лицитације.  
 

2.4. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

Пољопривреда заузима стратешко мјесто у развоју Општине Невесиње и уврштена у је документ Стратегија 
развоја Општине Невесиње за наредни период.  
Буџетом Општине за 2022. годину укупно је планирано 290.000 КМ за развој пољопривреде.  
 
Као приоритет  пољопривредне службе биће примјена Правилника о условима и начину остваривања новчаних 
подстицаја за развој пољопривреде који је протеклих година дао добре резултате и ове године је у ту сврху 
издвојено 150.000 КМ, а средства ће се расподјелити кроз 6 програма и то:  
- Набавка пољопривредне механизације 
- Набавка и узгој стеоних јуница и двизица  
- Набавка музних уређаја и лактофриза 
- Набавка сјеменског материјала 
- Набавка кошница и пчеларске опреме 
- Набавка воћних садница           
 
Право на подстицајна средства за развој пољопривреде по овом Правилнику и ИФАД пројектима , имају 
пољопривредни произвођачи-физичка лица као корисници, са пребивалиштем на подручју општине Невесиње, 
који се баве пољопривредном производњом, који изврше улагање за наведену намјену на подручју општине 
Невесиње, и који су уписани у регистар пољопривредних газдинстава (АПИФ) или у општински регистар 
пољопривредних газдинстава. Износ средстава за субвенцију по програмима износи од 30 до 50% уложених 
средстава за шта је потребно доставити фискалне рачуне, за сваки вид улагања. Износ средстава по програмима 
је ограничен и креће се до 1.000 КМ, зависно од програма. Период за пријаве потенцијалних корисника је до краја 
пољопривредне сезоне, односно до краја октобра текуће године. 
Овим Правилником Општина Невесиње жели подстаћи оне пољопривредне произвођаче-физичка лица која 
истински желе да се баве пољопривредом и желе да прошире свој обим послова, а обзиром да се велики број 



4.3. 2022 . год.  СЛУЖБЕНИ   ГЛАСНИК    ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ  Број  2- Први дио                      страна    24 

  

 
 

њих бави тиме на селу, овим путем их желимо и задржати на селу те спријечити одлив становништва из руралних 
дијелова. Правилником желимо обухватити већи број произвођача.  
Одјељење ће бити ангажована на пословима пласмана општинских субвенција за подршку производњи сировог  
млијека у виду субвенција, за шта је обезбјеђено 120.000 КМ, коју ћемо исплату испоштовати у задатом року, у 4 
транше. Сва протекла потраживања су редовно исплаћивана по овом основу.  
У сврху развоја сточарства, Општина је буџетом предвидјела 20.000 КМ за уређење водопојилишта за стоку, која 
дејством природе захтјевају машинско чишћење  муља. 
Обављаће се послови везане за набавку регресираног дизел горива,  активности и рад на правовременој 
имплементацији Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја  за развој  пољопривреде и 
села у  2022. години Министарства поњопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, који годишње 
пласирају, по овом основу, око милион и по новчаних средстава.  
Општина Невесиње планира активно учешће на пољу спровођења пројеката ИФАД-а, гдје су у ту сврху 
направљена три бизнис плана, за три области- набавка стеоних јуница, подизање нових засада воћа, те 
подстицање развоја повртарства.  
Пољопривредна служба  ће  узети значајно учешће у припреми и организацији семинара, радионица и др. 
предавања са темама из области пољопривреде  (воћарство, пчеларство, сточарство), а одржаваће и редовну 
сарадњу и контакте са локалним субјектима из ове области и индивидуалним пољопривредним произвођачима, 
те Пољопривредном савјетодавном службом и ресорним Министарством, Редах-ом, те сервисирање и свих 
других послова из ове области. 
Биће  укључена и у организацију 17. Сајма пољопривредних производа и ручних радиности, који је предвиђен да 
се одржи на градској пијаци и који ће и ове године окупити рекордни број посјетилаца. Активно ће се укључити са 
циљем призивања већег броја учесника како би сајам постао масовнији. 
Усвајањем Правилника о критеријумима, начину и условима расподјеле подстицајних средстава за развој 
производне дјелатности, субвенционишући радна мјеста у производној дјелатности запослено је 120 радника и 
помоћ се пружила као и за набавку основних средстава и опреме. Општина ће се и даље ангажовати на 
имплементацији правилника и радо субвенционисати све будуће инвеститоре . 
У оквиру пројекта Горњи хоризонти активности су видљиве и са доста аспеката значајне за општину Невесиње 
.''Хидроелектрана Дабар'' д.о.о. Требиње је склопила уговор са извођачем радова ''Интеграл инжењеринг'' а.д. 
Лакташи за извођење радова – ''Изградња доводног тунела , улазне грађевине и приступних тунела са истражно- 
пројектантским радовима у току изградње''. У току је извођење радова на доводном тунелу и улазној грађевини. 
До сада је извршен ископ доводног тунела у дужини око 11 300 м и урађена примарна подграда. У току je 
извођење секундарне облоге које је већ урађено у дужини од 2 500 метара и ињектирање доводног тунела .  
Обезбјеђене су грађевинске дозволе за изградњу бране ''Пошћење'', насипе Гребак и Врањача, као и машинску 
зграду и разводно постројење. У току је експропријација на подручју акумулације ''Невесиње'' и дијела Дабарског 
поља. 
Потписан је уговор о грађењу преосталих објеката ХЕ Дабар , по принципу ''кључ у руке'', са кинеским извођачем 
China Gezhouba Group Company као и уговор о финансирању преосталог дијела пројекта са“ Кинеском извозно 
увозном банком“. Увођење извођача у посао планирано је у првој половини 2022. године . 
У стратегији развоја енергетике Републике Српске, Хидроелектрана Дабар је на попису кључних потенцијалних 
будућих производних објеката са 159,15  MW инсталиране снаге. 
Када је у питању изградња енергетских објеката на територији општине Невесиње у 2022. години планирана је 
изградња једне од највећих соларних електрана на Балкану, инсталисане снаге 60 MW. Објекат ће бити изграђен 
у рејону “Ковачица“ у катастарској општини Миљевац. Инвеститор „Етмакс“ из Бања Луке је од Владе РС добило 
концесију за изградњу електране и потписало уговор о партнерском улагању са фирмом „Зарубљежњефт“ из 
Русије. Осим тога, инвеститор је ресорном министарству поднио захтјев за грађевинску дозволу за припремне 
радове, чији почетак је планиран у марту 2022. године, односно чим то временски услови буду дозволили. У току 
је и припрема свих осталих докумената потребних за реализацију овог пројекта. Планирани рок изградње 
комплетног објекта је три године. У току изградње биће стално ангажовано преко 200 радника а стално 
запослење добиће око 30 радника разних занимања на пословима  администрације и одржавања. 
Осим овог пројекта , предвиђена је и изградња око 40 малих соларних електрана , појединачне снаге до 150 kW 
које ће ући у систем подстицаја за 2022. годину. У току је дефинисање тачних локација на којима ће бити вршена 
градња и прикупљање документације потребне за изградњу ових објеката .  
Вјетропарк “ Гребак “ је један од значајних енергетских пројеката за општину Невесиње. Током 2021. године 
урађена су 2 километра приступних путева, складишни плато и плато за трафостаницу . План реализације 
пројекта за 2022. годину је завршетак поступка експропријације земљишта и прибављање грађевинске дозволе за 
читав пројекат. Што се тиче грађевинских радова планирано је да се изгради трафостаница 110/30 kV као и 
остатак приступних путева у дужини од 7 километара са 10 монтажних платоа за градњу вјетро турбина . 
Значајно је напоменути да ће велики број становника Невесиња  има запослење на овим пројектима . 
Такође, вјетропарк на локацији Трусина је у плану рада у наредном периоду. Влада Републике Српске је, на једној 
од сједница, донијела одлуку о покретању поступка додјеле концесије за изградњу и коришћење вјетроелектране 
Трусина.  
Одсјек за друштвене дјелатности ће се бавити активностима на пољу спорта, културе, образовања, удружења 
грађана, изради извјештаја, сарадњом са свим културним, спортским, омладинским и осталим удружењима, те 
праћење њиховог рада.  
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Најважнија ставка у буџету из овог сектора је стипендирање ученика и студената, за шта је у буџету планирано 
162 000 КМ. Општина Невесиње је једна од ријетких која издваја оволику суму за стипендије. Истина, садашњи 
критеријум стипендирања има претежно социјални аспект, али се општина не може одрећи тога, јер већина 
наших студената нема материјални положај за студирање без финансијске помоћи.  
Значајна средства се издвајају за рад спортских клубова и омладинских организација. У ту сврху је планирано 182 
500 КМ. Највише средстава је издвојено за фудбалски клуб Вележ, који је најмасовнији и успјешно се такмичи у 
другој лиги РС. Сљедећи клуб је рукометни клуб Херцеговина, по бројности чланства, такође масован, са 
запаженим резултатима.  
Велику финансијску помоћ од Општине имају удружења за афирмацију породице и заштиту права жена, дјеце, 
избјеглих и расељених, бораца и особа са инвалидитетом. За рад ових организација, буџетом је планирано 209 
300 КМ. Највише пажње ће бити посвећено Удружењу  дјеце и омладине са посебним потребама Моја нада, гдје 
је издвојено 89.800 КМ. На конто Општинске борачке организација издвојено је 57.000 КМ, те слиједи Удружење 
породица са проблемима стерилитета „Бебе“ са 20.000 КМ, Удружење обољелих од мултипла склерозе, које 
представља веома активну организацију, која помаже обољелима као и социјално- угроженој популацији, за 
њихов рад Општина је издвојила 16.000 КМ. 
Као једна од најважнијих манифестација са традицијом дугом пуних 146. година јесте Невесињска оломпијада. 
Буџетом општине Невесиње за ову годину планирано је 70.000 КМ. Надајући се повољној епидемиолошкој 
ситуацији и ове године потрудићемо се да сва такмичења, догађаје и манифестације организујемо у што 
квалитетнијем и бољем амбијенту. 
Такође, велики труд ће се уложити у организацију обиљежавања славе града као и Митровданских свечаности.  
Као и сваке године субвенионисати ће се јавни превоз лица у линијском саобраћају, који највише користе 
ученици. Издвојена средства су 50. 500 КМ. 
Бројна популација становништва су пензионери. За помоћ њиховом Удружењу, Општина је издвојила 25 000 КМ. 
Школске установе, Средњошколски центар и основна школа ће споводити редовне активности, те је општина 
значајно помогла њихов рад планираним средствима.  
Једна од тачака дневног реда на овој сједници СО Невесиње биће и Одлука о расподјели новчаних средстава за 
помоћ дјеци из подручних одјељења основне школе „Ристо Пророковић“, Невесиње, а која живе у руралним 
подручјима, до петог разреда. Наш орган има намјеру да се помогне свим породицама које живе у руралним 
подручјима и њихова дјеца похађају подручне школе. Свакоме дјетету додјелило би се 100,00 КМ мјесечно, а 
укупно 10 мјесеци сваке школске године. Као циљ имамо да одржимо сеоске школе, те свим мјештанима пружимо 
помоћ при школовању своје дјеце. Надамо се подршци свих изабарних преставника у Скупштини како би одмах 
кренули у реализацију ове Одлуке.  
У наредном периоду предстоје сталне активности на организацији спортских догађаја, као и културних дешавања 
у Дому културе, који је сада један репрезентативан објекат, чију санацију је помогла Влада Републике Србије као 
и Влада Републике Српске. У плану је одржавање  пројекција филмова и представа, све у циљу побољшања 
културног живота у граду.  
Посебна пажња ће се посветити над кориштењем и употребом Спортске дворане „Невесињка“, која је већим 
дијелом реновирана, за шта је утрошено близу милион марака, бољој наплати услуга дворане и  смањењу 
трошкова. Општина ће дати пуну подршку у припреми и организацији традиционалног Божићнег турнира у малом 
фудбалу, музичких фестивала и концерата, као и учешће у припреми и организацији утакмица спортских клубова 
који користе дворану за такмичења, тренинге и рекреацију. Трудимо се да изађемо у сусрет свим клубовима који 
тренирају и траже додатне термине, а најважније је истаћи да клубови користе услуге спортске дворане без 
накнаде.  
Одсјек за инспекцијске и послове комуналне полиције  Општинске управе,општине Невесиње за 2022. годину, свој 
радће заснивати по Годишњем плану инспекцијског надзора који је у складу је са  Законом о инспекцијама у 
Републици Српској („Службени гласник РС“, број 74/2010, 109/12,117/12 и 44/16) и спроводиће се кроз оперативне 
(седмичне,мјесечне  и полугодишње) планове инспекцијског надзора. 
Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова Одсјека за 
инспекцијске послове, непосредну примјену закона и других прописа, праћење стања на територији општине 
Невесиње из области и оквира комуналних дјелатности, тржишне, грађевинске, пољопривредно/водне, 
ветеринарске и инспекције за храну. 
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора у Одсјека за инспекцијске послове је повећање ефективности и 
транспарентности, као и јачање повјерења грађана у локалну самоуправу општине Невесиње. 
Планским радом се омогућава: 
- непосредна примјена закона и других прописа, 
-спровођење инспекцијског надзора и рјешавања у управним стварима у првом степену, 
- праћење стања и предлагање мјера за унапређење стања на терену, на територији општине Невесиње , и 
- превентивно дјеловање инспекције као једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора. 
У складу са горе наведеним Годишњи план инспекцијског надзора садржи опште и специфичне циљеве које је 
потребно остварити, задатке односно програмске активности које је потребно спровести како би се ти циљеви 
остварили, индикаторе резултата тј. начин на који се мјере остварени задаци односно програмске активности, 
рокове у којима се задаци односно активности морају обавити, одговорност за спровођење активности, односно 
задатака, врсту активности и друго. 
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Методе и организација надзора које се примјењују у Одсјеку, омогућују нам боље планирање и праћење рада 
инспектора, брже поступање по иницијативи грађана, стандардизовање процедура, уједначавање примјене 
закона и казнене политике. Уз све речено профилирање инспекторског кадра на послу у смислу етичког, 
професионалног и одговорног поступања континуирана је активност која се спроводи у сарадњи са 
Инспекторатом Републике Српске. 
Сви послови и задаци из нашег дјелокруга, односно  годишњег плана инспекцијског надзора обављају се 
свакодневно, како у сједишту Одсјека, тако и на терену наше општине. 
   
 

 
Надајући се повољним економским условима те бољој епидемиолошкој ситуацији усмјерићемо се ка што већем 
развоју наше општине како би прешли у ред развијених општина те грађанству пружили боље услове за живот. 
 
Прилог: План јавних набавка за 2022. годину („Службени гласник општине Невесиње“ 1/22)                                                      
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