
 
Датум: 10.8.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 2 - Страна: 1 

 

С А Д Р Ж А Ј 
СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ 2/20 

 

 

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЉУБИЊЕ 

 

1. Одлука о усвајању Извјештаја о 

извршењу Буџета општине Љубиње за 

период 01.01.-31.12.2019.године, бр.04-

400-1/20, од 15.6.2020.године;...............4 

2. Извјештај о извршењу Буџета општине 

Љубиње за период 01.01.-

31.12.2020.године;...................................5 

3. Одлука о усвајању Плана утрошка 

средстава од посебних водних накнада, 

бр.01-013-35/20, од 15.6.2020.године;...14 

4. Одлука о суфинансирању трошкова 

боравка предшколске дјеце из 

вишечланих породица у ЈУ „Дјечији 

вртић“ Љубиње, бр.01-013-18/20, oд 

13.3.20202.године;..................................14 

5. Одлука о усвајању Програма комуналних 

дјелатности заједничке комуналне 

потрошње за 2020.годину;.....................15 

6. Програм обављања комуналних 

дјелатности заједничке потрошње за 

2020.годину;............................................15 

7. Закључак о утврђивању дуга општине 

Љубиње на дан 31.12.2019.године, бр.01-

022-116/20, од 15.6.2020.године;............21 

8. Закључак бр.01-013-32/20, од 

15.6.2020.године;......................................21 

9. Извјештај о раду Начелника Општине 

Љубиње за 2019.годину;..........................21 

10. Закључак бр.01-013-34/20, од 

15.6.2020.године;......................................25 

11. Извјештај о раду Одјељења за општу 

управу за 2019.годину;............................25 

12. Закључак бр.01-013-33/20, од 

15.6.2020.године;......................................27 

13. Извјештај о раду Одјељења за привреду, 

финансије и јавне дјелатности за 

2019.годину;.............................................28 

14. Закључак бр.01-013-14/20, од 

15.6.2020.године;......................................31 

15. Закључак бр.01-013-12/20, од 

15.6.2020.године; .....................................31 

16. Закључак бр.01-013-21/20, од 

15.6.2020.године; .....................................31 

17. Закључак бр.01-013-27/20, од 

15.6.2020.године; .....................................31 

18. Закључак бр.01-013-22/20, од 

15.6.2020.године; .....................................32 

19. Закључак бр.01-013-29/20, од 

15.6.2020.године; .....................................32 

20. Закључак бр.01-013-19/20, од 

15.6.2020.године; .....................................32 

21. Закључак бр.01-013-26/20, од 

15.6.2020.године; .....................................32 

22. Закључак бр.01-013-28/20, од 

15.6.2020.године; .....................................33 

23. Закључак бр.01-013-25/20, од 

15.6.2020.године; .....................................33 

24. Закључак бр.01-013-24/20, од 

15.6.2020.године; .....................................33 

25. Закључак бр.01-013-30/20, од 

15.6.2020.године; .....................................33 

26. Закључак бр.01-013-11/20, од 

13.3.2020.године; .....................................34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 
 

ОПШТИНЕ  ЉУБИЊЕ 

Година LVII             Љубиње, 10.8.2020. године Број: 2 

 



 
Датум: 10.8.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 2 - Страна: 2 

 

27. Закључак бр.01-013-9/20, од 

13.3.2020.године; .....................................34 

28. Закључак бр.01-013-8/20, од 

13.3.2020.године; .....................................34 

29. Закључак бр.01-013-10/20, од 

13.3.2020.године; .....................................34 

30. Рјешење бр.01-111-23/20, од 

13.3.2020.године; .....................................35 

31. Рјешење бр.01-111-24/20, од 

13.3.2020.године; .....................................35 

32. Рјешење бр.01-111-21/20, од 

13.3.2020.године; .....................................36 

33. Рјешење бр.01-111-22/20, од 

13.3.2020.године; .....................................37 

34. Рјешење о именовању Комисије за 

примопредају дужности, бр.01-013-17/20, 

0д 13.3.2020.године; ................................38 

35. Рјешење о именовању Комисије за 

примопредају дужности, бр.01-013-16/20, 

0д 13.3.2020.године; ................................38 

 

 

 

 

II КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ИИ МЕНОВАЊЕ 

 

1. Одлука бр.01-013-7/20, од 

13.3.2020.године; .....................................39 

2. Одлука бр.01-013-7/20, од 

13.3.2020.године; .....................................39 

3. Одлука бр.01-013-7/20, од 

13.3.2020.године; .....................................40 

4. Одлука бр.01-013-7/20, од 

13.3.2020.године; .....................................40 

 

III АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

1. Правилник о измјени и допуни 

Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста 

Општинске управе бр.02-12-1/20, од 

11.3.2020.године;......................................40 

2. Рјешење о именовању чланова 

Општинског штаба за ванредне ситуације 

бр.02-022-129/20, од 9.6.2020.године;....41 

3. Рјешење о именовању Комисије за јавне 

набавке путем отвореног поступка бр.02-

404-11/20, од 22.6.2020.године;..............42 

4. Одлука о додјели једнократних помоћи 

бр.02-401-6/20, од 3.2.2020.године;........43 

5. Одлука о висини просјечне плате 

запослених у Општинској управи 

Општине Љубиње, бр.02-022-39/20, од 

20.02.2020.године; ...................................43 

6. Одлука о додјели стипендије, бр.02-611-

1/20, од 5.2.2020.године; .........................43 

7. Одлука о плаћању трошкова закупнине 

бр.02-022-26/20, од 25.02.2020.године;..44 

8. Одлука о покреатњу поступка набавке 

радова, бр.02-404-10/20, од 

8.6.2020.године;........................................45 

9. Oдлука о додјели једнократне помоћи 

породици Јањић, бр.02-401-44/20, од 

25.5.2020.године;......................................45 

10. Одлука о избору најповољнијег понуђача 

и додјели уговора, бр.02-404-9-1/20, од 

19.5.2020.године;......................................46 

11. Одлука о покретању поступка набавке 

роба, бр.02-404-09/20, од 

3.4.2020.године;........................................47 

12. Одлука о избору најповољнијег понуђача 

и додјели уговора, бр.02-404-10/20, од 

16.07.2020.године;....................................47 

13. Одлука о покретању поступка јавне 

набавке за набавку радова 

„Реконструкција пумпне станице ДО“, 

бр.02-404-11/20, од 19.2.2020.године;....49 

14. План утрошка новчаних средстава од 

посебних водних накнада прикупљених 

до 31.12.2020.године, бр.02-022-107/20, 

од 29.5.2020.године;.................................49 

 

IV АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

1. Наредба бр.02-022-29/20, од 

15.3.2020.године;......................................49 

2. Наредба бр.02-022-30/20, од 

15.3.2020.године; .....................................50 

3. Наредба бр.02-022-33/20, од 

15.3.2020.године; .....................................51 

4. Одлука, бр.02-022-68/20, од 

26.03.2020.године; ...................................51 

5. Наредба о забрани рада  бр.02-022-38/20, 

од 16.3.2020.године; ................................51 

6. Наредба бр.02-022-41/20, од 

19.3.2020.године; .....................................52 

7. Наредба, бр.02-022-64/20, од 

23.03.2020.године; ...................................53 

8. Одлука бр.02-022-71/20, од 

30.3.2020.године; .....................................53 

9. Наредба бр.02-022-89/20, од 

28.4.2020.године; .....................................54 

10. Наредба бр.02-022-88/20, од 

28.4.2020.године; .....................................55 

11. Закљуак бр.02-022-79/20, од 

16.04.2020.године; ...................................55 

12. Закљуак бр.02-022-90/20, од 

30.04.2020.године; ...................................56 

13. Овлашћење бр.02-022-94/20, од 

30.04.2020.године; ...................................56 

14. Наредба бр.02-022-78/20, од 

16.04.2020.године; ...................................57 

15. Закљуак бр.02-022-74/20, од 

06.04.2020.године; ...................................57 

16. Одлука бр.02-022-70/20, од 

27.3.2020.године; .....................................58 



 
Датум: 10.8.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 2 - Страна: 3 

 

17. Рјешење бр.02-022-70-1/20, од 

27.3.2020.године; ...................................59 

18. Закључак бр.02-022-99/20, од 

11.5.2020.године; ...................................59 

19. Закључак бр.02-022-96/20, од 

7.5.2020.године; .....................................60 

20. Закључак бр.02-022-134/20, од 

7.7.2020.године; .....................................61 

21. Закључак бр.02-022-135/20, од 

7.7.2020.године; .....................................62 

22. Закљуак бр.02-022-141, од 

20.07.2020.године; ..................................62 

23. Закљуак бр.02-022-146, од 

27.07.2020.године; ..................................63 

24. Закључак, бр.02-022-115/20, од 

10.06.2020.године; ..................................64 

25. Закљуак бр.02-022-125, од 

26.06.2020.године; ..................................64 

26. Закљуак бр.02-022-126, од 

27.06.2020.године; ..................................65 

27. Закљуак бр.02-022-127, од 

27.06.2020.године; ..................................65 

28. Закљуак бр.02-022-122, од 

24.06.2020.године; ..................................66 

29. Закљуак бр.02-022-100, од 

12.05.2020.године; ..................................66 

30. Закљуак бр.02-022-103, од 

22.05.2020.године; ..................................67 

31. Закљуак бр.02-022-103-1, од 

25.05.2020.године; ..................................68 

 

V РЕГИСТРАЦИЈА ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 

ВЛАСНИКА 

 

1. Оглас ..................................................................68 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Датум: 10.8.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 2 - Страна: 4 

 

 

 

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ЉУБИЊЕ 
 

 
 На основу члана 30.став 1.алинеја 

3.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,бр. 

97/16), члана 26.став 2.Закона о буџетском 

систему РС (Сл.гл.РС, бр.121/12) и члана  36.и 

38.Статута Општине Љубиње Скупштина 

Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) на сједници 

одржаној дана 15.6.2020.године, д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета 

Општине Љубиње за период 1.1.-

31.12.2019.године 

 

1 

 

Скупштина Општине Љубиње  је 

усвојила Извјештај о извршењу Буџета Општине 

Љубиње, за 2019.годину у износу : 

 

- приходи 1.962.602 КМ 

- расходи 1.845.543 КМ 

 

2 

 

 Ова одлука ступа на снагу осам дана од 

дана доношења и биће објављен у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 04-400-1/20 

Дана, 15.6.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Датум: 10.8.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 2 - Страна: 5 

 

 

 

И  З  В  Ј  Е  Ш  Т  А  Ј 

 

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ 

ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2019. ГОДИНЕ 

 

 

 

ПРЕДЛАГАЧ: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   

ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за буџет и финансије 

 

 

 У В О Д 

 

Програмом рада Скупштине Општине, а у складу са важећим законским прописима, предвиђено је 

разматрање Извјештаја о извршењу Буџета Општине Љубиње за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 

године. 

 

 У овом Извјештају исказана су буџетска средства и издаци у наведеном периоду , која су приказана 

тако да се може видјети разлика између планираног и оствареног, објашњена већа одступања, те обавезе и 

потраживања. 

 

 У периоду од 01.01.2019до 31.12.2019. године исказан је суфицит у износу од 117.059 КМ а битно је 

напоменути да је наведени финансијски резултата без прихода обрачунског карактера. 

 

 Детаљнија анализа о извршењу буџета дата је у материјалу. 

 

 

 

AНАЛИЗА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

 

 

 

РЕД. 

БРОЈ 

 

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 

ПЛАН ЗА 

2019. ГОД. 

ОСТВАРЕНО 

01.01.-31.12.2019 

 

ИНДЕКС 

 

1. 

 

Порески приходи 1.636.900 1.667.157 102 

2. Непорески приходи 

 

  157.100     140.845 90 

3. Трансфери и грантови   150.500       148.192 98 

4. Финансирање 

 

    15.800          6.438 41 

  

УКУПНА СРЕДСТВА 

 

1.960.300 

 

1.962.602 

 

100 

 

 

 

У табели су приказана буџетска средства по врстама, те њихово остварење у односу на план. 

 

 Анализирајући структуру укупних буџетских средстава лако се уочава да су порески приходи 

остварени са индексом 102, непорески приходи са индексом 90 ,трансфери и грантови са индексом 98 а 

финансирање индексом 41. 

 

Остварење буџетских средстава у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године је исто као план  за 2019. 

годину. 

У наредној табели приказани су приходи по врстама и њихово остварење у  односу на план за 

2019.годину.  
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ 

ЗА  2019. ГОДИНУ 

 

            ПРИХОДИ 

 

 

 

Из тaбеле се види да су укупни приходи у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године остварени у 

износу од 1.962.602 КМ, односно  100 % у односу за план.   

 

Порески приходи остварени су у износу од 1.667.157 КМ са индексом  102.  

Код непореских прихода уочљиво је да je остварење за  2019. годину мање за 10% од плана и износи 

140.845 КМ.  

 

ВРСТА ПРИХОДА План за 

2019. годину 

Oстварење 

за 2019 

годину 

 

Индекс 

 

 

 

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.636.900 1.667.157     102       

 

7131  Порези на лична примања  

7141  Порези на имовину 

7142  Порез на наслеђе и поклоне 

7143  Порез на пренос непокретности и права 

7151  Порези  на промет производа 

7152  Порези на промет услуга 

7171  Индиректни порези од УИО 

7191  Остали порески приходи 

7153 Aкцизе 

                     

            

 

75.000 

60.000 

                100               

                100 

500 

100 

1.500.000 

             1.100 

 - 

         

 

75.798 

48.322 

0 

0 

104 

0 

1.529.952 

              1.178 

            11.803  

                                             

    

 

    101               

 81 

0 

0 

21 

0 

102 

107     

 - 

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 157.100 140.845 90 

 

7212  Приходи од закупа и ренте 

7213  Приходи од  камата на готовину 

7221  Општинске административне таксе  

7223  Комуналне таксе на фирму 

7224  Накнаде за кориш.грађевинског земљишта 

7224  Накнаде за промјену намјене пољ. Земљишта 

7224  Накнаде за шуме 

7224  Накнаде за воде 

7224  Приходи од комуналне накнаде 

7224  Накнада за противпожарну заштиту 

7225  Властити приходи буџетских корисника 

7231  Општинске новчане казне 

7291  Остали општински непорески приходи 

             

 

35.000 

                 - 

10.000 

14.000 

1.000 

100 

               4.000 

             17.000 

               3.500             

6.500 

25.500 

500 

40.000 

 

 

31.746 

- 

9.377 

11.656 

1.340 

0 

2.345 

16.598 

1.880 

4.701 

26.732 

- 

34.470 

 

 

91 

- 

94 

83 

134 

0 

57 

98 

54 

72 

105 

- 

86 

 

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ           166.300                 

154.600 

93 

7872 Tрансфери јединицама лок.управе 

7873 Трансфери од јединица лок.самоу. 

8141  Примици од продаје основних средст 

7312  Грантови 

9212 Примици од задужења 

9381 Примици оо накнаде за боловање 

150.000 

- 

             10.000 

                 500 

           - 

             5.800                 

          147.852 

                   50 

                      -  

                 260 

                    - 

               6.438 

99 

      - 

-  

     52 

- 

111            

           УКУПНО 1+2+3 1.960.300 1.962.602 100 



 
Датум: 10.8.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 2 - Страна: 7 

 

Приход од трансфера односи се на помоћ неразвијеним општинама,трансфер Министарства здравља 

за социјална  давања  те грантове буџетским корисницима од појединих министарстава и исти је за 

2019.годину оствaрен у износу од  147.852 КМ  а поврат погрешно уплаћених прихода од стране других 

општина у износу од 50 КМ,као и учешће грађана у у износу од 260 КМ у сврху прикључка јавне расвјете у 

Крајпољу. 

 

 

Битно је напоменути и то да су у директно у буџету општине остварена средства у износу од 

1.835.543 КМ, а да су средства у износу од 127.059 КМ остварена директно кроз властите приходе 

корисника , а највећи дио чине средства за социјалну заштиту.Буџетски корисници остварили су властите 

приходе  како слиједи: 

-Општинска ватр.служба       2.750  КМ 

-Центар за соц.рад(за социјалне помоћи)                                             89.456 КМ 

-Дјечији вртић                                                        20.033 КМ 

-Средња школа                     11.820 КМ 

-Народна библиотека                      3.000 КМ  

          

 

РАСХОДИ 

 

 

Ред.

бр. 

 

НАЗИВ КОРИСНИКА 

 

План за 

2019. 

годину 

 Остварење за 

2019.годину 

Инде

кс 

9/12 

 

 

СКУПШТИНА 

 

 

122.000 

  

118.888 

 

97 

4111 

4112 

4129 

4129 

4129 

Расходи за бруто плате 

Расходи за бруто накнаде 

Расходи за бруто накнаде одборника 

Трошкови избора  

Трошкови накнаде одборника за вјенчања 

56.000 

6.000 

60.000 

- 

- 

 54.458 

5.396 

58.824 

- 

210 

 

97              

90           

98 

- 

      -      

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК, ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

      

815.160 

 

 

 

754.115 

 

92 

4111 

4112 

4112 

4114 

4122 

4122 

4123 

4124 

4125 

4125 

4126 

4126 

4127 

4127 

4127 

4127 

4127 

4127 

4129 

4129 

4129 

4129 

4129 

4133 

4139 

Расходи за бруто плате 

Расходи за бруто накнаде за топли оброк 

Расходи за путне трошкове 

Расходи за помоћи 

Расходи по основу утрошка енергије и углја 

Расходи за комуналне и комуникационе ус 

Расходи за режијски материјал 

Расходи за материјал за посебне намјене 

Расходи за текуће одржавање 

Расходи за одржавање аута 

Расходи по основу  смјештаја 

Расходи по основу утрошка горива 

Расходи за услуге осигурања и плат.промет 

Рсходи ревизије пројеката и надзора 

Расходи за адвокатске и нотарске  услуге 

Рсходи за лиценце 

Конкурсии објаве 

Расходи за остале стручне услуге 

Расходи по основу репрезентације 

Расходи за набавку галантерије 

Расходи по основу Крсне славе Општине 

Расходи сајма 

Остали непоменути расходи 

Расходи по основу камата на прим. Зајмове 

Расходи по основу затезних камата 

   407.200 

79.560 

3.000 

- 

17.500 

     25.000 

     10.000 

         100 

13.000 

4.000 

1.000 

6.500 

9.000 

7.000 

6.000 

4.000 

3.000 

7.000 

3.000 

5.000 

6.300 

- 

30.000 

32.000 

200 

 

 

390.650 

71.984 

2.185 

- 

14.496 

                        

22.686  

7.604 

- 

5.712 

2.661 

80 

6.090 

8.558 

5.590 

4.157 

4.741 

1.432 

8.934 

1.738 

4.098 

6.258 

- 

19.529 

31.871 

96             

90 

73 

- 

83 

91 

76                    

- 

44 

66 

8 

94 

95 

80 

69 

118 

48 

127 

99 

82                       

99 

- 

65 

99 

11 
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4191 

4870 

6319 

6381 

4113 

Расходи по судским рјешенјима 

Обавезе за погрешно упл.приходе 

Трошкови из ранијиг година 

 Накнаде болованња 

Расходи боловања који се на рефундирају 

123.000 

1.500 

3.000 

5.800 

        2.500            

 

22 

122.147 

737 

2.937 

5.800 

1.418 

 

98 

49 

98 

100 

57 

 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА  

ЈЕДИНИЦА 

124.550  123.527 99 

4111 

4112 

4122 

4123 

4124 

4125 

4126 

4127 

4129 

4139 

5113 

 Расходи за бруто плате 

Расходи за путне трошкове                     

 Расходи за ком.и комун.услуге 

 Трошкови режијског материјала 

 Трошкови матер.за посеб.намјене 

 Трошкови одржавања 

 Трошкови путовања и смјештаја 

 Расходи за остале стручне услуге 

 Остали непоменути расходи 

 Трошкови затезних камата 

 Набавка опреме 

106.000 

60 

     12.500     

         700 

         850             

        1.150    

           60  

           200 

          700     

             30 

         2.300  

 105.953           

40 

12.090          

           536 

850 

1.116 

57 

         197 

676                  

            - 

2.012 

100            

67            

 97 

77           

  100 

97 

95 

98 

97            

- 

87 

 Властити  приходи 

Приходи буџета 

           

3.000 

121.550 

 2.750 

117.520 

 

      

92                      

94 

           

    

МЈЕСНЕ    ЗАЈЕДНИЦЕ  

          

6.000 

  

                      5.655 

 

     94               

 

5111 

4121 

4122 

 

Учешће  у пројектима мјесних заједница 

Трошкови  закупа 

Трошкови  струје 

 

 

 

 

6.000 

              

 

  

5.655 

 

 

94 

               

              КАПИТАЛНИ  РАСХОДИ   

 

 

                   

171.750 

 

 

 

                     

153.581 

 

              

89 

5111 

5111 

5111 

5111 

5111 

5111 

5113 

5112 

5112 

5131 

6122 

6213 

Асфалтирање путева и изградња тротоара 

Градска расвјета –изградња и реконструкци 

Бетониранје макадамских путева 

Уређење пречистача 

Изградеа трот. И обор.вода у Виноградима 

Проширење канализационе мреже 

Издаци за набавку опреме 

Реконструкција градске расвјете 

Реконструкција друш.центра-ОК 

Издаци куповине земљишта  

Оснивачки улог 

Издаци за отплату главнице кредита 

- 

2.000 

2.000 

13.000 

- 

1.900 

17.000 

33.600 

9.250 

500 

1.500 

       91.000  

 

- 

 

 

        - 

        1.442 

1.685              

12.654  

-  

-  

6.215 

32.551 

8.065         

497             

-          

90.472 

- 

72 

84 

97 

- 

100 

37 

97 

87 

99                

- 

99 
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ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА 

 

 

     182.990 

 

 

 

 

 

170.022 

 

 

93 

4125 

4125 

4125 

4127 

4127 

4127 

4127 

4128 

4128 

4128 

4128 

4128 

4128 

4128 

4128 

4129 

4129 

4129 

4141 

4141 

4152 

4161 

4161 

4161 

4161 

 

Расходи за текуће одржавање асфал.путева 

Расходи за текуће одржавање мак.путева 

Расходи за одржавање опреме зај.потрошње 

Расходи за услуге информисања и медиј 

Расходи за израду пројеката и студија 

Расходи за израду урбанистичког плана 

Расходо за израду шум.прив.основе 

Расходи за услуге одржавања зелених пов 

Расходи за услуге зимске службе 

Расходи за услуге чишћења јавних површи 

Одржавање канализациј и одвођ. Обор.вода 

Расходи за одржавање јавних ком. Објеката 

Расходи за одржавање градске депоније 

Расходи по основу утрошка елек.енерг.водовода 

Расходи по основу утрошка ел.расвјете 

Празнична декорација града 

Традиционалне уличне трке 

Финансирање споразума у међуопш.сарадњ  

Новчана премија за пољопривреду 

Субвенције 

Капитални грант за изг.споменика 

Награде ученика 

Награде за склапање брака   

Помоћи појединцима 

Трошкови финан.вантјел.оплодње 

3.700 

2.000 

1.000 

- 

6.000 

- 

- 

10.000 

1.500 

33.000 

4.400 

5.000 

4.500 

18.000 

17.000 

2.000 

2.000 

1.000 

36.790 

400 

15.000 

6.000 

4.000 

       9.200      

           500 

 3.195 

936         

          1.907 

- 

       8.473 

10.088         

        1.300 

      33.378 

        3.350 

        2.040 

3.600        

18.000 

      16.763 

            530 

           1.963 

       - 

36.785        

-            

     15.000 

     6.000 

      3.500 

3.214         

-       

              

86 

45 

191 

- 

141 

- 

- 

101 

87 

100 

76 

41 

80 

100 

99 

26 

98 

- 

100              

-  

100             

100 

88 

35 

-              

 

  

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

 

     259.100 

 

  

253.070 

 

 

98 

  

4111 

4112 

4112 

4122 

4123 

4126 

4127 

4129 

4125 

4161 

4114 

 

Расходи за бруто плате 

Расходи за бруто накнаде трошкова запос 

Расходи за путне трошкове 

Расходи за енергију,  ком. И комуник.услуг 

Расходи за режијски материјал 

Расходи по основу горива и смјештаја 

Расходи за остале стручне услуге 

Остали непоменути расходи 

Расходи за текуће одржавање 

Помоћи појединцима 

Расходи за отпремнине 

 

  

56.000 

8.900 

100 

1.200 

400 

400 

         1.200 

2.800 

600 

186.000 

1.600 

 

          55.893                                   

8.579                         

-     

1.131 

297 

170 

705 

2.033 

558 

182.143 

1.561 

  

        100 

96 

- 

94 

74 

43 

59 

73 

93 

98 

98 

 Властита средства 

Средства буџета 

    103.000 

    156.100 

 89.456 

  163.614 

 

87           

105              

  

 

СРЕДЊА ШКОЛА 

 

       

32.150 

 

 

 

 

28.892 

 

 

90 
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112 

4112 

4122 

4123 

4124 

4125 

4126 

4127 

4129 

4121 

 

Расходи за бруто накнаде трошкова запосле 

Рсходи за путне трошкове 

Расходи за енергију, ком. и комуник.услуге 

Расходи за режијски материјал 

Расходи за материјал за посебне намјене 

Расходи за текуће одржавање 

Расходи по основу горива и смјештаја 

Расходи за остале стручне услуге 

Остали непоменути расходи 

Трошкови закуп 

 

        8.800 

           300 

11.800 

3.700 

2.100 

1.100 

850 

950 

         2.550        

           - 

 

 

 7.931 

- 

10.382 

3.698 

1.844 

1.001 

605 

892 

2.539 

- 

             87 

             -  

88 

100 

88 

91 

71 

94 

100 

- 

 

 Властита средства 

Дотација Буџета 

16.475 

     15.675 

 11.820 

17.072 

72 

109            

 ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ 

 

74.600  74.411 100 

4111 

4112 

4122 

4123 

4124 

4125 

4126 

4127 

4129 

5113 

Расходи за бруто плате 

Расходи за путне трошкове 

Расходи за енергију, ком. и комуник.услуг 

Расходи  за режијски материјал 

Расходи за материјал за посебне намјене 

Расходи за текуће одржавање 

Расходи за услуге горива и смјештаја 

Расходи за услуге осигурања  и плат.проме 

Остали непоменути расходи 

Набавка опреме 

       64.650 

            120 

1.500 

140 

5.500 

130 

150 

1.940 

140 

330 

 64.610 

120 

1.413 

136 

5.467 

129 

145 

1.936 

129 

326 

               100 

              100 

                94 

                97 

                 99   

              100 

                 97 

               100 

                 92 

                 99  
 Властита средства 

Дотација Буџета 

       14.636 

       59.964 

          20.033 

         54.378                     

                         

137          

91                                    

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МСП 

 

        

13.200 

 12.390 94 

4111 

4126 

4129 

 

Расходи за бруто плате 

Расходи за гориво. 

Остали непоменути расходи 

 

       12.000 

            200 

         1.000 

 

 

 11.216 

180 

994 

 

                 93  

90 

99 

 

 Властита средства 

Средства буџета 

                  

13.200 

  

12.390 

                     

94 

  
 

 

 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  

 

18.100 

 

  

17.001 

 

94 

4122 

4112 

4123 

4125 

4126 

4127 

4129 

5113 

5112 

Расходи за енергију, ком. и комун. Услуге 

Расходи за путне трошкове 

Расходи за режијски  материјал 

Расходи за текуће одржавање 

Расходи по основу горива  и смјештаја 

Расходи за стручне услуге 

Остали непоменути расходи 

Издаци за набавку опрем 

Издаци за реконструкцију 

         6.300             

500 

220 

930 

2.500 

150 

2.700 

1.800 

3.000 

 

 5.408 

499 

218 

908 

2.446 

142 

2.698 

1.752 

2.931 

 

86 

100 

99 

98 

98 

95 

100 

97 

98 
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Из приложеног извјештаја видљиво је да су укупни расходи у периоду од 01.01.2019.до 31.12.2019. 

године 1.845.543 и износе  94% плана . 

 

Трошкови Скупштине, Начелника и Општинске управе остварени су у износу од 873.003 КМ. 

Расходи за  бруто накнаде одборника  остварени су у износу од 58.824 КМ а расходи  за бруто плате и 

накнаде запослених у Скупштини и Општинској управи у износу од 526.091 КМ.Укупна издвајања за плате 

и накнаде свих корисника износи 782.495 КМ . 

 Оно што није видљиво у табеларном прегледе трошкова Начелника и Службе јесте да се у оквиру  

комуналних и комуникационих трошкова налазе  трошкови дератизације у износу од 5.868 КМ . Трошкови 

стручних услуга у износу од 32.951 КМ  се односе на следеће трошкове: 

-трошкови ревизије и надзора пријеката       5.590 КМ 

-адвокатске и нотарске услуге                        4.157 КМ 

-трошкови конкурса и објава                          1.432 КМ 

-трошкови  провизије и осигурања                8.558 КМ                      

-трошкови лиценци                                          4.741 КМ 

-трошкови израде пројеката                            8.473 КМ 

А трошкови осталих стручних услуга у износу од 8.934 КМ  дати су у посебној табели. 

 

 

 

 

 

 

 Властита средства 

Средства буџета 

         4.000               

14.100 

 

 

           3.000                 

         14.101                  

75 

99 

 

4152 
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140.700 

 

40.000 

2.000 

700 

3.000 

23.000 

2.000 

3.000 

2.000 

4.000 

13.000 

12.100 

4.000 

5.000 

6.000 

- 

6.500 

500 

3.000 

2.000 

2.000 

1.000 

2.000 

2.000 

2.000 

  

133.991 

 

40.000 

2.000 

676 

2.320 

23.000 

352 

3.000 

2.000 

2.515 

13.000 

12.000 

2.128 

5.000 

6.000 

- 

5.500 

              500                               

3.000 

2.000 

2.000 

1.000 

2.000 

2.000 

2.000 

 

 

 

95 

 

100 

100 

97 

77 

100 

18 

100 

100 

63 

100 

100 

53 

100 

100 

- 

85 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

 

 

УКУПНИ РАСХОДИ:        

1.960.300 

  

1.845.543 

 

94 
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Преглед  трошкова за остале стручне усуге по врстама дат је у следећој табели: 

 

4125 Расходи за текуће одржавање 5.712 

  Материјал и радови  за оправке  зграде-крова   3.755 

 Трошкови поправке  осталих грађ.објеката 759    

 Трошкови одржавања клима и остале опр.  1.123  

 Трошкови одржавања централног гријања    75 

4123 Расходи за режијски материјал 7.604 

 Расходи за компјутерски материјал 1.030 

 Расходи за обрасце и папир 2.494 

 Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте 200 

 Расходи за остали канцеларијски материјал 383 

 Расходи за материјал за одржавање чистоће 1.474 

 Расходи за стручну литературу(службена гласила) 2.023 

4127 Расходи за остале струче услуге                 8.934  

 Расходи за геодетско-катастарске услуге    577 

 Расходи за услуге штампања 1.507 

 Расходи за информисање      61                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Расходи за услуге одржавања рачунарских 

програма и лиценци 

4.296 

 Расходи за податке АПИФ-а    120 

 Расходи против пожарне сагласности    150    

 Технички пријем за винограде 2.223 

     

   

4129 Остали непоменути расходи 19.529 

 Расходи  трошкова Апифа-подаци   293 

 Расходи за бруто накнаде волонтерима                 2.209 

 Расходи за бруто накнаде члановима комисија   497 

 Набавка медаља                 1.129 

 Расходи за административне таксе и накнае    44 

 Таксе и накнаде за регистрацију возила                  1.344 

 Расходи по осн.допр.за рех.инвалида    930 

 Турањанин Васиљка-накнада штете                     302 

 Расходи за регистрацију   282 

 Трошкови  покретања стечаја           4.000 

 Набавка икебане     70 

 Расходи по основу пореза на непокретност 8.429 

      

     

   

   

   

 

 

Помоћи појединцима планиране су у износу од 206.100 КМ, а остварене у износу од 194.857 КМ од 

чега у Центру за социјални рад износ од 182.143 КМ а у буџету Општинске управе  12.714 КМ и чине их 

трошкови награда ученика у износу од 6.000 КМ,награде за склапање брака у износу од 3.500 КМ и помоћи 

појединцима у износу од 3.214 КМ .Помоћи појединцима  из буџета општине дате су како слиједи: 

 

4161 ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА ИЗНОС 

 Помоћ ученицима основне школе за одлазак на такмичење  500 

 Помоћ удружењу херцњговаца у Бања 250 

 Помоћ Стојановић Душку за лијечењ 100 

 Помоћ  телебаку за штампање књиге 250 

 Помоћ Косовској.Митровици за изграднј дневног центра 300 

 Помоћ Муратовић Душко за лијечење 200 

 Помоћ Чочић драгици за лијечење 150 
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Капитални расходи остварени су у износу од  75.785 КМ, од чега 

 

• Капитална улагања Општине у своја основна средства..........        63.109 КМ 

• Капитална улагања у мјесним заједницама......................................   5.655 КМ 

• Капитална улагања корисника ......................................................  .   7.021 КМ 

•  

док су  средства за отплату главнице кредита остварена у износу од     90.472 КМ. 

 

   

Финансирање програма од јавног интереса реализовано је према потребама  и остварено  је у износу 

од 170.022  КМ, односно мање од планираног за 7%. 

 

Код прегледа трошкова буџетских корисника , видљиво је да су расходи у складу са планираним 

буџетом. 

 

Грантови непрофитним организацијама, текли су по плану  и оставрени су у износу од 148.991  КМ, 

односно 96 % од плана а у оквиру овога износа је и капитални град за изградњу споменика и спомен собе. 

 

Сагледавајући укупне приходе од 1.962.602 КМ и укупне расходе од 1.845.543 КМ , видљиво је да  

суфицит  Буџета Општине Љубиње  у 2019.години износи 117.059 КМ.Наведени финансијски резултата 

односи се нс приходе и расходе који су стварно настали без прихода и расхода обрачунског каректера који 

су приказани у Билансу успјеха. 

 

Разматрајући Биланс стања на дан 31.12.2019.године видљиво је да  неизмирене обавезе према 

радницима,како Скупштине и Општинске управе тако и буџетских корисника износе 80.705 КМ а обавезе 

чини плата и топли оброк за децембар. 

 

Неизмирене обавезе према добављачима износе 70.616 КМ, неизмирене обавезе на име социјалне 

заштите 13.200 КМ те обавезе за позајмицу Општинске ватрогасне службе у износу од 5.000 КМ. 

 

Такође је битно напоменути да на дан 31.12.2019.године  укупна имовина  Општине Љубиње у 

сталним средствима износи 16.555.468 КМ.  

 

 

 

ОБРАЂИВАЧ 

ОДСЈЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Помоћ селу Капавици за поправку око гробља 500 

 П омоћ Богдановић Ивани за лијечење 100 

 Помоћ грађанима за обнову манастира Билеца 200 

 Помоћ за одлазак борачке бораца у бању 263 

 Стипендија Круљ Јелени 400 

   

 УКУПНО 3.214 



 
Датум: 10.8.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 2 - Страна: 14 

 

На основу члана 195. Закона о водама 

Републике Српске(Службени гласник Републике 

Српске број: 50/06,92/09,121/12 и 74/17),члана 

36.и 38.Статута Општине Љубиње (Службени 

гласник 3/17), Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 15.06.2020.године,  д о н 

о с и  

 

О Д Л У К У 

 

о усвајању Плана утрошка средстава  

од посебних водних накнада 

 

Члан 1. 

 

Усваја се План утрошка новчаних 

средстава прикупљених од посебних водних 

накнада.  

Новчана средства на рачуну посебних 

водних накнада са стањем на дан 

31.12.2019.године износе 23.870,99 КМ.  

Средства планирана буџетом општине 

Љубиње за 2020.годину износе  17.000,00 КМ. 

Сва расположива  средства,  која буду 

прикупљена до 31.12.2020.године, усмјериће се 

у развој сектора водоснабдијевања кроз 

финансирање побољшања техничких и 

материјалних капацитета у ЈП „Водовод“ д.о.о. 

Љубиње – Пројекат реконструкције пумпног 

постројења за водоснабдијевање у Долу. 

 

 За реализацију ове Одлуке задужује се 

Општинска управа Општине Љубиње и ЈП 

„Водовод“ д.о.о. Љубиње. 

Члан 2. 

 

Саставни дио ове одлуке је План 

начелника Општине Љубиње о утрошку новчаних 

средстава од посебних водних накнада. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње 

 

 

Број: 01-013-35/20 

Дана, 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 94 и 95 став 1,2,4,5 

Закона о  предшколском васпитању и образовању   

(Службени гласник Републике Српске 79/15) и 

члана 39 Закона о локалној самоуправи 

(Службени гласник Републике Српске 97/16) и 

члана 36 статута Општине Љубиње (Службени 

гласник Општине Љубиње 3/17),Скупштина 

Општине Љубиње на сједници одржаној дана 

13.03.2020.године донијела је сљедећу 

 

О Д  Л У К У 

о суфинансирању трошкова боравка 

предшколске дјеце  

из вишечланих породица у јавној установи 

„Дјечији вртић“ Љубиње 

 

I 

 

 Овом одликом прописује се 

једногодишње суфинансирање трошкова боравка 

предшколске   дјеце из вишечланих породица из 

Општине Љубиње у јавној установи Дјечији 

вртић.  

II 

 

Под вишечланим породицама подразумјевају се 

породице регистроване у удружењу  родитеља са 

четворо и више дјеце са сједиштем у Љубињу. 

 

III 

 

Поред новчаних средстава која обезбјеђује 

оснивач  у буџету за 2020.годину Општина  

Љубиње ће обезбједити и мјесечно новчано 

учешће за 10 мјесеци  у висини до 400 КМ 

(четири стотине) за трошкове боравка дјеце из 

вишечланих породица. 

IV 

 

Новчана средства одобрена овом одлуком 

користиће се првенствено за трошкове исхране и 

смјештај дјеце предшколског узраста у јавној 

установи. 

V 

 

Боравак предшколске дјеце из вишечланих 

породица у јавној установи „Дјечији вртић“ 

одобрава се одлуком управног одбора јавне 

установе Дјечији вртић Љубиње. 

 

VI 

 

Задужује се в.д.директор Јавна установа „Дјечији 

вртић“ да међусобна права и обавезе између 

родитеља вишечланих породица и јавне установе 

„Дјечији вртић“  Љубиње  регулишу са уговором 

за 2020.годину. 

 

 

 



 
Датум: 10.8.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 2 - Страна: 15 

 

VII 

 

За реализацију ове одлуке задужују се начелници 

одјељења Општинске управе Љубиње. 

 

 

VIII 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

Број:01- 013-18 

Дана, 13.3.2020 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 36.Статута 

Општине Љубиње (Сл.гласник, 3/17/), Скупштина 

општине Љубиње на сједници одржаној дана 

13.03.2020.године,   доноси 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма комуналних дјелатности 

заједничке комуналне  потрошње за 

2020.годину  

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Програм комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње за 

2020.годину. 

 

Члан 2. 

 

 Средства за обављање комуналне 

дјелатности у износу од 69.500 КМ обезбједиће се 

у буџету Општине Љубиње за 2020.годину. 

 

Члан 3. 

 

 Обављање комуналних дјелатности из 

Програма заједничке комуналне потрошње 

регулисаће се посебном одлуком Скупштине. 

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осам дана од 

дана доношења, а објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

Број: 01-013-20/20 

Дана, 13.3.2020 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ 

 

 обављањa комуналних дјелатности заједничке 

потрошње за 2020 годину 

 

 

  

УВОД 

 

Законом о комуналним дјелатностима 

(„Сл.гл.РС.“, бр. 124/11 и 100/17) ове дјелатности 

су утврђене као дјелатности од посебног 

друштвеног интереса, због чега је одређена 

организација обављања комуналних дјелатности и 

начин њиховог функционисања. 

 

Чланом 2. тачка к-њ Закона обухваћене су 

дјелатности заједничке комуналне потрошње. 

 

Програм обављања комуналних дјелатности 

заједничке комуналне потрошње садржи обим и 

квалитет одржавања појединих комуналних 

објеката и пружања услуга. 

 

Предвиђена је и висина потребних средстава за 

реализацију програма и распоред средстава за 

сваку дјелатност посебно. 

 

Као изворе средстава Закон предвиђа комуналну 

накнаду и дио прихода од пореза на 

непокретности као и дио накнаде од концесија. 

Такође, комунална накнада остаје као битан извор 

финансирања програмских потреба. 

 

У програму су изложене поједине дјелатности 

одређеним редослиједом са обимом и 

обухватношћу које су за плански период доста 

реалне. 

 

Извори и средства за финансирање програма 

појављују се као ограничавајући фактор. 

 

Програм обухвата: 

- чишћење јавних градских површина, 

- одржавање комуналних објеката, 

- одржавање и чишћење градског зеленила, 

- одржавање локалних и некатегорисаних 

путева и чишћење снијега, 

- одржавање канализације и одвод 

оборинских вода, 

- уређење градске депоније, 

- декорација града. 
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I     ГРАДСКА ЧИСТОЋА 

 

1. Чишћење јавних градских површина  

 

Чишћење јавних површина обухвата чишћење и сакупљање отпадака у контејнере и канте и одвожење истог 

на градску депонију. 

 

Програм чишћења и интензитет рада током године дат је у табели како слиједи: 

 

 ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

 

(аналитички подаци) 

 

Ред. 

бр. 

Назив улице Површина м2 Број чишћења Интензитет  

рада 

 

Укупна површина         

м2 

1. Светосавска 9.900 2/седмично      96   950.400 

2. Светосавска - остало 5.792 1/2 седмице      24  139.008 

3. Јована Дучића 2.722 1/2седмично       24   66.528 

4. Његошева 1.180 1/ 16 седмица         3   3.540 

5. Алексе Шантића 2.672 1/16 седмица        3   8.016 

6. Кнеза Лазара 2.371 1/ 16 седмица         3   7.113 

7. Николе Тесле 2.526 1/ 16 седмица         3   7.578 

8. Карађорђева 1.275 1/ 12 седмица         4   5.100 

9. Плато Храма        645 1/12 седмица        4               2.580 

10. Нова ул. за Храм        981 1/ 16 седмица        3 2.943 

11. Трг Немањића      1.267 1/ 16 седмица        3               3.801 

12. Вука Караџића     1.792 1/ 16 седмица        3  5.376 

13. Трг Јована Ј. Змаја        625 1/ 16 седмица        3 1.875 

14. Филипа Вишњића        600 1/ 16 седмица        3 1.800 

15. Житомислићки пут     1.250 1/ 16 седмица        3 3.750 

16. Буков поток 

Од Светос.ул. до 

таложњака 

    2.600   1/12 седмица        4 10.400 

        УКУПНО:       1.265.708 

 

 

За овај обим посла (услуге) из буџета Општине потребно је обезбједити 28.000 КМ, за покриће тrошкова 

плате једног радника чистача, једног возача специјалних возила, те дијела трошкова специјалног возила 

(гориво, оправке, регистрација). 

За ову врсту услуге планирано је на годишњем нивоу да возило за одвоз контејнера прави 1.800 тура и на 

бази њих израчунате су горе наведене финансијске вриједности. 

 

II     ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 

 

1. Одржавање и набавка нових канти и контејнера 

 

Фарбање постoјећих канта и контејнера   

           600 КМ 

УКУПНО            600 КМ 

 

2. Одржавање чесми и бунара 

 

Обухвата исправно одржавање двије чесме и евентуалну замјену 100 КМ 

Одржавање бунара подразумијева фарбање поклопаца и држање 

закључаних због безбиједности грађана 

 

50 КМ 

УКУПНО 200 КМ 
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3. Одржавање фонтана града 

 

Фарбање 100 м2 + одржавање инсталација, чишћење и замјена воде  

         500 КМ 

 

4. Саобраћајни знаци 

 

Набавка и постављање 5 саобраћајних знакова са постављањем (160 

КМ/1 знак) 

 

800 КМ 

Одржавање вертикалне сигнализације           200 КМ 

Хоризонтална сигнализација улица (раздјелне линије, зебре, стоп 

линије) 

 

4.700 КМ 

УКУПНО         5.700 КМ 

 

5. Кугле 

 

Набавка и постављање 10 нових кугли         150 КМ 

 

6. Клупе 

 

Фарбање и одржавање постојећих 11 клупа од бехатона  

200 КМ 

Одржавање 20 дрвених клупа 500 КМ 

УКУПНО         700 КМ 

 

7. Заштита ограда, мостова и других 

 

Фарбање ограда 150  КМ 

 

УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7)       8.000 КМ 
 

 

III – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

 Под јавним зеленим површинама подразумјевамо паркове, дрвореде и зеленило уз саобраћајнице. 

Под одржавањем јавних зелених површина подразумјевамо одржавање дрвећа и другог шумског растиња у 

парковима и дрворедима, затим сијање траве, чишћење јавних зелених површина од лишћа и другог 

сметљишта, садња цвијећа, замјена дотрајалих стабала.   

   

Укупна површина јавних зелених површина у граду износи  21.905 м2 , (не узимајући у обзир 

дрворед у Светосавској улици). 

  Преглед одржавања зелених површина дат је у табели која слиједи: 

 

Табела бр. 1.   Преглед предвиђених трошкова по појединим    јавним зеленим површинама 

  површина у м2 трошкови у КМ 

Парк код нове 

цркве 
9.100 1.500 

Трг Немањића     232    100 

Парк код 

болнице 
    750    350 

Зелени појас 

од Светосавске улице 

до таложника 

    580    250 

Пјешачка 

острва на 

раскрсници 

испод Тепаруше 

    200       100 
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Зелени појас у 

Карађорђевој улици 
    588   300 

Парк код 

школе 
    900    300 

Парк код 

хотела „Љубиње“ 
4.760   800 

Парк код  

старе општине 
1.295    350 

Кружни ток     30    50 

Зелени појас са 

пјешаћким острвима на на 

релацији : 

“Дуванска станица-електро“ 

  680   200 

Зелени појас код магистрале 
2.000 400 

Улица Јована Дучића 
250 100 

Зелени појас у улици 

Николе Тесле  

  540 
 200 

 

УКУПНО: 

 

21905 
              5.000 

   

 

 При планирању наведених трошкова користили смо сљедеће параметре: 

• Потрошња горива по 1000 м2 износи 2 л  

• Сатница за радника износи 3 КМ 

• Вријеме потребно за кошење 1000 м2 износи 1 сат 

• Предвиђени трошкови амортизације по 1000м2 износе 0,66 КМ 

• Предвиђена количина ђубрива по 1000 м2 је 10 кг  

• Предвиђена количина ђубрива за прихрањивање је 5 кг на 1000 м2  

• Приликом залијевања, рачунали смо да се троши по 3 литара воде на 1м2 зелене површине, односно 

5 литара воде за цвијеће и 10 литара за младе саднице дрвећа 

• Вријеме потребно да би се окопало и оплијевило 70 м2 површине износи 8 часова 

• За заштиту дрвећа и цвијећа, рачунали смо да је 20 литара средства за заштиту довољно за 10 

стабала  

За реализацију програма одржавања јавних зелених површина потребно је  у буџету Општине за 

2020.годину планирати средства у висини од 10.000 КМ. 

 

 

IV   ОДРЖАВАЊЕ  ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И  

ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА 

 

 Подразумијева одржавање локалних асфалтираних путева у дужини од 66 км зашто је потребно 

планирати 5.000 КМ у буџету Општине, те насипање локалних макадамски путева у дужини од  9 

километара зашто је потребно планирати 3.000 КМ у буџет Општине за 2020.годину.   

 Сваком захтјеву који упути 5 или више грађана из било ког сеоског подручја за насипање одређеног 

путног правца биће удовољено уколико буде оправдан. 

 За потребе зимског одржавања локалних путева (чишћење снијега и посипање соли) планира се 

1.500 КМ из буџета Општине. 

 

Преглед путних праваца на које се планом предвиђа навожење тампонског материјала за насипање : 
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РБ 

    Пут - релација Дужина 

km 

1. Љубиње - Жрвањ 2 

2.  - - - - -    Kртиње 2 

3.  - - - - -    Жабица 3 

4.  - - - - -    Влаховићи 2 

          УКУПНО   9 km 

 

 

V    ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВОД ОБОРИНСКИХ ВОДА 

 

 

Чишћење и испирање постојећих канализационих шахтова        10.000 КМ 

УКУПНО        10.000 КМ 

 

VI           ОДРЖАВАЊЕ  ГРАДСКЕ  ДЕПОНИЈЕ 

 

• Дезинфекција депоније због спречавања заразе; 

-набавка средстава-_________________________________1.500 КМ 

• Насипање прилазног пута ; 

-30 м3 материјала-___________________________________  500 КМ 

 

                              УКУПНО_________________________  2.000 КМ 

 

 

VII  ДЕКОРАЦИЈА МЈЕСТА 

 

         Декорација мјеста обављаће се за државне празнике као и за одређене спортске, културне и сличне 

манифестације. 

 

         Декорација ће се вршити на уобичајним мјестима истицањем државних застава и цвијећа. 

 

         Трошкови декорације обухватају: 

 

Постављање државних застава,Украшавање улица за Нову годину, возило, 

украсне сијалице и други материјал, као и рад радника 

 

2.000 КМ 

УКУПНО 2.000 КМ 

 

 

 

 

УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ПО САДРЖАЈУ ПРОГРАМА 

 

 

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА   28.000 КМ 

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА     8.000 КМ 

3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА     10.000 КМ 

4. ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА    

    9.500 КМ 

5. ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВОДА ОБОРИНСКИХ 

ВОДА 

    10.000 КМ 

6. ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ     2.000 КМ 

7. ДЕКОРАЦИЈА МЈЕСТА     2.000 КМ 

УКУПНО   69.500 КМ 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Програм обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње представља скуп 

активности чијом реализацијом локална заједница обезбјеђује минимум нормалних услова за живот већине 

њених грађана у комуналној области у једној години. То је обавеза која произилази из Закона о комуналним 

дјелатностима и доноси се по правилу за сваку годину скупа са планирањем и усвајањем општинског буџета 

у коме се планирају и резервишу средства пошто се наведени програм и финансира из буџета локалне 

заједнице гдје висина средстава зависи од буџетских могућности. 

 Програм обављања комуналних дјелатзности заједничке комуналне потрошње за 2020.годину у 

Општини Љубиње чини седам засебних цјелина а све оне имају карактер јавног интгереса. За реализацију 

(финансирање) овог програма потребно је у буџету обезбједити 69.500 КМ, а по појединим областима како 

слиједи: 

 

 1. Чишћење јавних градских површина    28.000 КМ 

 2. Одржавање јавних комуналних објеката     8.000 КМ 

 3. Одржавање и чишћење јавних зелених површина  10.000 КМ 

 4. Одржавање локалних путева и чишћење снијега    9.500 КМ 

 5. Одржавање канализације и одвод оборинских вода             10.000 КМ 

 6. Одржавање градске депоније       2.000 КМ 

 7. Празнична декорација града                  2.000 КМ 

 

 

 

 

 

Љубиње, децембра  2019 године ОДЈЕЉЕЊЕ 

ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

Одсјек за урбанизам 
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На основу члана 72. став 2.Закона о 

задужиовању, дугу и гаранцијама Републике 

Српске (Сл.гл,.РС, 71/12,52/14 и 114/17) и члана 

36..Статута Општине Љубиње (Сл.гл. 

бр.3/17),Скупштина општине на сједници 

одржаној дана 15.06..2020.године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

o утврђивању  дуга Општине Љубиње 

на дан 31.12.2019.године 

 

 

I. Стање дуга Општине Љубиње на дан 

31.12.2019.године износи  793.880,06 КМ и 

31.623,13 USD  по основу сљедећих 

дугорочних обавеза: 

 

1. Уни Кредит банка 

- укупно задужење 405.918,29 КМ 

- период задужења 30.10.2013. до 

30.09.2023.год. 

- отплаћени износ 250.156,03 КМ 

- стање дуга  155.762,26 КМ (главни. 

139.547,75 КМ а кам. 16.214,51 КМ) 

2. Рафајзен  банка 

- укупно задужење  732.168,94 КМ 

- период задужења  14.05.2018. до 

14.05.2028.год. 

- отплаћени износ 94.051,14 КМ 

- стање дуга 638.117,80 КМ(глав. 

542.348,95 КМ а кам. 95.768,85 КМ 

3. Свјетска банка 

- укупно задужење  66.111,13 USD 

- период задужења 2008. до 2030.год. 

- отплаћени износ  34.488,00 USD 

- стање дуга  31.623,13 USD 

 

II. Овај закључак биће објављен у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

Број: 01-022-116 

Дана, 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

 На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

36,38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 15.06.2020.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина општине Љубиње усваја  

Извјештај о раду Начелника Општине Љубиње, за 

2019.годину.   

 

2 

 

 Извјештај о раду Начелника Општине 

Љубиње је саставни дио овог закључка. 

 

3 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-32/20 

Дана, 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

У складу са чланом 59. став (1) тачка14) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и чланом 69. 

Статута Општине Љубиње 

(„Службени гласник Општине Љубине“, број: 

03/17), подносим Скупштини општине Љубиње 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ  

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

I Увод 

 

Полазећи од основних дефиниција 

надлежности и одговорности начелника општине 

и општинске управe Љубиње, рад у 2019. години 

се заснивао на испуњењу захтјева утврђених 

прописима и одлукама надлежних органа, 

планирању и реализацији пројеката као и 

извршењу других послова. 

 

Послови и задаци начелника општине и 

уједно Oпштинске управе Љубиње произилазе из 

Закона и других прописа, одлука, закључака и 

других аката Скупштине општине и њених тијела 

и усмјервају се на пуну ефикасност и ефективност 

заснивајући свој рад на законитости, поштивању 

рокова, економичности, поштованьу буџетског 

оквира и постизању резултата који оправдавају 

рад Опшгтинске управе и начелника општине. 

  

Наше могућности су биле и остале знатно 

ограничене како финансијким тако и другим 

ресурсима, али исто тако можемо костатовати да 

су на солидном нивоу одржане све виталне 

функције и да у том смислу нису угрожене 

перспективе одрживости и даљег развоја. 

 

Поред редовних активности, највише 

пажње посвећено је обезбјеђењу и реализацији 

капиталних пројеката који доприносе изградњи и 
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развоју наше општине, као и стварању што бољих 

услова за живот свих наших грађана. У току 2019. 

године због непредвиђених трошкова у вези са 

судким рјешењима нису била могућа значајнија 

улагања. 

 

На крају уводног дијела можемо рећи да 

је рад Општинске управе на задовољавајућем 

нивоу, показатељи стања у привреди слични су 

као и окружењу и да јавне службе без већих 

проблема остварују своје најважније функције. У 

току године поново је долазило до промјена у 

скупштинској већини што је донекле условило 

нестабилност у раду извршне власти. Упркос 

свему могу констатовати да је сарадња органа 

власти Републике Српске и органа Општине 

Љубиње остала на задоволавајућем нивоу.  

 

 II Буџет 

 

Буџет Општине Љубиње за 2019. годину 

усвојен је благовремено, до 31.12.2018.године. У 

складу са Законом о буџетском систему 

Републике Српске и у поступку који је прописан 

важећим Законским и другим прописима, након 

прибављене сагласности Министарства 

финансија, на сједници Скупштине Општине 

одржаној дана  27.12.2018. године усвојен је 

буцет општине Љубиње за 2019.годину. Уз 

Одлуку о усвајању буџета усвојена је и Одлука о 

извршењу буџета за 2019.годину. 

 

Прописаним актима одобрен је буџет од 

1.830.300 КМ , што је за 32 % мање од износа 

ребалансираног буџета за 2018.годину. 

Основни разлог за смањење буџетског оквира у 

2019.години је реализација кредитног 

задуженња општине у износу од 600.000,00КМ у 

току 2018.године. 

 

Имајући у виду чињеницу да током године, због 

различитих разлога, по правилу долази 

до промјена како у динамици прилива и обиму 

расположивих прихода / средстава, тако и у 

погледу приоритета и других потреба биле су 

потребне и реалокације средстава и на 

крају и ребаланс Буџета. Ребаланс буџета за 

2019.годину усвојен је на сједници Скупштине 

Општине 27.12.2019. године у износу од 1.960.300 

КМ. 

 

Према извјештају о извршењу буџета за 2019. 

годину укупни приходи су остварени у 

износу од 1.962.602 КМ, а расходи су остварени у 

износу од 1.845.543КМ. 

 

У складу са пуњењем буџета вршено је редовно 

испуњавање свих обавеза. 

 

Редовно су исплаћиване све обавезе према 

буџетским корисницима, корисницима 

социјалне заштите, награде за склапање брака и 

сл. 

Значајно је напоменути да је од 01.09.2018. y 

Оштинској управи омогућено одрађивање 

приправничког стажа за 4. приправника са 

високом стручном спремом по моделу 

суфинансирања у складу са пројектом Завода за 

запошљавање Републике Српске, као и 

суфинансирање двоје приправника који свој 

приправнички стаж одрађују у Основној 

школи. 31.08.2019.године завршен је циклус 

суфинансирања по наведеном пројекту за три 

приправника, а један приправник је послије 

прекида наставио са одрађивањем приправничког 

стажа до 31.08.2020. године. 

Разматрајући цјелину питања Буџета Општине, 

може се дати закључак да дуги низ 

година Буџет не омогућава остваривање битних 

развојних циљева Општине.  

Из тога разлога а у циљу учешћа у пројектима на 

које је Општина Љубиње аплицирала, 

настоји се остварити сарадња са вишим нивоима 

власти и појединим страним донаторима и 

невладиним организацијама. 

 

III Инвестиције, пројекти и инфраструктура 

Спроведене активности на пољу инвестиција и 

пројеката ннфраструктуре у 2019. 

години биле су базиране на расположивим 

буџетским средствима и усвојеном плану 

капиталних инвестиција, као и на додатним 

аранжманима измеђy oпштине, државних 

институција и страних донатора. 

 

С обзиром да је буџет Општине у току 

2019.године био преоптерећен трошковима 

судских поступака из ранијег периода и обавезама 

по судским рjешењима у износу од 

122.000,00KM нисмо били у могућности да 

усмјеримо значајнија средства у инвестиције. 

 У оквиру пројекта "Jачање улоге мјесних 

заједница ( МЗ ) у Босни и Херцеговини (БиХ) у 

току 2018. године завршена је друга фаза пројекта 

сарадње са УНДП-ом и pеализовани су пројекти у 

Мjесним заједницама Вођени, Крајпоље, 

Крушевица и Дубочица. 

 

У 2019.години наставлљена је сарадња са УНДП-

ом , додуше у мањем обиму него 

претходних година, и то првенствено на 

реализацији неких пројеката од општег 

интереса за локалну заједницу. Области сарадње 

и критерије одређује организација УНДП. 

Извршена је адаптација свлачионица у спортској 

дворани „Јово Ђурић". Укупна 

вриједност реализованог пројекта је 26.950,00КМ 
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од чега је учешће Општине Љубиње било 

6.250,00КМ. 

 

Набављена је опрема за за обављање комуналних 

дјелатности (Пројекат "За љепше Љубиње" 

контејнери и канте). Укупна вриједност овог 

пројекта је 22.100,00КМ од чега jе учешће 

Општине 5.100,00КМ. 

 

У изграднњи Споменика палим борцима 

одбрамбено Отаџбинског рата и Спомен собе 

Општина је учествовала са 42.000,00КМ, од чега у 

2019, години 17.000,00КМ. Уз учешће грађана 

проширена је и стављена је у функцију јавна 

расвјета у М3 Крајполље. 

 

За потребе општинске управе набављена јe 

опрема у вриједности од 6.215,00КМ. Настављена 

јс реализација Пројекта асфалтирања улица у МЗ 

Виногради. Средства за ове намјене резервисана 

су буџетом Општине за 2018. годину у износу од 

280.418,00KM. Асфалтиране су три улицс укупне 

дужине асфалтног слоја од 850. метара и уграђени 

ивичњаци са обадвије стране асфалтираних 

улица. 

За завршени дио пројекта извршен је технички 

пријем и добивена употребна дозвола. Што се 

тиче израде пројектне документације урађени су и 

ревидирани пројекти проширења канализационе 

мреже у насељу Дубошнице и пројекат 

реконструкције  спортске дворане "Jово Ђурић". 

 

У току године аплицирало се на пројекте 

одрживог повратка избјеглих и расељених лица 

расписане од стране Федералног министарства за 

избјегла и расељена лица у Сарајеву. Пројекти се 

односе на обнову путне и комуналне 

инфраструктуре у мјестима повратка (Глеђевци, 

Влаховићи и Жабица). 

 

Аплицирано је на јавни конкурс Фонда за 

заштиту животне средине и енергетску 

ефикасност за додјељивање средстава за 

суфинансирање програма и пројеката из области 

заштите животне средине. Вриједност пројекта је 

67.500,00КМ, а одобрена су средства за набавку 

ауточистилице у износу од 40.000,00КМ.Набавка 

ће бити реализована у току 2020.године. 

 

Реализована су два пројекта два пројекта везано 

за пољопривреду: 

 

а)Пројекат ИФАД “Развој конкурснтности у 

руралним подручјима" (пројекат траје до 

31.03.2022, године) 

 

Пројекат је реализован у сарадњи са удружењем 

"Повртлар" Убоско и Јединицом за 

координацију пољопривредних пројеката 

Министарства пољопривреде. 

 

Пројекат је финансиран на сљедеһи начин: 

 

Општина Љубиње 10% 

 

Носилац пројекта -ИФАД-40% 

 

Пољопривредник -корисник-50% 

 

Укупно је обухваћено 49 пољопривредних 

произвођача (лук, паприка, кромпир) Укупна 

вриједност пројекта износила је 92.150,00КМ, а 

учешће Општине у пројекту је 

било 7.917,00КМ 

 

Учешhе у пројекту ћe се наставити и у 2020. 

години, с тим да ће по најавама пројекат 

бити у знатно већем обиму. 

 

б)Пројекат ХЕЛП" (Њемачка невладина 

организација) Програм: Подршка социо- 

економској стабилности западног Балкана 2019-

2020. године-Општина Љубиње". 

 

Избор корисника вршила је комисија 

организације "ХЕЛП", а средства је добило 30. 

подносилаца захтјева. Укупна вриједност 

пројекта износила је 118.000,00KМ, а укупно 

учешће Општине у пројекту је 48.113.00КМ. 

 

Подносилац захтјева , односно изабрани 

корисник, уплаћивао је 15% од вриједности 

захтјева. 

У складу са Уговором организација "ХЕЛП" 

донирала је опрему за обављање дjелатности 

заједничке комуналне потрошње у вриједности од 

8.000,00KМ. 

 

У току 2019. године обављени су разговори са 

фондацијом "Мозаик"у циљу формирања 

Омладинске банке у Љубињу. Пројекат траје 

четири године а укупна вриједност 

пројекта је 54.000КМ. Учешћe Oпштине у том 

периоду износи 24.000KM. Циљна група су 

млади, а циљ су друштвено корисни пројекти 

неформалних група младих и помоћ у отварању 

микробизниса за младе. 

 

IV Образовање 

 

И у 2019. години су уредно извршене све преузете 

обавезе у финансирању предшколске 

установе, средње школе за материјалне трошкове, 

а реализована је помоћ из буџета основној школи 

за финансирање пратећих активности ове 

установе, тј.помоћ при одласку на екскурзију и 

разна такмиченьа. Као и претходних година 

Општина jе уприличила пријем и додјелу 

признања и скромних награда за одличне 

ученике. 
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V Култура и спорт 

 

Област културе институционално се везује за 

Народну библиотеку "Др.Љубо Михић", a област 

спорта за Одбојкашки клуб Љубиње. 

 

У начину рада народне библиотеке није било 

промјена које би изазвале пажњу, модел 

финансирања народне библиотеке осто је исти. 

 

И Одбојкашки клуб Љубиње се финансира по 

устаљеном моделу. Главнину средстава 

обезбјеђује буџет Општине, а дио се обезбјеђује 

из властитих прихода и од спонзора. 

У погледу постигнутих резултата и укупног 

доприноса културе и спорта у Љубињу, 

треба издвојити КУД'Љубиње", КМФ Љубиње, 

СПКД Просвјета и др. 

 

Спорт и култура у Љубињу уживају 

континуирану подршку и суфинансирање из 

буџета, а тако је било и у 2019. години.  

 

VI Jавне службе и дјелатност 

Организација садржај и достигнути квалитет 

јавних услуга који су на располагању грађанима у 

највећој мјери одражавају и укупна достигнућа 

уређене заједнице. У 2019. години Општина 

Љубиње у томе погледу има задовољавајући 

учинак. 

У сектору јавних служби и дјелатности од јавног 

значаја није било већих застоја који би ометали 

остваривање права и интереса грађана и других 

субјеката привредног и друштвеног живота. У 

мају мјесецу дошло је до застоја у функционисану 

ЈП"Канализација и чистоћа", предузећа које се 

бавило прикупљањем и одвозом неопасног отпада 

и одржавањем jавних површина у општини 

Љубиње. 

До застоја је дошло због блокаде жиро-рачуна 

предузећа од стране предузећa Љ-биље" д.о.о. из 

Љубиња. Након урaђених анализа констатовано је 

да наведено предузеће у таквим условима не 

може да функционише те је предложено да се над 

истим покрене стечајни поступак. 

У недостатку могућих рјешења, због одржавања 

чистоћe y општини Љубиње и избјегавања 

могућности појаве заразе и заразних болести 

одлучено је да за обављање тих послова до 

окончања стечајног поступка Општина по 

уговору ангажује раднике предузећа из дијела 

буџетских средстава заједничке комуналне 

потрошње. 

Водоснабдијевање општине у току године је било 

уредно. Није долазило до већих застоја.На основу 

усмених притужби грађана констатовано је да 

водоснабдијевање у 

ужем градском средишту , прикључци на 

тзв.стари водовод са резервоара, није на 

задовољавајyћем нивоу. Притисак воде је лош те 

усљед тога не могу да функционишу неопходни 

кућански апарати. О томе проблему ће бити 

неопходно повести рачуна у 

наредном периоду. 

И даље стоје на чекању питања из надлежности 

јавних предузећа републичког нивоа гдіе су 

најважнија изградња 35 Кw далековода од 

Величана и реконструкција магистралног пута М-

6 према Стоцу и Требињу. 

 

VII Остале активности 

- У континуитету је вршено пружање 

услуга грађанима у складу са важећим 

законским прописима 

- Спровођење редовне активности 

општинске управе у складу са Законом о 

ЛС 

- Вршено техничко опремање и стручно 

усавршавање радника Општинске управе 

- Припрема и спровођење скупштинских 

одлука 

- Успјешно реализоване културне, 

привредне и спортске манифестације 

- Остварена добра безбједоносна ситуација 

- Оставрена добра сарадња са домаћим и 

међународним институцијама 

- Информисање путем Службеног 

Гласника општине и општинског сајта.  

 

ЗАКЉУЧАК 

Предочени извјештај рада Начелника 

истовремено представља и општи преглед 

спроведених активности у 2019. години, као и 

пресјек стања у скоро свим сферама живота у 

општини. Овај извјештај омогућава да се у 

континуитету прати рад начелника и 

аргументовано вреднују ефекти предузетих 

активности. Сматрам да се анализом извјештаја, 

може објективно издвојити неколико битних 

чињеница: 

- Исказана је стабилност Финансијског 

пословања општине , које се спроводи у складу 

са буuетским оквиром. Строго се води рачуна да 

расходи буду усклађени са планираним 

приходима, постојана је ликвидност и нема 

дуговања према било коме 

- Инфраструктурни пројекти и капиталне 

инвестиције, чије планове усваја Скупштина 

општинс, спроводе се у складу са законском 

регулативом, у датим роковима. 
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- Константно се ради на унапређењу квалитета у 

свим областима друштвеног живота у нашој 

општини: култури, образованьу, спорту и сл. 

 

Наведене чињенице немају сврху да стање у 

нашој општини прикажу идеалним, нити да 

величају рад начелника и локалне управе. И даље 

смо, као и шира регионална и државна заједница, 

изузетно оптерећсни проблемом одлива 

становништва због немогућности запошљавања и 

многим другим, узрочно повезаним, проблемима. 

Да би се у потпуности одговорило потребама 

огромног броја незапослених и социјално 

угрожених, зауставио одлив становништва и 

гашење села, повећала стопа наталитета, повећао 

број ученика и здравствено осигураних лица..- 

потребно је много више урадити на општем 

привредном развоју. Сви, који обjективно 

сагледавају вријеме у коме живимо, знају да до 

опште економске ренесансе не може доћи без 

државе, као кључног покретача развојних 

активности. У току наредне године очекујемо 

пуно значајније помаке и већу помоћ 

Републичких органа, првенствено Владе 

Републике Српске, а нарочито у реализацији 

битних инфраструктурних и привредних 

пројеката већ наведених у овом извјештају.Сваки 

помак у запошљавању и привредном развоју, који 

представља напредак у односу на затечено стање, 

вриједан је помена и има стимулативан одјек, а 

грађaни ове општине ће имати прилику да искажу 

свој став о томе: да ли је могло да се уради нешто 

више боље. 

                                                                                                      

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 
 На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

36,38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 15.06.2020.године, доноси сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Oпштине Љубиње усваја 

Извјештај о раду Одјељења за општу управу 

Општинске управе Општине Љубиње, за 

2019.годину.   

 

2 

 

Извјештај о раду Одјељења за општу 

управу Општинске управе Општине Љубиње је 

саставни дио овог закључка. 

 

 

3 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-34/20 

Датум: 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ 

Општинске управе Одјељења за општу управу 

Општине Љубиње  за  2019.годину 

 

             Послови  локалне самоуправе  утврђени су 

Законом  о локалној самоуправи   

(„Сл.гл.Републике Српске , број: 97/16“ ), који је 

ступио на снагу  и у складу са наведеним законом 

дошло је до новина  који ће  убудуће одређивати 

како број запослених као и остале услове. 

Стаутом  Општине Љубиње (Сл.гл Општине 

Љубиње број:,3/17), и према  важећем  

Правилнику  о измјенама и допунама Правилника  

о систематизацији послова и радних задатака 

Општине Љубиње  у  оквиру  Одјељења за општу 

управу  у току 2019.године  послове су обављали  

службеници   – распоређени у два одсјека: 

             -Одсјек за урбанизам и стамбено-

комуналне послове и просторно уређење  

             -Одсјек опште  управе и заједничких 

послова . 

 

              Стање у погледу  броја систематизованих 

радних мјерста  у Одјељењу  није се   промијенио  

од 2018. Године, а  унутар Одјељења за општу 

управу    послове опште управе  и заједничких  

послова  обавља  8 извршилаца  укључујући и 

начелника Одјељења . 

 

               Одсјек опште управе и заједничких 

послова  

             

               У оквиру Одсјека за општу управу  и 

заједничке послове у матичном уреду   

настављена је се  верификовање базе података 

другог примјерка   матичних књига рођених , 

држављана, вјенчаних   и умрлих за Општину 

Љубиње,тако да је током  ранијих године  

завршена и компетирана база  података то јест 

пренос података из папирне у електронску  форму  

из матичних књига  у базу  која је други 

примјерак матичниг књига. . 

               Ранијих година    започето је у матичним 

уредима у Републици Српској  и издавање извода  

ткз „повлачење извода“   из других матичних 
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уреда , тако да је то  знатно смањило трошкове  

како  нашим грађаним који су рођени на 

територији  других општина  у Републици 

Српској , тако и грађанима других општина.који 

су везани за матично подручје наше општине. 

                Увођењем безвизног режима  за грађане 

БиХ  крајем  2010.године ,током свих ових  

година  појачан је број грађана  који траже изводе 

из матичних књига  , као и број провјера  у бази 

података  у поступку издавања путних исправа. , с 

тим  да  је   број  провјера  учесталији у 

периодима  љетних мјесеци када је већи број 

држављана  има потребу за издавање личних 

докумената. 

               У оквиру одсјека за општу управу  

обављају се и следећи послови : 

                   

- вођење матичних књига рођених, вјенчаних, 

умрлих и књиге држављана, 

- издавање увјерења-извода из матичних 

евиденција, 

- састављање смртовница  ради оставинске 

расправе, 

- склапање бракова, 

- овјера потписа ,преписа и рукописа, 

- послови писарнице, пријема,  слање и завођења 

поште, архивирање-архива, 

-издавање увјерења из члана 159. и 160. по Закону 

о општем управном поступку. 

 - доношење  рјешења из грађанских стања, 

промјена личног имена, исправке  због погрешног 

уписа у матичне књиге, накнадни уписи  у 

матичне књиге рођених,  вјенчаних и умрлих као 

и књигу држављана. 

- канцеларијско пословање и извјештавање, 

- израда првостепених рјешења из права  личне и 

породичне  војне  инвалиднине,  

- доношење рјешења   о стицању и престанку  

права како годишњег  тако и мјесечног борачког 

додатка, 

- скенирање предмета личне и породичне 

инвалиднине, 

- утврђивање категорије борца, 

- стамбена питања породица погинулих бораца 

који су остали неријешени . 

- послови радних односа здравствене заштите  и 

запошљавања, 

- административно технички ,послови матичне 

евиденције из радних односа. 

- што се тиче реферата борачко –инвалидске 

заштите у току је континурана ревизија  за 

предмете  породичне и личне инвалиднине  

- доношење рјешења  по захтјеву странке  о 

мјесечном борачком додатку за припаднике  ВРС 

којима по Закону припада мјесечни борачки 

додатак, 

- провођење поступка по Објављеном конкурсу  

за одабир  корисника  за бањску рехабилитацију у 

бањи“ Дворови“ 

 

Одсјек за урбанизам, стамбено-комуналне 

послове и просторно уређење 

  

          У оквиру одсјека   за урбанизам  стамбено- 

комуналне послове и просторно уређење  

обављају се   следећи послови : 

 

- израда  нацрта одлука ,правилника и упутстава , 

- издавање одобрења за грађење ,реконструкцију 

и адаптацију  објеката , 

- издавање употребних дозвола за изграђене 

објекте, 

- израда пројеката ,одлука из области саобраћаја и 

путева, 

- послови предмјера и предрачуна радова, 

- послови надзора, 

- остваривање сарадње са другим органима 

(министарствима ,имовинско –правном службом 

,катастар и сл. 

          Службеници Одсјека су у току године  

обављали и послове израде идејних и изведбених 

пројеката  послове предмјера и предрачуна  

радова , надзор над објектима за које је општина 

инвеститор , као и на пројектима и програмима 

сектора друштвено-економског  развоја општине. 

            

            Што се тиче  разреза комуналне накнаде  

констатуjeмо   да је разрез комуналне накнаде 

урађен  за 82  правна  лица   и 441  физичко   лице  

на подручју Општине Љубиње у 2019.години 

.Током 2019 .године издато је 7 локацијских 

услова  , издате су 2 грађевинске и 3 употребне. 

             

            Службеници Одсјека  учествовали су  у 

изради  тендерске документације за пројекте  који 

су усвојени  у Стратегији Општине  који се 

реализују у 2019.години . 

Поред напријед наведеног  службеници  

Општинске управе Одјељења за општу управу    

вршили  су   коресподенцију  са ресорним  

министраствима , проучавали законске прописе , 

а све у циљу  остваривања  управљања  

администрацијом у интересу грађана и развоја 

локалне заједнице. 

 

                Рад у комисијама које именује 

Скупштина и Начелник  обављао се у 

значајном обиму и то: 

- комисија за јавне набавке, 

-комисија за утврђивање приједлога аката о 

додјели новчане премије  за предузетништво и 

запошљавање , 

-комисија за додјелу пољопривредног земљишта, 

-комисија за евиденцију документације о 

непокретностима Општине  

  Љубиње, 

-комисија за додјелу награда ђацима и 

студентима, 

-комисија за лицитацију –закуп градског 

грађевинског земљишта , 
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- комисија за технички пријем објеката, 

- комисија за рјешавање стамбених питања 

породица погинулих бораца и  

 инвалида, 

- комисија за избор корисника бањског лијечења 

бораца инвалида и чланова породица погинулих 

бораца, 

- комисија за здравствену заштиту и смјештај  

борачких категорија, 

- комисија за издвајање  безвриједног 

регистратурског материјала, 

- комисија за попис имовине Општине Љубиње, 

- комисија за остваривање допунских права код 

Центра за социјални рад, 

- комисија за уништавање лешева угинулих 

животиња, 

 

Стање рјешавања управних предмета  

Овај дио извјештаја  је типског карактера и  он је 

такав с разлогом ,ако се има у виду  сврха и 

функција  општинске  управе . 

                  Можемо констатовати  да је рјешавање 

предмета по захтјеву странке   замало на нивоу 

потпуне ажурности .У неким приликама 

рјешавање предмета је   успорено из објективних 

разлога због подносиоца који нису у прилици да 

комплетирају  поднешенe захтјевe , или да ријеше  

имовинско или неко“ претходно питање“. 

Свакако треба имати у виду  да је неизбјежно 

преношење  неког броја предмета из ранијег 

периода . 

  

Стање рјешавање управних предмета   у 

којима је поступак покренут по службеној 

дужности 

Број предмета  у којима је поступак покренут по 

службеној дужности  је 56 из  борачко инвалидске 

заштите  и 441 из стамбено –комуналне области. 

Број издатих увјерења  је  19 .Свим захтјевима за 

издавање увјерења је удовољено. 

Број издатих извода у матичном уреду  Љубиње 

из матичних књига  је 1910., док је број 

„повучених  извода „ од других матичних служби 

је 992 извода. 

У току 2019 .године у матичном уреду  

склопљено је 7 бракова, а у Матичну књигу  

вјенчаних   је уписано 10 уписа бракова  , док је у 

матичне књиге умрлих уписано 34 лица  који су 

умрли на подручју општине , а укупан  број  

уписа у матичну књигу  умрлих  је 47.Љубиње,  

број умрлих грађана општине Љубиње већи је  

обзиром  да се упис врши према мјесту смрти. 

Служба писарнице извршила  2819 овјера потписа 

,преписа и рукописа као и четири    овјера на 

терену . 

У току 2019. године  издато  је 55  радних  

књижица. 

 

Стање рјешавања управних предмета  у 

којима је поступак покренут по захтјеву 

странке 

Укупно запримљено по захтјеву странке је  у току 

2019. године  је на наивоу ранијих година . 

                  Поред напријед наведеног  службеници 

Општинске  управе  врши су 

коресподенцију са ресорним министарствима 

,проучавали нова законска рјешења,а све у циљу 

остваравања функције управе –у интересу грађана 

и развоја локалне заједнице . 

           

Начелник  одјељења за                                                                            

општу управу  

Јованка Богдановић  

 

 
  

На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

36,38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 15.06.2020.године, доноси сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина општине Љубиње усваја  

Извјештај о раду Одјељења за привреду, 

финансије и јавне дјелатности Општинске управе 

Општине Љубиње, за 2019.годину.   

 

2 

 

Извјештај о раду Одјељења за привреду, 

финансије и јавне дјелатности Општинске урпаве 

Општине Љубиње је саставни дио овог закључка. 

 

3 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-33/20 

Датум: 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 
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ИЗВЈЕШТАЈО РАДУ 

Одјељења за привреду, финансије и јавне 

дјелатности 

 за 2019. годину 

       

 1.УВОДНИ ДИО 

 

У Одјељењу за привреду, финансије и јавне 

діелатности у саставу општинске 

управе, послове и радне задатке утврђене 

Правилником о систематизацији радних 

мјеста, обављало је 9 (девет) службеника 

укгьучујући и начелника одељења , распоређено у 

два одсјека. 

Ово одељење у 2019. години је поред 

финансијских, рачуноводствених послова, 

састављања и анализе буџета, трезорског 

евидентирања, како за управу, тако и за 

буџетске кориснике, спроводило активности 

прије свега у области пољопривреде, 

образовања, спорта, културе, избјеглог и 

расељеног становнишлтва и др, 

Настављена је помоћ пољопривредним 

произвођачима у 2019. години нарочито у 

сређивању документације потребне за 

остваривање права на новчане подстицаје у 

складу са Правилником о остваривању новчаних 

подстицаjа у пољопривредној 

производњи Министарства пољопривреде 

шумарства и водопривреде Републике 

Српске. 

Министарство пољопривреде, преко Јединице за 

координацију пољопривредних 

пројеката у августу мјесецу 2018 године ушло jе у 

реализацију пројекта "Изградња 

система за наводњавање на територији општине 

Љубиње"-радови на пројекту су у 

току. 

Такође учествовало се у реализацији два програма 

и то : ИФАД Програм :" Развој 

конкурентности у руралним подручјима" и ХЕЛП 

Програм: "Подршка социо- 

економској стабилности западног Балкана 2019-

2020. године-Општина Љубиње" 

Наставио се рад на праћењу стратегије развоја за 

период 2011-2020године. 

 

       2. БУЏЕТ И СТАЊЕ БУЏЕТА У 2019. 

ГОДИНИ. 

Буџет Општине за 2019.годину усвојен је 

благовремено. Скупштина Општине је, 

након прибављене сагласности Министарства 

финансија усвојила буџет за 

2019. годину на сједници одржаној 

дана 27.12.2018. године. 

 

Усвојен је буџет у износу од 1.830.300 КМ. , што 

је за 32 % мање од износа 

ребалансираног буџета за 2018.годину. 

Основни разлог за смањење буџетског оквира у 

2019.години је реализација 

кредитног задужења општине у износу од  

600.000,00 КМ у току 2018.године. 

На сједници одржаној  27.12.2019. године усвојен 

је ребаланс буџета Општине 2019. годину у 

износу од 1.960.300 КМ. 

 

Планиране приходе буиета чине: 

- порески приходи у износу од 1.636.900,00КМ                         

- непорески приходи у узносу од 157.100,00КМ 

- остали приходи у износү од  166.300.00КМ 

УКУПНО                       1.960.300,00КМ 

 

Према извјештају о извршењу буџета, укупни 

приходи су остварени у износу од 

1.962.602,00 КМ, што је за 2.302,00 КМ више од 

плана. 

Приходи од индиректних пореза остварени су 

више од планираних за 29.952,00КМ, 

док су непорески приходи мањи од планираних у 

износу од 16.255,00 КМ. 

У извјештају о извршењу буџета за 2019.годину 

детаљније су анализиране основне 

буџетске позиције прихода и расхода, како за 

Општинску управу, тако и за буџетске 

кориснике. 

У оквиру овог одсјека редовно су провођене 

активности на обради свих докумената, 

који су основ за књижење, пријем и контрола 

улазних и излазних рачуна, плаћање, 

евиденције на промјени стања на имовини 

општине, обрада пописних листа и 

завршних књижења, обрачун плата запослених, 

промјене и евиденције у благајни 

административне службе, те остале финансијске 

евиденције, као и обављање 

редовне, свакодневне, комуникације са 

Министарством Финансија у Влади 

Републике Српске. 

Такође се у оквиру одсјека редовно ради на 

поступцима јавних набавки у оквиру 

комплетне Општинске управе, а у току 

2019.године урaђено је 13 поступака јавних 

набавки. 

 

     3. ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ 

 

А.      ПРЕДУЗЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

За разлику од Одсјека за буџет и финансије, у 

Одсјеку за привреду, врше се управни 

и стручни послови, који се односе на програм 

развоја, привредних дјелатности, 

пољопривреда, занатство, трговина, 

угоститељство, туризам, регистрација 

предузетника из свих области које су Законом о 

занатско-предузетничкој дјелатности 

стављене у надлежност општине те вођење 

Регистра истих.  
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Рад са странкама је константан уз примјену и 

праћење Закона и подзаконских аката. Посебно у 

раду са пољопривредним произвођачима 

референти одсјека су увијек на услузи, и кад су у 

питању пријаве и попуњавање документације за 

било који вид подстицаја, регистрације 

пољопривредних газдинстава, излазака на терен у 

редовном обиласку и по пријави, као и помоћ 

удружењима грађана по разним основама. 

У одсјеку за привреду издају су рјешења за 

обављање/престанак обављања предузетниче 

дјелатности (пријава и одјава) у складу са  

Законом о занатско -  предузетничкој дјелатности 

 

-Укупно је издато 21. рjешење: 

Пријава-----10 pjешенња 

Одјава------11 pjешења 

 

Издавана су pjешења за превоз за властите 

потребе и издато је 18 рjешења, углавном за 

обављање пољопривредне дјелатности. 

 

Укупно је издато по овим основама 39 рјешења. 

Сви напријед наведени предмети односе се на 

сектор предузетништва. 

 

На дан 31.12.2019. на територији општине 

Љубиње регистровано је 58(педесетосам) 

предузетника који обављају самосталну 

дјелатност и то у сљедећим областима: 

1.         трговина                                              

18 

2.         угоститељство                                    

16 

3.         занатство                                            

15 

4.         пољопривреда                                      

9 

УКУПНО                  58 

 

У оквиру програма самозапошљавања сарађује се 

са Заводом за запошљавање, преко кога су 

потенцијални предузетници конкурисали на Јавни 

позив за покретање властите производње, те се 

пружа неопходна помоћ у изради програма свим 

потенцијалним корисницима средстава Завода за 

запошљавање. 

У току 2019. године урађено је девет таквих 

програма, што је резултирало регистрацијом 

седам предузетника, а новчана средства која су 

добила та лица као помоћ у самозапошљавању 

износе 66.400,00КМ. 

Кроз разне програме Завода за запошљавање на 

територију општине Љубиње предузетницима и 

правним лицима одобрено је 

укупно 155.957,00КМ. 

На евиденцији Завода за запошљавање-биро 

Љубиње на дан 31.12.2019. налазило се укупно 

476 лица   

 

 

Б.        ПОЉОПРИВРЕДА 

 

На нивоу наше општине, пољопривредна 

производња је може се с правом рећи 

основна грана дјелатности, за већину 

становништва, задњих година. 

Поред воћарске дјелатности која заузима 123 ха, 

најзаступљенија је била садња дувана у 

протеклом периоду. Дуван је у 2019.  години 

заcaђен на малој површини у односу на претходне 

године, око 20 ха, и сађен jе углавном на малим 

парцелама површине 0,1-0,3 хектара. 

Ова култура је у 2019. години дала веома добар 

квалитет листа и добар принос. Није имала штета 

од елементарних непогода и дефицита влаге у 

земљи.Садња дувана на територији општине 

Љубиње се, из године у годину, стално 

смањује (нема организованог откупа дувана те је 

отежана продаја). Производња љековитог биља се 

наставља, али у знатно смањеном обиму у односу 

на претходну годину. Разлоге за смањење обима 

ове производње можемо тражити у немогућности 

пласмана и драстичном смањењу цијене 

производа у односу на цијене из ранијих 

година када се интензивно ушло у ову 

производњу. 

Поред ових култура традиционална је садња 

повртларских култура кромпир, лук, 

паприка, парадајз, тако да су обрађене скоро све 

површине љубињског поља. 

Паприка се углавном сади у дијелу Поповог поља 

и у Убалачком пољу и гаји се уз системе за 

наводњавање, а један дио је био заштићен 

противградном мрежом.  

Паприка је имала добар принос и квалитет плода, 

обрана је у оптималном року и испоручена 

купцима. 

Ове културе нису имале већих штета од 

елементарних непогода. 

На подручју општине Љубиње по Регистру 

АПИФ-а има 352 регистрованих 

пољопривредних газдинстава, а од тога је 58 

комерцијалних газдинстава. 

Стање у области пољопривреде, прољетна и 

јесења сјетва, стање у области сточарске 

производње, захтјеви према Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, по 

основу подстицајних средстава, накнада штета и 

других видова помоћи, такође ће се обрадити у 

посебној информацији о пољопривреди, на 

cједници која буде разматрала информацију из 

ове области, што је у програму рада 

Скупштине. 

Потребно је напоменути да је 2019.година у 

општини Љубиње била повољна за 

пољопривредну производьу, није било већих 
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штета усљед елементарних непогода све биљке су 

прошле вегетативни период без већих штета од 

прољетних мразева. 

 

С тим у вези и приноси су били добри, а у 

зависности од врсте културе и продаја је 

била на задовољавајућем нивоу.  

Пољопривредни произвођачи, уз помоћ 

службеника Одсјека за привреду, шаљу 

захтјеве према Министарству пољопривреде 

шумарства и водопривреде Републике 

Српске из разних грана пољопривредне 

производње. 

Подстицајна средства за регресирање дизел 

горива и еуродизел горива за извођење 

прољетних и јесењих радова у пољопривреди за 

2019. годину, 100литара по хектару, ( обрасци се 

попуњавају и преузимају у одсјеку за привреду). 

Регресирано гориво је одобрено за 59 

пољопривредних газдинстава, а количина 

горива за општину Љубиње је 26.729,16 литара. 

Сви пољопривредни произвођачи су преузели 

регресирано дизел гориво. 

Републичком заводу за статистику послата су 22 

извјештаја (површине, приноси пољопривредних 

култура, извјештаји сточарство, клање стоке, 

бројно стање стоке). 

Премије за пчеларску производњу остварују се 

преко Удружења пчелара, а у  2019. години 

премију је остварило 52 пчелара са 4.679 

пчеларских друштава. 

Захтјеви за премије за сточарску производњу 

обрађивани су у Одсјеку за привреду: 

-44 захтјева (систем крава-теле).............422 краве 

-9 захтјева (приплодне јунице)...............29 јуница 

-3 захтјева (овце)......................................920 оваца 

-2 захтјева (свиње)..................................170 свиња 

-13 захтјева (пиленке).....................68.000 пиленки 

 

Премију за млијеко остварује девет 

пољопривредних произвођача са укупно 57 

музних крава. Откуп млијека врши мљекара 

"Пађени", 

Поред ових захтјева послати су и захтјеви: 

- 9 захтјева извјештаја пчеларство 

-19 рjешења и промјена података за упис у 

централни pегистар узгајивача говеда 

-3 захтјева куповина механизације 

-1 захтјев набавка опреме за перадарство 

-1 захтјев продаја смиља 

-1 захтјев сјетва меркантилне пшенице 

-1 анкета-поплаве и одбрана од поплава 

-1 извјештај пренос са пољопривредних задруга 

на јединице локалне самоуправе 

-1 захтјев штета од вукова 

-1 захтјев бруцелоза 

-1 пословни план ПСС 

-1 анкета из пољопривреде 

-1 евиденција инг. полљопривреде 

-12 увјерења за садњу дувана 

Укупне премије за развој пољопривредне 

производње за територију општине 

Љубиње по разним основама износе 374.646,00 

КМ. 

Радници овоr одсјека имали су и значајно учешће 

у реализацији пројеката у области 

пољопривреде: пројекат наводњавања љубињског 

поља и пројекат у сарадњи са 

организацијом ИФАД" који се реализују у 

сарадњи са Јединицом за координацију 

 

пољопривредних пројеката Министарства 

пољопривреде шумарства и  водопривреде 

Републике Српске те пројекат у сарадни са 

организациом „ХЕЛП“ који се реализује 

преко Општине Љубиње. 

 

4. ОСТАЛО 

 

Поред ових реферата и послова на нивоу 

одјељења раде се и послови које одређена 

Министарства повјере органима општине, као 

што су провођење и 

имплементација пројеката Федералног 

министарства за избјегла и расељена лица, 

провођенье процедура за додјелу земљишта и 

плацева за интерно расељена лица 

на подручју општине. 

Поред ових активности треба напоменути и 

активности из области друштвених 

дјелатности, из области средњег, основнаг и 

предшколског образовања, који су у 

надлежности јединице локалне самоуправе, а који 

се манифестују кроз помоћи 

појединцима, школи и деци за постигнуте успјехе 

у школи. 

Активности грађана, удружења, по основу 

предузимања заједничких акција на 

поправци инфраструктуре, уређења зелених 

површина и предузимања заједничких 

акција, локална заједница помаже по устаљеном 

концепту, покрећу се подношењем 

захтјева овом одјељењу за прикуплљање 

новчаних средстава. 

Референти из одсјека за привреду, (земљорадња, 

сточарство,), стално су на 

услузи пољопривредним произвођачима по 

питању пријава, обраде захтјева према 

министарству, удружењима, невладином сектору 

и сл., давања савјета, организацији 

састанака, предавања са савјетодавном службом и 

представницима министарства и 

другим релевантним субјектима. 

Поред ових послова, које смо обрадили као 

приоритетне, у одељењу су се радили и 

други послови од интереса за грађане и ширу 

друштвену заједницу, који су били 
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актуелни у датом моменту, те учешћe y pаду 

комисија (попис имовине, јавне 

набавке, процјена штета и др.) 

 

Љубиње: мај 2020.године 

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                                           

Чедомир Ћук 

 

 

 На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

36,38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 15.06.2020.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње није 

усвојила Извјештај о раду и финансијском 

пословању Јавне установе Дом здравља Љубиње, 

за 2019.годину.   

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-14/20 

Датум: 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

 

 На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

36,38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 15.06.2020.године, доноси сљедећи 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

1 

 

 Скупштина општине Љубиње усваја  

Извјештај о раду и финансијеком пословању 

Јавне установе  Средњошколски центар „Светозар 

Ћоровић“  Љубиње, за 2019.годину.   

 

 

 

 

2 

 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-12/20 

Датум: 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 
 На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

36,38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 15.06.2020.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина општине Љубиње усваја  

Извјештај о коришћењу новчаних средстава из 

Буџета Oпштине Љубиње Друштва добровољних 

давалаца крви  „Љубиње“, за 2019.годину.   

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-21/20 

Датум: 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

36,38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 15.06.2020.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина општине Љубиње усваја  

Извјештај о коришћењу новчаних средстава из 

Буџета Општине Љубиње Општинске борачке 

организације  Љубиње, за 2019.годину.   
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2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-013-27/20 

Датум: 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 
 На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

36,38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 15.06.2020.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина општине Љубиње усваја  

Извјештај о коришћењу новчаних средстава из 

Буџета Oпштине Љубиње Удружења „Зрачак“  

Љубиње, за 2019.годину.   

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 
 

Број: 01-013-22/20 

Датум: 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

36,38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 15.06.2020.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина општине Љубиње усваја  

Извјештај о коришћењу новчаних средстава из 

Буџета Oпштине Љубиње Омладинске задруге 

„Захумље“  Љубиње, за 2019.годину.   

 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-29/20 

Датум: 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

36,38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 15.06.2020.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина општине Љубиње усваја  

Извјештај о коришћењу новчаних средстава из 

Буџета Oпштине Љубиње Удружења пензионера  

Љубиње, за 2019.годину.   

 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 
 

Број: 01-013-19/20 

Датум: 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

36,38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 15.06.2020.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина општине Љубиње усваја  

Извјештај о коришћењу новчаних средстава из 

Буџета Oпштине Љубиње Удружења „Свјетлост“  

Љубиње, за 2019.годину.   
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2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-26/20 

Датум: 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 
 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 36, 

38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 15.06.2020.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина општине Љубиње усваја  

Извјештај о коришћењу новчаних средстава из 

Буџета Oпштине Љубиње Туристичке 

организације  Љубиње, за 2019.годину.   

 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-28/20 

Датум: 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

 
 На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

36,38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 15.06.2020.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина општине Љубиње усваја  

Извјештај о коришћењу новчаних средстава из 

Буџета Oпштине Љубиње Шаховког клуба  

„Љубиње“, за 2019.годину.   

 

 

2 

 

 

 Овај закључак ступа на снагу нардног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-25/20 

Датум: 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

36,38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 15.06.2020.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина општине Љубиње усваја  

Извјештај о коришћењу новчаних средстава из 

Буџета Oпштине Љубиње Спортског клуба 

Љубиње, за 2019.годину.   

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 
 

Број: 01-013-24/20 

Датум: 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

36,38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 15.06.2020.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина општине Љубиње усваја  

Извјештај о коришћењу новчаних средстава из 
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Буџета Општине Љубиње Одбојкашког клуба 

„Љубиње-Банком“  Љубиње, за 2019.годину.   

 

2 

 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-013-30/20 

Датум: 15.06.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

 

 На основу члана 39.став 2.тачка 31.Закона 

о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16) и члана 

36. и 38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 13.03..2020.године, доноси 

сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње je усвојила  

Извјештај о раду и финансијском пословању 

Агенције за финансијско-књиговодствене и 

правне послове Љубиње, за 2019.годину. 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-11/20 

Датум: 13.03.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 
 На основу члана 39.став 2.тачка 31.Закона 

о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16) и члана 

36. и 38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 13.03..2020.године, доноси 

сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње није 

усвојила  Извјештај о раду и финансијском 

пословању јавне установе Центра за социјални 

рад Љубиње, за 2019.годину. 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-9/20 

Датум: 13.03.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

 

На основу члана 39.став 2.тачка 31.Закона 

о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16) и члана 

36. и 38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 13.3.2020.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње je усвојила  

Извјештај о раду и финансијском пословању 

Jавне установе Дјечији вртић Љубиње, за 

2019.годину. 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-8/20 

Датум: 13.03.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 39.став 2.тачка 31.Закона 

о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16) и члана 

36. и 38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина Општине Љубиње у улози Скупштине 

јавног предузећа „Водовод“ д.о.о. Љубиње на 

сједници одржаној дана 13.03..2020.године, 

доноси сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
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1 

 

 Скупштина Општине Љубиње није 

усвојила  Извјештај о раду и финансијском 

пословању Јавног предузећа „Водовод“ д.о.о. 

Љубиње, за 2019.годину. 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-10/20 

Датум: 13.03.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 4.став 2.Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

у РС (Сл.гл.РС, 41/03), члана 39.став 2.Закона о 

локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16),  члана 

18.став 2.Закона о систему јавних служби 

(Сл.гл.РС, бр.68/07, 109/12 и 44/16), члана 87.став 

1.Закона о социјалној заштити (Сл.гл.РС, 

бр.37/12, 90/16 i 94/19) и члана 36.,38.Статута 

Општине Љубиње (Сл.гл.3/17), Скупштина 

Општине Љубиње на сједници одржаној дана 

13.03.2020.године, донијела је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу в.д.директора јавне установе 

Центар за социјални рад Љубиње 

 

 1. Биљана Пешут из Љубиња разрјешава 

се функције вршиоца дужности директора јавне 

установе Центар за социјални рад Љубиње, дана 

13.03.2020.године. 

 

 2. Разријешеном в.д.директору престају 

овлашћења и обавезе у складу са Законом о 

систему јавних служби и Статутом  Јавне 

установе Центар за социјални рад. 

 

 3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Скупштина Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 16.04.2019.године 

рјешењем бр.01-111-25/19 (Сл.гл.1/19) именовала 

Пешут Биљану из Љубиња за в.д.директора Јавне 

установе Центар за социјални рад Љубиње. 

 Поступак јавне конкуренције за избор и 

именовање дирекотра није проведен од 

именовања в.д.директора ЈУ Центар за социјални 

рад. 

 Чланом 4.став 2.Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске (Сл.гл.РС, бр.41/03) прописана су 

именовања на краћи временски период, а чланом 

18.став 3 а) Закона о систему јавних служби 

(Сл.гл.РС, 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да 

директора установе чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе именује скупштина 

општине. 

 Чланом 39.став 2.тачка 33.Закона о 

локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) прописано 

је да скупштина јединице локалне самоуправе 

именује/разрјешава директора и Управни  одбор 

установа чији је оснивач или суоснивач јединица 

локалне самоуправе у складу са Законом. 

 Чланом 36.тачка 30.Статута општине 

Љубиње прописано је да Скупштина општине 

именује и разрјешава директора и Управни одбор 

установе чији је оснивач општина. 

 Скупштина општине Љубиње није 

усвојила Извјештај о раду и пословању Центар за 

социјални рад Љубиње за 2019.годину на 

сједници одржаној дана 13.3.20120.године, број 

Закључка 01-013-9/20- 

 Комисија за избор и именовања 

Скупштине Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 13.03.2020.године, 

Одлука бр.01-013-7/20 у складу са својим 

овлашћењима утврђеним чланом 50.Пословника 

Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

утврдила предлог рјешења као у диспозитиву. 

 Скупштина Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 13.03..2020.године 

донијела рјешења као у диспозитиву. 

 Правна поука: 

 

 Ово рјешење је коначно и против истог се 

не може уложити жалба, али се може покренути 

управни спор пред Окружним судом у Требињу у 

року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 

 

Број: 01-111-23 

Датум: 13.03.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 4.став 2.Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

у РС (Сл.гл.РС, 41/03), члана 39.став 2.Закона о 

локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16),  члана 

18.став 2.Закона о систему јавних служби 

(Сл.гл.РС, бр.68/07,109/12 и 44/16), члана 87.став 

1.Закона о социјалној заштити (Сл.гл.РС, бр. 

37/12,90/16 и 94/19) и члана 36.,38.Статута 

Општине Љубиње (Сл.гл.3/17), Скупштина 
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Општине Љубиње на сједници одржаној дана 

13.3.2020.године, донијела је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању в.д.директора јавне установе 

Центар за социјални рад Љубиње 

 

 

 1. Радмила Рудан, из Љубиња именује се 

за в.д.директора Јавне установе Центар за 

социјални рад Љубиње, без ограничења 

овлашћења, почев од 13.3.2020.године. 

 2. Именовање се врши на временски 

период до окончања поступка избора директора у 

складу са Законом о систему јавних служби и 

Статутом Јавне установе центар за социјални рад 

Љубиње. 

 3. Вршилац дужности директора 

руководи установом, представља и заступа 

установу и одговоран је за законитост рада 

установе. 

 4. Овлашћује се в.д.директор јавне 

установе Центар за социјални рад Љубиње да 

изврши промјену овлашћења лица за заступање 

ове установе у судском регистру код надлежног 

суда у Требињу. 

 5. Рјешење ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења а објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 У складу са чланом 21.Статута Јавне 

установе Центар за социјални рад Љубиње, 

бр.0140-4-01/17, од 18.4.2017.године (Сл.гл.2/17), 

Скупштина Општине Љубиње на приједлог 

Комисије за избор и именовања може именовати 

вршиоца дужности директора на одређени 

временски период док се не заврши потупак јавне 

конкуренције за именовање директора по јавном 

конкурсу. 

Чланом 4.став 2.Закона о министарским, 

владиним и другим именвоањима Републике 

Српске 8Сл.гл.РС, бр.41/03) прописана су 

именовања на краћи временски период, а чланом 

18.став 3 а) Закона о систему јавних служби 

(Сл.гл.РС, 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да 

директора установе чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе именује скупштина 

општине. 

Чланом 39.став 2.тачка 33.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) прописано је да 

скупштина јединице локалне самоуправе 

именује/разрјешава директора и Управни  одбор 

установа чији је оснивач или суоснивач јединица 

локалне самоуправе у складу са Законом. 

 Чланом 36.тачка 30.Статута општине 

Љубиње прописано је да Скупштина општине 

именује и разрјешава директора и Управни одбор 

установе чији је оснивач општина. 

 Комисија за избор и именовања 

Скупштине Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 13.3.2020.године, 

Одлуком бр.01-013-7/20 у складу са својим 

овлашћењима прописаним чланом 50.Пословника 

Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

утврдила предлог рјешења као у диспозитиву и 

предложила Скупштини Општине Љубиње 

доношење истог. 

 Скупштина Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 13.3.2020.године 

донијела рјешење као у диспозитиву. 

 

Правна поука: 

 

 Ово рјешење је коначно и против истог се 

не може уложити жалба али се може покренути 

управни спор код Окружног суда у Требињу у 

року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 

 

Број: 01-111-24 

Датум: 13.03.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 4.став 2.Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

у РС (Сл.гл.РС, 41/03), члана 39.став 2.Закона о 

локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16),  члана 

5.,18.став 2.Закона о систему јавних служби 

(Сл.гл.РС, бр. 68/07, 109/12 i 44/16.), члана 

73.Закона о здравственој заштити (Сл.гл.РС, 

бр.106/09, 44/15) и члана 36.,38.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17), Скупштина Општине 

Љубиње на сједници одржаној дана 13.03. 

2020.године, донијела је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу в.д.директора Јавне установе 

Дом здравља Љубиње 

 

 

 1. Др Славица Пиљевић, из Љубиња 

разрјешава се функције вршиоца дужности 

директора ЈУ „Дом здравља“ Љубиње, са даном 

13.03..2020.године. 

 

 2. Разрјешеном в.д.директору престају 

овлашћења и обавезе у складу са Законом о 

систему јавних служби и Статутом ЈУ „Дом 

здравља“ Љубиње. 

 

 3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Скупштина Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 21.3.2019.године, бр. 01-

111-9/19 (Сл.гл.1/19) именовала Славицу 

Пиљевић из Љубиња за в.д.директора Јавне 

установе Дом здравља Љубиње. 

 Поступак јавне конкуренције за избор и 

именовање директора није проведен од 

именовања в.д.директора ЈУ „Дом здравља“ 

Љубиње. 

 Чланом 4.став 2.Закона о министарским, 

владиним и другим именвоањима Републике 

Српске 8Сл.гл.РС, бр.41/03) прописана су 

именовања на краћи временски период, а чланом 

18.став 3 а) Закона о систему јавних служби 

(Сл.гл.РС, 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да 

директора установе чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе именује скупштина 

општине. 

 Чланом 39.став 2.тачка 33.Закона о 

локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) прописано 

је да скупштина јединице локалне самоуправе 

именује/разрјешава директора и Управни  одбор 

установа чији је оснивач или суоснивач јединица 

локалне самоуправе у складу са Законом. 

 Чланом 36.тачка 30.Статута општине 

Љубиње прописано је да Скупштина општине 

именује и разрјешава директора и Управни одбор 

установе чији је оснивач општина. 

 

 Комисија за избор и именовање 

Скупштине Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 13.03.2020.године у 

складу са својим овлашћењима утврђеним чланом 

50.Пословника Скупштине Општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17) је донијела одлуку бр.01-013-7/20 о  

приједлогу за разрјешење в.д.директора Др 

Славице Пиљевић, и  утврдила приједлог рјешења 

као у диспозитиву. 

 Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 13.03.2020.године је 

донијела  рјешење као у диспозитиву.  

 

Правна поука: 

 Ово рјешење је коначно и против истог се 

не може уложити жалба али се може покренути 

управни спор пред Окружним судом у Требињу у 

року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 

 

Број: 01-111-21 

Датум: 13.03.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

 

 

На основу члана 4.став 2.Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

у РС (Сл.гл.РС, 41/03), члана 39.став 2.Закона о 

локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16),  члана 

5.,18.став 2.Закона о систему јавних служби 

(Сл.гл.РС, бр.68/07, 109/12 i 44/16), члана 

73.Закона о здравственој заштити (Сл.гл.РС, 

бр.106/09, 44/15) и члана 36.,38.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17), Скупштина Општине 

Љубиње на сједници одржаној дана 

13.03.2020.године, донијела је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању в.д.директора јавне установе 

Дом здравља Љубиње 

 

 

 1. Светлана Војчић из Љубиња именује се 

за в.д.директора  јавне установе Дом здравља 

Љубиње, почев од 13.03.2020.године. 

 2. Именовање се врши на временски 

период до окончања поступка избора директора, у 

складу са Законом о систему јавних служби и 

Статутом јавне установе Дом здравља Љубиње. 

 3. Вршилац дужности директора 

руководи установом, представља и заступа 

установу и одговоран је за законитост рада 

установе. 

4. Овлашћује се в.д.директора Јавне 

установе Дом здравља Љубиње да изврши 

промјену овлашћеног лица за заступање ове 

установе у судском регистру код надлежног суда 

у Требињу. 

 5. Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 У складу са чланом 21.став 

2.Статута,Јавне установе Дом здравља Љубиње 

бр.02-023-1-1/11, од 26.5.2011. године  

(Сл.гл.2/11), Скупштина општине Љубиње  на 

приједлог Комисије за избор и именовање може 

именовати в.д.директора на одређени временски 

период док се не заврши поступак јавног 

конкурса за избор и именовање директора. 

 Чланом 4.став 2.Закона о министарским, 

владиним и другим именвоањима Републике 

Српске (Сл.гл.РС, бр.41/03) прописана су 

именовања на краћи временски период, а чланом 

18.став 3 а) Закона о систему јавних служби 

(Сл.гл.РС, 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да 

директора установе чији је оснивач или суоснивач 

јединица локалне самоуправе именује скупштина 

општине. 

 Чланом 39.став 2.тачка 33.Закона о 

локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) прописано 

је да скупштина јединице локалне самоуправе 

именује/разрјешава директора и Управни  одбор 
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установа чији је оснивач или суоснивач јединица 

локалне самоуправе у складу са Законом. 

 Чланом 36.тачка 30.Статута општине 

Љубиње прописано је да Скупштина општине 

именује и разрјешава директора и Управни одбор 

установе чији је оснивач општина. 

 Комисија за избор и именовање 

Скупштине Општине Љубиње на својој сједници 

одржаној дана 13.03.2020.године, Одлуком број: 

01-013-7/20 у складу са својим овлашћењима 

прописаним чланом 50.Пословника Скупштине 

Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) утврдила је 

предлог Рјешења као у диспозитиву и предложила 

Скупштини Општине Љубиње доношење истог. 

 Скупштина Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 13.03.2020.године 

донијела рјешење као у диспозитиву. 

 

 Ово рјешење је коначно и против истог се 

не може уложити жалба али се може покренути 

управни спор пред Окружним судом у Требињу  у 

року од 30 дана од дана пријема овог рјешења. 

 

 

Број: 01-111-22 

Датум: 13.03.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

У складу са чланом 46.,47. и 48.Закона о 

локалној самоурпави (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

66.Статута општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 13.03.2020.године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности  

 

 

 I У Комисију за примопредају дужности 

између в.д. директора Центар за социјални рад 

Љубиње (разрјешеног и новоизабраног 

в.д.директора) именују се: 

 

1. Ристо Перишић, предсједник, 

службеник Општинске управе 

2. Видомирка Буквић, члан, службеник 

Центра за социјални рад 

3. Срећко Турањанин, члан, службеник 

Општинске управе 

 

II Примопредаја  дужности врши се у 

складу са етичким принципима јавности, 

одговорности, међусобног поштовања и 

уважавања и са кооперативним примједбама свих 

учесника у процесу примопредаје. 

Циљ примопредаје дужности је 

обезбиједити континуирани рад из дјелатности 

Центра за социјални рад  Љубиње. 

 

III Примопредаја дужности спроводи се 

између в.д.директора Центра за социјални рад 

Љубиње који предаје дужност и в.д.директора 

који прима дужност најкасније осам дана од дана 

ступања на снагу рјешења о избору о именовању 

в.д.директора. 

 Примопредаја дужности врши се у 

службеним просторијама Центра за социјални рад 

Љубиње а записник о примопредаји сачиниће 

предсједник Комисија. 

 

IV Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-17 

Датум: 13.03.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

У складу са чланом 46.,47. и 48.Закона о 

локалној самоурпави (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

66.Статута општине Љубиње (Сл.гл.3/17) 

Скупштина општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 13.03.2020.године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности  

 

 

 I У Комисију за примопредају дужности 

између в.д. директора Дома здравља Љубиње 

(разрјешеног и новоизабраног в.д.директора) 

именују се: 

 

1. Јованка Богдановић, предсједник, 

службеник Општинске управе 

2. Ненад Пупић, члан, службеник Дома 

здравља 

3. Милан Ж.Козић, члан, службеник 

Општинске управе 

 

 

II Примопредаја  дужности врши се у 

складу са етичким принципима јавности, 

одговорности, међусобног поштовања и 

уважавања и са кооперативним примједбама свих 

учесника у процесу примопредаје. 

Циљ примопредаје дужности је 

обезбиједити континуирани рад из дјелатности 

Дома здравља Љубиње  Љубиње. 
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III Примопредаја дужности спроводи се 

између в.д.директора Дома здравља Љубиње који 

предаје дужност и в.д.директора који прима 

дужност најкасније осам дана од дана ступања на 

снагу рјешења о избору о именовању 

в.д.директора. 

 

 Примопредаја дужности врши се у 

службеним просторијама Дома здравља Љубиње а 

записник о примопредаји сачиниће предсједник 

Комисија. 

 

IV Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-013-16 

Датум: 13.03.2020. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

 

II КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ИИ МЕНОВАЊЕ 

 

 

  
На основу члана 60.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 50. и 

173.Пословника Скупштине Општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17) Комисија за избор и именовања 

(именована Рјешењем бр.01-111-2/19 од 

08.01.2020.године) на сједници одржаној дана 

13.03.2020.године, донијела је сљедећу 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1 

 

Комисија за избор и именовања предлаже 

да Скупштина Општине Љубиње именује 

Радмилу Рудан  из Љубиња  за  в.д.директора 

Центра за социјални рад Љубиње. 

 

 

2 

Комисија за избор и именовања утврдила 

је предлог рјешења и предложила Скупштини 

Општине Љубиње доношење истог. 

 

3 

Сједници Комисије су присуствовали: 

Драпић Стево, предсједник,  Телебак Тодор, члан 

и Круљ Милан, члан. 

 

 

 

 

4 

 

  Чланови Комисије Драпић Стево и 

Телебак Тодор су гласали за предложену одлуку, 

а члан Комисије Круљ Милан је био против. 

 

 

Број: 01-013-7/20 

Датум: 13.03.2020. 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Драпић Стево, предсједник 

Телебак Тодор, члан 

Круљ Милан, члан 

 

 

 На основу члана 60.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 50. и 

173.Пословника Скупштине Општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17) Комисија за избор и именовања 

(именована Рјешењем бр.01-111-2/19 од 

08.01.2020.године) на сједници одржаној дана 

13.03.2020.године, донијела је сљедећу 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1 

 

Комисија за избор и именовања предлаже 

да Скупштина Општине Љубиње разријеши 

в.д.директора Центра за социјални рад Љубиње 

Пешут Биљану  из Љубиња која је именована 

Рјешењем Скупштине Општине Љубиње бр. 01-

111-25, oд 16.04.2019..године (Сл.гл.1/19). 

 

2 

 

 Поступак јавне конкуренције за избор и 

именовање директора није проведен од 

именовања в.д.директора ЈУ Центра за социјални 

рад Љубиње. 

 

3 

Комисија за избор и именовања утврдила 

је предлог рјешења и предложила Скупштини 

Општине Љубиње доношење истог. 

 

 

Сједници Комисије су присуствовали: 

Драпић Стево, предсједник, Телебак Тодор члан и 

Круљ Милан, члан. 

 

  Чланови Комисије Драпић Стево и 

Телебак Тодор су гласали за предложену одлуку, 

а члан Комисије Круљ Милан је био против. 

 

 

Број: 01-013-7/20 

Датум: 13.03.2020. 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Драпић Стево, предсједник 

Телебак Тодор, члан 

Круљ Милан, члан 
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На основу члана 60.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 50. и 

173.Пословника Скупштине Општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17) Комисија за избор и именовања 

(именована Рјешењем бр.01-111-2/19 од 

08.01.2020.године) на сједници одржаној дана 

13.03.2020.године, донијела је сљедећу 

 

  

О  Д  Л  У  К  У 

 

1 

 

Комисија за избор и именовања предлаже 

да Скупштина Општине Љубиње именује за в.д. 

директора Дома здравља  Љубиње Светлану 

Војчић из Љубиња до окончања поступка избора 

директора у складу са Законом о јавним службама 

и Статутом Дома здравља. 

 

2 

 

 Комисија за избор и именовања утврдила 

је предлог рјешења и предложила Скупштини 

Општине Љубиње доношење истог. 

 

3 

 

Сједници Комисије су присуствовали: 

Драпић Стево, предсједник, Телебак Тодор, члан 

и Круљ Милан, члан.  

 

Чланови Комисије Драпић Стево и 

Телебак Тодор су гласали за предложену одлуку, 

а члан Комисиеј Милан Круљ је био  против.  

 

 

Број: 01-013-7/20 

Датум: 13.03.2020. 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Драпић Стево, предсједник 

Телебак Тодор, члан 

Круљ Милан, члан 

 

 

 

 

На основу члана 60.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 50. и 

173.Пословника Скупштине Општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17) Комисија за избор и именовања 

(именована Рјешењем бр.01-111-2/19 од 

08.01.2020.године) на сједници одржаној дана 

13.03.2020.године, донијела је сљедећу 

 

  

О  Д  Л  У  К  У 

 

 

 

 

1 

 

Комисија за избор и именовања предлаже 

да Скупштина Општине Љубиње разријеши в.д. 

директора Дома здравља  Љубиње Др Славицу 

Пиљевић из Љубиња која је именована Рјешењем 

Скупштине општине Љубиње бр.01-111-9/19, од 

21.3.2019.године. 

 

2 

Поступак јавне конкуренције за избор и 

именовање директора није проведен од 

именовања в.д.директора ЈУ Дом здравља 

Љубиње. 

3 

 Комисија за избор и именовања утврдила 

је предлог рјешења и предложила Скупштини 

Општине Љубиње доношење истог. 

 

4 

 

Сједници Комисије су присуствовали: 

Драпић Стево, предсједник, Телебак Тодор, члан 

и Круљ Милан, члан. 

 

 Чланови Комисије Драпић Стево и 

Телебак Тодор су гласали за предложену одлуку, 

а члан Комисиеј Милан Круљ је био против. 

 

 

Број: 01-013-7/20 

Датум: 13.03.2020. 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Драпић Стево, предсједник 

Телебак Тодор, члан 

Круљ Милан, члан 

 

 

 

III АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

 

На  основу члана 59.став 1 .тачка 8 Закона 

о локалној самоуправи („Службени  гласник  

Републике Српске“ број 97/16) и члана  69. 

Статута Општине Љубиње ( „Службени  гласник 

Општине Љубиње“) број 3/17, Начелник  

Општине  Љубиње, д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

О  Допуни Правилника  о измјенама  

Правилника 

о   организацији  и систематизацији  радних 

мјеста  Општинске управе 

 

Члан 1. 

 

У члану 5. Правилника о измјенама  Правилника  

о организацији и систематизацији  радних мјеста   

Општинске управе (Службени гласник Општине 

Љубиње , број 1/17), 
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У  III СЕКТОР ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА,  У  

Служби техничке подршке, након тачке 3.4.3 

додаје се тачка 3.4.4. 

3.4.4. економ, опис послова: 

Обавља стручне, техничке послове  и 

организационе послове  који се односе  на: 

 

- организацију набавке, дистрибуцију и 

контролу утрошка канцеларијског  материјала 

, средстава за  одржавање хигијене, набавку 

уређаја, алата и помагала  и других потреба  у 

раду Општинске управе  и органа Општине  

- Организује обављање куриско – 

извршитељских послова  Општинске управе; 

- Вођење евиденција  и праћење  уредности  и 

квалитета снабдијевања и исправности рачуна 

и плаћања комуналних и других  услуга  

јавних и професионалних сервиса; 

- Организацију и надзор   извршења  уговорених 

мјера  физичке и техничке заштите   сједишта  

органа  Општине  ои објеката  и пословних 

простора и друге имовине  Општине Љубиње. 

- Руковање, одржавање и рад  фотокопирних и 

других техничких уређаја и фотокопирање  / 

умножавање материјала за потребе Општинске  

управе  односно органа  Општине, 

- Организовану сарадњу  са професионалним 

службама и државним органима на 

шпословима заштите безбједности 

службеника, грађана  и кућног реда   у 

службеним просторијама   и објкектима  

Општине Љубиње. 

- Сарадњу  и техничку подршку  ИТ оператеру  

у вези са одржавањем и ажурирањем ВЕБ 

странице  Општине и сл. 

- учешће у пословима  организације и програма  

обиљежавање  празника  и других општинских  

манифестација, 

- обавља и друге послове  по налогу 

руководиоца  односно Начелника  Општине 

Начин попуне:рјешење начелника, 

Посебни услови: средња школа, IV/III, степена, 

возачка дозвола „ Б“ категорије,  једна година 

радног искуства,  број извршилаца 1. 

                                                                    

Члан 2 . 

 

Ова допуна Правилника ступа на снагу  даном 

доношења и  биће објављена у Службеном 

Гласнику  Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 02-12-1/20                                                                                  

Датум: 23.03.2020.                                                                    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

 

 

 На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (Сл. гл. РС, број: 97/16), члана 69. 

Статута Општине Љубиње (Сл. гл. Општине 

Љубиње, број: 3/17) и чланова 5. и 8. Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације (Сл. гл. Општине Љубиње, број: 1/14) а 

поводом настале епидемиолошке ситуације у 

Републици Српској због појаве болести изазване 

новим вирусом корона (COVID-19), Начелник 

Општине Љубиње д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

 

I 

 

- Дарко Крунић - Командант Штаба, Начелник 

Општине Љубиње, 

- Марко Гордић - Замјеник команданта Штаба, 

замјеник Начелника Општине, 

- Перса Климента - члан Штаба, Предсједник 

Скупштине, 

- Јованка Богдановић - члан Штаба за правне 

послове, Начелник Одјељења за општу управа, 

- Чедо Ћук - члан Штаба за финансије, 

Начелник Одјељења за привреду, финансије и 

јавне дјелатности, 

- Др  Свјетлана Војчић - члан Штаба за 

медицинску помоћ, В.Д. Директор ЈЗУ "ДОМ 

ЗДРАВЉА"  Љубиње, 

- Др Саво Новокмет - члан Штаба за 

медицинску помоћ, породична амбуланта  "ДР 

САВО" Љубиње, 

- Илија Ћук - члан Штаба за заштиту и 

спашавање, Командир Полицијске станице 

Љубиње, 

- Миодраг Илић - члан Штаба за заштиту и 

спашавање, Командир ватрогасне јединице 

Љубиње, 

- Ранко Радић - члан Штаба за заштиту и 

спашавање, Руководилац Цивилне заштите 

Општине Љубиње, 

- Ристо Милутиновић - члан Штаба за 

спашавање животиња и намирница 

животињског поријекла, доктор ветеринарске 

медицине, 

- Ристо Перишић - члан Штаба за надзор и 

спровођење донешених одлука, Комунални 

полицајац, 

- Перо Сикимић - члан Штаба, директор ОШ 

"СВЕТИ САВА" Љубиње, 

- Рада Шаренац - члан Штаба, директор 

Средње школе "Светозар Ћоровић" Љубиње. 
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II 

 

 Чланови Штаба по позиву су дужни 

присуствовати сједницама Штаба, а евентуални 

изостанак оправдати.  

 

 

Број: 02-022-129/20 

Датум: 09.06.2020. 

КОМАНДАНТ ШТАБА 

Дарко Крунић 

 

 

 

 

 На основу Члана 13. Закона о јавним 

набавкама ( ''Сл.гласник БиХ'', број 39/14 ), 

Правилника о успостављању и раду комисије за 

јавне набавке (''Сл.гласник БиХ'' број 103/14)  и 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 

02-404-11/20 Начелник Општине Љубиње,  д о н о 

с и :  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању Комисије за јавне набавке путем 

отвореног поступка 

 

Члан 1. 

 

Именује се Комисија за јавне набавке ( у даљем 

тексту : Комисија ) за провођење поступка јавне 

набавке– радови „Реконструкција пумпне 

станице „До“- Општина Љубиње“ у следећем 

саставу : 

 

1.Чедомир Ћук, предсједник 

2.Витомир Војчић, члан 

3.Ристо Шушић, члан 

4.Слободанка Козић, члан 

5. Раденко Ћук, члан 

 

За секретара комисије именује се Жељка Макера. 

 

Члан 2. 

 

Комисија из члана 1. Овог Рјешења поступат ће у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

БиХ(Сл.гл.БиХ 39/14), подзаконским актима који 

регулишу ову област, а на основу Плана јавних 

набавки за 2017. годину. 

 

Члан 3. 

 

Комисија ће обављати послове у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ и Правилником 

о успостављању и раду комисије за јавне набавке 

( ''Сл.гласник БиХ '' број 103/14 ), и то : у име 

уговорног органа провести поступак набавке – 

припремити тендерску документацију, запримити 

приспјеле понуде, провести поступак јавног 

отварања понуда , сачинити записник о отварању 

понуда, оцијенити приспјеле понуде и сачинити 

записник о прегледу и оцјени понуда и извјештај 

о раду и дати препоруку уговорном органу за 

доношење одлуке о одабиру или  одлуке о 

поништењу поступка набавке. 

 

Члан 4. 

 

Послове и задатке из члана 3. Овог рјешења 

Комисија ће обављати у току радног времена. 

 

Члан 5. 

 

Коначну одлуку о прихватању понуде донијет ће 

Начелник као уговорни орган. 

 

Члан 6. 

 

Пресједавајући Комисије усмјерава рад Комисије 

у складу са овим Рјешењем и са важећим Законом 

о јавним набавкама и другим подзаконским 

актима који уређују ову област. 

 

 

 

Члан 7. 

 

Комисија своје одлуке доноси на састанцима 

већином гласова путем јавног гласања.Одлуке се 

уносе у записник, који потписују сви чланови 

Комисије.  

 

Члан 8. 

 

Предсједник и сви чланови Комисије обавезни су 

чувати као пословну тајну све податке и сазнања 

која стекну у раду Комисије, обавезни су бити 

непристрасни према учесницима у поступку јавне 

набавке те су током цијелог поступка набавке 

дужни пријавити постојање могућег сукоба 

интереса уговорном органу ради искључења из 

даљег рада Комисије, па су стога дужни 

потписати изјаву о повјерљивости и 

непристрасности те непостојању сукоба интереса 

у складу са чланом 11. Закона односно да је 

упознат са одередбама члана 52. Закона о јавним 

набавкама БиХ(Сл.гл.БиХ 39/14). 

 

Члан 9. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. 

 
 

Број: 02-404-11/20 

Датум: 22.06.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РСброј 97/166) и члана 69. 

Статута Општине Љубине (Сл.гл. Општине број 

03/17), а у циљу подршке популационој и 

пронаталитетној политици у општини Љубиње 

Начелник Општине Љубиње доноси 

 

 ОДЛУКУ 

о додјели једнократне помоћи породици 

Макера 

                                                                    

1. 

 

          Из средстава буџета Општине Љубиње 

додјељује се једнократна помоћ породици Макера 

из Љубиња износу од 1.500,00 КМ. 

                                                                        

2. 

 

          Исплата ће се извршити на текући рачун 

Макера Душице са буџетске позиције 

4161-помоћи појединцима. 

 

 3. 

 

          За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одсјек за буџет и финансије Општинске 

управе општине Љубиње. 

                                                                        

4. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику општине Љубине. 

 

                                                              

 Образложење 

 

Дана 10.01.2020. године породица Макера из 

Љубњва, Гојко и Душица Макера, 

добили су шесто дијете, сина Милидрага. У 

породици је запослен само отац Гојко. 

У циљу подршке популационој и пронаталитетној 

политици у општини Љубиње 

Начелник општине Љубиње је донио Одлуку и 

одобрио исплату једнократне помоћи из 

средстава Буџета Општине Љубиње и то на 

текући рачун мајке Макера Душице из Љубиња. 

 

 

Број: 02-401- 6/20 

Дана: 03.02.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

        На основу члана 59. и члана 82. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске број 97/16) и члана 59. Статута 

Општине Љубиње (Службени гласник Oпштине 

Љубиње број 03/17)Начелник Општине Љубиње д 

о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

 о висини просјечне плате запослених у 

 Општинској управи Општине Љубиње 

 

I 

            

Просјечна исплаћена плата након опорезивања 

запослених у Општинској управи Општине 

Љубиње , без плата функционера и минулог рада, 

за 2019.годину износи 706,84 KM. 

 

II 

                                      

Просјечно исплаћена плата након опорезивања  из 

става један ове одлуке представља основицу за 

обрачун плата функционера Општине Љубиње и 

основицу за обрачун накнада које произилазе из 

Посебног колективног уговора за запослене у 

јединицама локалне самоуправе за 2020.годину. 

 

III 

 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

за општу управу и Одсјек за 

Финансије Општинске управе Општине Љубиње. 

 

  IV 

 

Ова одлука ступа на снагy даном доношења и 

биће објавлљена у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

Број: 02-022-39 /20 

Дана: 20.02.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

          На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РСброј 97/16) и члана 

69. Статута Општине Љубиње (Сл.гл. Општине 

број 03/17) , на основу Одлуке о усвајању бyџета 

Oпштине Љубиње за 2020. годину број: 01-400-

14/19  од 27.12.2019. године Начелник Општине 

Љубине доноси 

 

ОДЛУКУ 

о додјели стипендије 

                                                                        

1. 

 

Из средстава буиета Општине Љубиње додјељује 

се стипендија студенту Даници (Здравка и 

Наташе) Турањанин из Љубиња студенту друге 

године на факултету за Српски језик и 

књижевност у Бањој Луци за 

школску 2019/2020 годину, у годишњем износу 

од 1.000,00 КМ 

tel:10012020
tel:03022020
tel:020223920
tel:20022020
tel:20192020
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2. 

 

Исплата стипендије вршит ће се у мјесечном 

износу од 100,00КМ за период трајања школске 

године (студирања), са позиције 4161 – помоћ 

појединцима на текући рачун именоване.  

                                                                      

3. 

 

          За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за општу управу и Одсјек за 

буџет и финансије Општинске управе општине 

Љубиње. 

                                                                           

4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у Службеном гласнику општине 

Љубине. 

 

                                                                

Образложење 

 

            У складу са Одлуком о усвајању буџета 

Општине Љубиње за 2020.годину број: 

01-400-14/19 и Одлуком о извршењу буиета 

Општине Љубиње за 2020.годину број 01- 

400-15/19 од 27.12.2019.године Начелник 

Општине је , у сарадныи са Центром за 

социјалши рад, узео на разматрање могућност 

додјеле стипеније студенту Даници 

(Здравка и Наташе) Турањанин из Љубиња. 

            Именована је студент друге године на 

факултету за Српски језик и књижевност 

у Бањој Луци, а регистрована је као штићеник 

Центра за социјални рад Љубиње. 

            Приликом усвајања буџета општине 

Љубиње за 2020. годину начелник је 

информисао присутне одборнике да је за те 

намјене планирана посебна позиција у 

буџету Општине. Ни један од присутних 

одборника није се противно тој иницијативи. 

            С обзиром да је именована регистрована 

као штићеник Центра за социјални рад 

начелник општине Љубиње је ријешио да одобри 

стипенднју за школску 2019/2020 годину те да се 

иста уплаћује у једнаким мјесечним износима на 

текући рачун именоване. 

 

 

Број: 02-611-1 /20 

Дана: 05.02. 2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи(Сл.гл.РС број 97/16) и члана 

69.Статута Општине Љубиње(Сл.гл. Општинс 

број 03/17) , а у циљу подршке популационој и 

пронаталитетној политици у општини Љубиње 

Начелник Општине Љубиње доноси 

 

ОДЛУКУ 

о плаћању трошкова закупнине 

                                                                   

 1. 

 

          Из средстава буџета Општине Љубиње 

одобрава се помоћ породици Макера из 

Љубиња , Гојко и Душица Макера, у износу од 

2.400,00КМ, на име плаћања трошкова 

закупнине за 2.020.годину , за стамбени простор у 

улици Алексе Шантића. 

                                                                   

 2. 

 

          Исплата средстава вршит ћe cе у мјесечном 

износу од 200,00КМ , на текући рачун 

Макера Душице из Љубиња. 

                                                                   

 3. 

 

          За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за општу управу и Одсјек за буџет и 

финансије Општинске управе општине Љубиње. 

                                                                   

 4. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику општине Љубиње. 

 

                                                          

 Образложење 

 

          Дана 10.01.2020. године породица Макера 

из Љубиња , Гојко и Душица Макера, 

добили су шесто дијете , сина Милидрага. У 

породици је запослен само отац Гојко, а живе у 

изнајмљеном стамбеном простору у улици Алексе 

Шантића. 

         

У циљу подршке популационој и 

пронаталитетној политици у општини Љубиње 

Начелник општине Љубиње је донио Одлуку и 

одобрио плaћање трошкова закупнине за 

2020.годину , за стамбени простор у улици 

Алексе Шантића из средстава Буџета Општине 

Љубиње и то на текући рачун мајке Макера 

Душице из Љубиња. 

 

 

Број: 02- 022-26/20 

Дана: 25.02.2020.  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

 

tel:014001419
tel:27122019
tel:20192020
tel:02611120
tel:05022020
tel:10012020
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На основу члана 17. став (1), члана 18. став 

(1), члана 87. став (2), 88. и 89. Закона о јавним 

набавкама ( „Службени гласник БиХ", број 39/14) 

Начелник општине је донио 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка набавке радова 

"Асфалтирање улица у насељу Виногради-

Општина Љубиње" 

                                                                   

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке 

радова: "Асфалтирање улица у насељу 

Виногради - Општина Љубиње". 

                                                                  

 Члан 2. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке износи 

77.780,00 КМ, (без ПДВ-а), (словима: 

седамдесетседамтхиљадаседамстоосамдесет КМ), 

без ПДВ-а. 

                                                                   

 Члан 3. 

 

За провођење jавне набавке обезбијеђена су 

средства у буџету Републике Српске за 

2020.годину, за Општину Љубиње (Одлука о 

измјени одлуке о прихватању донаторских 

средстава Владе Републике Србије- Сл.гл. 

Републике Српске 92/19) 

 

Члан 4. 

 

Jавна набавка ће се провести путем 

конкурентског захтјева за доставу 

понуда.Поступак јавне набавке провешће се у 

складу са Законом о јавним набавкама и 

подзаконским актима. 

 

Члан 5. 

 

Критеријум за додіелу уговора је: најнижа цијена 

технички задовољавајућe понуде.                                                          

 

Члан 6. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће комисија за 

јавне набавке, у саставу од 5 (пет) чланова, чији 

састав и дјелокруг рада ћe ce утврдити посебним 

рјешењем. 

 

 

                                                                   

 Члан 7. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

објавиће се у Спужбеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

 

Број: 02-404-10/20 

Дана, 08.06.2020.  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл. РСброј 97/16) и члана 

69. Статута Општине Љубиње (Сл.гл. Општине 

број 03/17), а у циљу подршке популационој и 

пронаталитетној политици у општини Љубиње 

Начелник Општине Љубиње доноси 

 

 ОДЛУКУ 

о додјели једнократне помоћи  

породици Јањић 

 

                                                                       

1. 

 

Из средстава буџета Општине Љубиње 

додјелљује се једнократна помоћ породици 

Jањић (Драшка) Бобана и Анђелине из Љубиња у 

износу од 700,00 КМ. 

 

                                                                       

2 

. 

Исплата ћe cе извршити на текући рачун Јањић 

Бобана са буџетске позиције 4161- 

помоћи појединцима 

 

                                                                       

3. 

 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек за 

буџет и финансије Општинске управе 

општине Љубиње. 

                                                                       

4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у Службеном гласнику 

општине Љубиње. 

 

                                                             

Образложење 

 

Дана 04.05.2020. године породица Јањић из 

Љубиња, Бобан и Анђелина Јањић, добили су 

пето дијете, кћерку Ђурђину. У породнци нема 

запослених. 

 

У циљу подршке популационој и пронаталитетној 

tel:024041020
tel:08062020
tel:04052020
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политици у општини Љубиње Начелник општине 

Љубиње jе донио Одлуку и одобрио исплату 

једнократне помоћи из средстава Буџета Опшине 

Љубиње и то на текући рачун оца Бобана Јањића 

из Љубиња. 

 

 

Бpoj 02-401/- 44/20 

Дана: 25.05.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

На основу члана 64 став 1 тачка б) и 

члана 70 Закона о јавним набзвкама ("Службени 

гласник Босне и Херцеговине", број 39/14), на 

препоруку Комисије за јавну набавку број 02-404-

09/20 од 03.04.2020. године, у поступку јавне 

набавке робе: "Набавка половне радне машине 

за чишћење улица-ауточистилице" Начелник 

Опитине Љубиње, донио је 

 

 ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

и додјели уговора 

Члан 1. 

        Прихвата се препорука Комисије за јавне 

набавке, број: 02-404-09/20  од  05. 05. 2020. 

године, па се уговор о набавци робе "Набавка 

половне радне машине за чишћење улица-

ауточистилице", додјељује најповољнијем 

понуђачу, и то понуђачу "SV COMPANY" 

д.о.о. Трн Лакташи" по понуђеној цијени од 

34.180,00КМ (без ПДВ). 

 

Члан 2. 

       Приједлог уговора о набавци робе доставиће 

се на потпис изабраном понуђачу у року од седам 

(7) дана од дана доношења ове одлуке. 

Члан 3. 

За извршење ове одпуке задужена је комисија за 

јавне набавке, одсјек за буует и 

финансије и одсјек за урбанизам Општинске 

управе Општине Љубиње. 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношенња, и 

доставиће се понуђачу, у складу са чланом 71.став 

2. Закона о јавним набавкама. 

 

                                                                    

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке брoj: 02-404-

09/20 од 03.04.2020. године. Jавна набавка је 

спроведена путем конкурентског захтјева за 

достављање понуда. Процијенњена вриједност 

јавне набавке без Пдв-а је 34.190,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 896-7-1-1-3-1/20, 

послато је на објављивање дана 07.04.2020. 

године, а објављено је на Порталу јавних набавки 

дана 07.04.2020. године.  

Комисија за јавну набавку, именована је Одлуком 

број 02-404-09/20 од 03.04.2020. године. Комисија 

за јавну набавку доставила је дана 05.05.2020. 

године извјештај о раду записник о 

оцени понуда и Препоруку о изоору 

наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке 

роба. 

Набавка половне радне машине за чишћење 

улица-ауточистилице" 

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је 

Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и оцјену 

приспјелих понуда, о чему је сачинила 

одговарајући записник, у коме је утврђено 

сљедеће: 

-да је укупан број пристиглих понуда два (2); 

-да су благовремено запримљене двије (2) понуде; 

-да није било неблаговремено запримљених 

понуда; 

- да понуде једног од понуђача није достављена у 

складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ(Службени гласник БиХ 39/14), и не 

задовољава критерије из тендерске документације 

те је као таква оцијењена као неприхватљива и 

иста је одбачена. 

У поступку доношења ове одлуке, посебно су 

цијењене чињенице да је Комисија, правилно 

и потпуно, извршило оцјену квалификованости 

понуђача те оцену приспјелих понуда, у складу са 

критеријима из тендерске документације. 

У поступку оцене проведеног поступка, 

одговорно лице уговорног органа-Начелник 

Општине није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ 

за неприхватање препоруке Комисије за јавне 

набавку. Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила те да је 

избор најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама, подзаконским 

актима, интерним актима и тендерским 

документом. Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да је изабрани понуђач најбоље 

оцијењен због економски најповољније понуде 

како слиједи: 

tel:024044
tel:25052020
tel:024040920
tel:024040920
tel:024040920
tel:05052020
tel:024040920
tel:024040920
tel:03042020
tel:89671131
tel:07042020
tel:07042020
tel:024040920
tel:03042020
tel:05052020
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Р.бр. Назив/име 

понуђача 

Понуђена цијена 

(без ПДВ-а) у КМ 

1. 
„SV COMPANY“ 

d.o.o Трн Лакташи 
34.180,00 

2. ----------------- ----------------- 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критеријум „ економски најповољнија понуда“, 

која је понуђена у укупном износу од 39.990,60 

КМ (са ПДВ-ом)                                              

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. 

тачка а) Закона о јавним набавкама, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

         ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

         Против ове одлуке може се изјавити жалба, 

најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана пријема 

ове одлуке. 

 

 

Број:02-404-09-1/20 

Датум:19.05.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 
На основу члана 17 став (1), члана 18 став 

(1), члана 87 став (2), 88 и 89 Закона о јавним 

набавкама („Служоени гласник БиХ", брoј 39/14) 

Начелник општине jе донио 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка набавке роба 

"Набавка половне радне машине за чишћенње 

улица-ауточистилице“ 

 

                                                                   

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке 

роба: "Набавка половне радне машине за 

чишћење улица -ауточистилице". 

                                                                    

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност jавне набавке износи 

34.190,00 КМ, (без ПДВ-а), (словима: 

тридесетчетирихилљадестотинудеведесетКМ), 

без ПДВ-а. 

                     

Члан 3. 

 

За провођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у буџету Општине за 2020. годину, 

(Одлука Фонда за заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност Републике Српске број :1-

2-6/19 од 28.11.2019.године). 

                                                                     

Члан 4. 

 

Jавна набавка ћe се провести путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Поступак јавне набавке провешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама и подзаконским 

актима. 

                                                                     

 Члан 5. 

 

Критеријум за додјелу уговора је економски 

најповољнија понуда. 

                                                                     

  Члан 6. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће комисија за 

јавне набавке, у саставу од 3 (три) члана, чији 

састав и дјелокруг рада ће се утврдити посебном 

одлуком. 

                                                                       

Члан 7. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће cе у Службеном гласнику Општине 

Љубиње 

 

 

Бpoj. 02-404-09/20 

Дана: 03 04.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

 

На основу члана 64. став 1. тачка б) и члана 

70.  Закона о јавним набавкама (''Службени  

гласник Босне и Херцеговине'', број 39/14), на 

препоруку Комисије за јавну набавку број: 02-

404-10/20 од 16.07.2020. године, у поступку јавне 

набавке радова: “Асфалтирање улица у насељу 

Виногради - општина Љубиње“, Начелник 

Општине Љубиње, донио је  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

и додјели уговора 

 

Члан 1. 

            Прихвата се препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02-404-10/20 од 16.07.2020. 

године, па се  уговор  о набавци рaдова: 

“Асфалтирање улица у насељу Виногради-

општина Љубиње,  додјељује најповољнијем 

понуђачу, и то: понуђачу „ХП ИНВЕСТИНГ“ 

tel:28112019
tel:024040920
tel:03042020
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д.о.о. Мостар  по понуђеној цијени од   

76.802,25 КМ   (без ПДВ). 

 

Члан 2. 

Приједлог уговора  о набавци робе доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу у року од 

петнаест(15) дана од дана доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужена је комисија за 

јавне набавке, одсјек за буџет и финансије и 

одсјек за урбанизам Општинске управе Општине 

Љубиње. 

Члан 4. 

         Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

и доставиће се понуђачу, у складу са чланом 71. 

став 2. Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број: 02-404-

10/20  од 08.06.2020. године. 

Јавна набавка је спроведена конкурентским 

захтјевом за достављање понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а 

је 77.780,00КМ. 

Обавјештење о набавци број: 896-7-3-3-3-2/20, од 

16.06.2020.године , послато је на објављивање 

дана 16.06.2020. године, а објављено је на 

Порталу јавних набавки дана 16.06.2020. године. 

Комисија за јавну набавку, именована је Одлуком 

број:02-404-10/20 од 10.06.2020. године. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

16.07.2020. године извјештај о раду , записник о 

оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача у поступку јавне  набавке 

радова –  : “Асфалтирање улица у насељу 

Виногради-општина Љубиње“. 

 У поступку по извјештају о раду је утврђено да је 

Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуде и оцјену 

приспјеле понуде, о чему је сачинила 

одговарајући записник, у коме је утврђено 

сљедеће: 

- да је понуду преузело пет (5) понуђача 

- да је укупан број пристиглих понуда један (1); 

- да је благовремено запримљена једна (1) понуда; 

- да није било неблаговремено запримљених  

понуда; 

- да је понуда понуђача „ХП ИНВЕСТИНГ“ 

д.о.о. Мостар одговарајућа. 

 

У поступку доношења ове одлуке, посебно су 

цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 

потпуно, извршила оцјену квалификованости 

понуђача те оцјену приспјеле понуде, у складу са 

критеријима из тендерске документације. 

У поступку оцјене проведеног поступка, 

одговорно лице уговорног органа-Начелник 

Општине  није нашао разлоге, неправилности 

нити пропусте у раду, који би евентуално били 

основ за неприхватање препоруке Комисије за 

јавне набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским 

актима, интерним актима и тендерским 

документом. Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да је изабрани понуђач најбоље 

оцијењен због: 

 

Најниже цијене , како слиједи: 

 

                 

 

Назив / име 

понуђача 

 

Понуђена цијена 

(без ПДВ-а) у КМ 

 

1. 

„ХП 

ИНВЕСТИНГ“д.о.

о. Мостар  
  76.802,25 КМ  

 

 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критеријум ''најнижа цијена'', која је понуђена у 

укупном износу од 89.858,63 КМ (са ПДВ-ом). 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. 

тачка  б)  Закона о јавним набавкама,  одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема 

ове одлуке. 

 

Бpoj: 02-404-10/20 

Дана: 16.7.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

tel:03042020
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На основу члана 17. став 1. Закона о јавним 

набавкама  ( Службени гласник БиХ, 39/14)        

Начелник Опшрине Љубиње, д о н о с и :  

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке за набаку 

радова- „Реконструкција пумпне станице 

„До“- Општина Љубиње“. 

 

 

Члан 1. 

 

Покреће се поступак јавне набавке радова 

„Реконструкција пумпне станице „До“- 

Општина Љубиње“, путем отвореног поступка 

јавне набавке. 

 

 

Члан 2. 

 

Оквирна вриједност предметне набавке износи 

око 307 000,00 КМ без урачунатог ПДВ-а, 

односно око 360.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-

ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2020. 

годину. Потребна средства су планирана у буџету 

Општине Љубиње. 

 

Члан 3. 

 

Поступак ће провести Комисија коју ће 

именовати Начелник општине као Уговорни 

орган. 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у ''Службеном гласнику Oпштине 

Љубиње''. 

 

  

Број :02-404- 11/20 

Датум : 19.06.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

                                                                                                                                                                              
 На основу члана 195. Закона о водама 

Републике Српске (Службени гласник Републике 

Српске број: 5006,92/09,121/12 и 74/17) и члана 

69. Статута Општине Љубиње (Спужбени гласник 

3/17) Начелник Општине Љубиње доноси 

 

ПЛАН 

утрошка новчаних средстава од посебних 

водних накнада прикуплъених  

до 31.12.2020. године 

 

 Члан 1. 

 

          Овим планом утврђује се начин коришћења 

новчаних средстава од посебних водних накнада 

прикупљениху 2019. и 2020. године. 

 

Члан 2. 

 

          Новчана средства на рачуну посебних 

водних накнада са стањем на дан 31.12.2019. 

године износе 23.870,99КМ. 

 

          Средства планирана буџетом општине 

Љубиње за 2020.годину износе 17.000,00 

KM. 

          Сва расположива средства, која буду 

прикупљена до 31.12.2020. године, усмјериће се у 

развој сектора водоснабдијевања кроз 

финансирање побољшања техничких и 

материјалних капацитета у ЈП "Водовод"д.о.о. 

Љубинње- Пројекат реконструкцијe пумпног 

постројења за водоснабдијевање у Долу. 

          За реализацију овог плана задужује се 

Општинска управа Општине Љубиње и JП 

„Водовод" доо Љубиње. 

 

                                                                   

Члан 3. 

 

Надзор и контролу над спровођењем плана и 

намјенског кориштења средстава врши 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске и надлежна 

одјељења општинске управе Општине Љубиње. 

 

                                                                     

Члан 4. 

 

План утрошка новчаних средстава од посебних 

водних накнада објавиће се у Службеном 

гласнику Општине љубиње. 

 

 

Број : 02-022-107/20 

Датум : 29.05.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

 

IV АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

 

На основу члана 22.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/01) члана 43. Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17) члана59.Закона о 

локалној самоуправи  (Службени гласник РС 

tel:31122020
tel:31122019
tel:31122020
tel:0202210720
tel:29052020
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97/16) члана 69. Статута Општине Љубиње 

(Службени гласник Општине Љубиње број3/17) 

члана 7.Одлуке о формирању Општинског штаба 

за ванредне ситуације (одлуке број 01-013-5/14 од 

21.03.2014.године поводом епидемиолошке 

ситуације COVID 19 корона вирус а у циљу 

заштите здравља становништва  Општине 

Љубиње, Општински штаб за ванредне ситуације 

Општине Љубиње на сједници одржаној дана 

15.03.2020.године  д о н о с и 

 

 

Н А Р Е Д Б У 

скраћењу радног времена трговачких радњи и 

угоститељских објеката на територији 

општине Љубиње, као и забрани рада 

дискотека и дјечијих играоница 

 

 

I 

 

- Радно вријеме маркета и трговачких радњи 

скраћује се до 20:00часова 

- Радно вријеме угоститељских објеката 

(кафићи, кафане и ресторани)је до 20:00часова 

- Радно вријеме спортских кладионица је до 

18:00часова 

- Забрањује се продаја алкохола на безинском 

пумпама послије 20:00часова  

- Забрањујње се рад дискотекама 

- Забрањује се рад дјечијим играоницама  

 

II 

 

 Ова наредба ступа на снагу одмах и иста ће бити 

објављена у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

III 

 

Ова наредба је на снази све док постоји опасност 

по здравље грађана Општине Љубиње. 

 

IV 

 

За контролу извршења ове наредбе стараће се 

комунална полиција Општине Љубиње и  

службеници полицијске станице Љубиње. 

 

 

Број:02-022-29/20 

Датум:15.03.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

 

    

 

 

На основу члана 22.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/01) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17члана 7.Одлуке о 

формирању Општинског штабаза ванредне 

ситуације (одлуке број 01-013-5/14 од 

21.03.2014.године поводом епидемиолошке 

ситуације COVID 19 корона вирус а у циљу 

заштите здравља становништва  Општине 

Љубиње, Општински штаб за ванредне ситуације 

Општине Љубиње на сједници одржаној дана 

15.03.2020.године у складу са наредбом министра 

здравља у циљу превенције ширења новог вируса 

корона  COVID-19 болести , д о н о с и 

 

 

Н А Р Е Д Б У 

о хитној дезинфекцији јавних просторија 

у Општини Љубиње 

 

 

I 

 

Налаже се ватрогасној јединици Општине 

Љубиње и цивилној заштити Општине Љубиње да 

у року одмах а најкасније до 12:00 часова 

16.03.2020.године изврше хитну дезинфекцију 

свих јавних просторија јавних установа: зграде 

општине, дјечијег вртића, дома здравља, основне 

и средње школе, спортске дворане на територији 

општине Љубиње. 

 

II 

 

Дезинфекцију извршити одговарајућом 

цистерном, возилом са млазницама и 

препорученим средством за дезинфекцију. 

 

III 

 

О извршеној дезинфекцији писменим путем 

обавјестити штаб за ванредне ситуације Општине 

Љубиње. 

 

IV 

 

Ова наредба ступа на снагу одмах. 

 

V 

 

За контролу извршења ове наредбе стараће се 

комунална полиција Општине Љубиње. 

 

 

Број:02-022-30/20 

Датум:15.03.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 
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     На основу члана 22.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/01) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17члана 7.Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације (одлуке број 01-013-5/14 од 

21.03.2014.године поводом епидемиолошке 

ситуације COVID 19 корона вирус а у циљу 

заштите здравља становништва  Општине 

Љубиње, Општински штаб за ванредне ситуације 

Општине Љубиње на сједници одржаној дана 

15.03.2020.године у складу са наредбом министра 

здравља у циљу превенције ширења новог вируса 

корона  COVID-19 болести , д о н о с и 

 

 

Н А Р Е Д Б У 

о обавезној дезинфекцији простора у којима 

сеобавља привредна дјелатност 

у Општини Љубиње 

 

 

I 

 

Налаже се власницима привредних  друштава и 

предузетничких радњи да у просторијама у којим 

обављају своју регистровану дјелатност обезбједе 

сукцесивно одржавање хигијенских услова и 

редовну дезинфекцију у складу са препорукама 

Министарства здравља Републике Српске.  

 

II 

 

Дезинфекцију извршити одговарајућим  и 

препорученим средствима за дезинфекцију на 

бази хлора за подове и на бази алкохола за радне 

површине.     

 

III 

 

Ова наредба ступа на снагу одмах. 

 

IV 

 

За контролу извршења ове наредбе стараће се 

комунална полиција Општине Љубиње. 

 

 

Број: 02-022-33/20 

Датум:15.03.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

 
На основу члана59.Закона о локалној 

самоуправи  (Службени гласник РС 97/16)члана 

69. Статута Општине Љубиње(Службени гласник 

Општине Љубиње број3/17)а у складу са чланом 

7.Одлуке о формирању Општинског штаба за 

ванредне ситуације (одлуке број 01-013-5/14 од 

21.03.2014.године поводом епидемиолошке 

ситуације COVID 19 корона вирус а у циљу 

заштите здравља становништва  Општине 

Љубиње, Општински штаб за ванредне ситуације 

Општине Љубиње у складу са Нредбом кризног 

штаба Републике Српске за успостављање услова 

за смјештај лица (препорука број 33/20 од 

20.03.2020.године) на сједници одржаној дана 

26.03.2020.године  д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

О одређивању друштвеног дома мјесне 

заједнице Крајпоље за карантин- смјештај 

лица са територије општине Љубиње 

 

 

I 

 

       Друштвени дом мјесне заједнице Крајпоље 

смјештен је на Голим брдима у селу Крајпоље 

одређује се за карантин. 

       Карантин се организује за особе које прекрше 

одредбе рјешења о карантину у кућним условима  

издатим од стране Републичке управе за 

инспекцијске послове Републике Српске а чије се 

мјесто пребивалишта налази на територији 

општине Љубиње. 

        У наведено објекту обезбједиће се у услови 

за одржавање личне и колективне хигијене  

простора, исхране, медицинско и полицијско 

обезбјеђење. 

 

II 

  

     Ова одлука ступа на снагу одмах и иста ће 

бити достављена мјесној заједници Крајпоље, 

полицијској станици Љубиње, Дому здравља 

Љубиње и породичном Љекару др „Саво“ у 

Љубињу. 

       

III 

 

 Ова одлука је на снази све док постоји опасност 

за здравље грађана Општине Љубиње. 

 

IV 

 

За контролу извршења ове одлуке  стараће се 

комунална полиција Општине Љубиње и  

службеници полицијске станице Љубиње. 

 

 

 

Број: 02-022-68/20 

Датум:26.03.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 
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       На основу члана 22.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/1) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17члана 7.Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације (одлука број 01-013-5/14од 

21.03.2014.)године, поводом епидемиолошке 

ситуације COVID -19 Корона вирус, а у циљу 

заштите здравља становништва оштине Љубиње, 

Општински штаб за ванредне ситуације општине 

Љубиње на сједници одржаној дана 

16.03.2020.године у складу са Закључком савеза 

опшрина и градова Републике Српске број: 01-43-

03/20 од 16.03.2019.године у циљу превенције 

ширења новог вируса корона  COV-2 COVID19 

болести д о н о с и  

  

Н А Р Е Д Б У 

о  забрани  рада 

 

- Забрањује се рад до 23.марта 

2020.године сљедећим објектима, сваком  

радним даном и у дане викенда и то: 

 

1. угоститељским објектима свих врста, 

укључујући угоститељске објекте 

смјештене на бензинским пумпама и 

тржним центрима; 

2. фитнес центрима (фитнес боди-билдинг 

клубовима и слично) 

3. дјечијим играоницама 

 

- Забрањује се рад у дане викенда 

(суботом и недељом): 

    

4. трговачким центрима 

 

- Ограничава се рад од 07:00-18:00 

часова сваким даном сљедећим објектима: 

 

5. трговачким центрима радним данима  

6. осталим трговачким објектима (свима, 

укључујући и тржницњ на мало –пијаце) 

 

 

- Ограничава се рад од 07:00-22:00 часа 

сваким даном сљедњћим објектима: 

 

7. Трговинским објектима врсте драгстор  и 

субјектима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, свјеже 

тјестенине и колача искручиво у погледу 

продаје њихових производа. 

 

- Обавезују се пружаоци услуга да 

обезбједе минимално растојање од 2 метра   

            између корисника услуга. 

 

- Како бисмо се у новонасталој 

ситуацији понашали одговорно, молимо  

            најстарије суграђане који су 

најугроженија група становништва да  

            максимално ограниче напуштање кућа 

и станова. 

- Позивамо грађане који долазе из 

иностранства да се обавезно евидентирају   

            Дому здравља. 

 

 

Број:02-022-38/20 

Датум:16.03.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

 

На основу члана 22.Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/01) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17члана 7.Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације (одлуке број 01-013-5/14 од 

21.03.2014.године поводом епидемиолошке 

ситуације COVID 19 корона вирус, те на основу 

закључка команданта штаба за ванредне 

ситуације РС број 01-3/20 од 17.03.2020.године, а 

у циљу заштите здравља становништва  Општине 

Љубиње,  Општински штаб за ванредне ситуације 

с Општине Љубиње на сједници одржаној дана 

19.03.2020.године , д о н о с и 

 

 

Н А Р Е Д Б У 

о ванредним мјерама у циљу превенције 

ширења вируса корона 

„SARS-COV -2“ и  „COVID -19“ на територији 

општине Љубиње 

 

 

а) До 30.марта 2020.године забрањују се: 

 

- Сва јавна окупљања 

- Рад угоститељским објектима свих 

категорија  

- Рад трговинама осим субјектима из тачке 

б ове наредбе  

- Рад свадбеним салонима  

- Рад фитнес центрима (фитнес боди-

билдинг клубовима  и слично) 

- Рад дјечијим играоницама  

- Рад пијацама  

- Рад приватним стоматолошким 

амбулантама  

- Рад приређивача игара на срећу  

- Рад спортских организација и школа 

спорта те тренинга и организовања 

такмичања за спортисте свих категорија  
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б) Ограничава се рад  

 

- Трговачким центрима од 07:00-18:00 

часова гдје могу радити само трговине  

прехране /робе широке потрошње, 

апотеке и пољопривредне апотеке ако се 

налазе у тржном центру  

- Трговине прехране/робе широке 

потрошње, трговине сточне хране и 

трговине на велико од 07:00-18:00часова  

- Трговинским објектима врсте дракстор и 

субјектима који обављају дјелатност 

произвидње хљеба, пецива, свјеже 

тјестенине и колача искључиво у погледу 

продаје њихових произвида  од 07:00-

22:00 часова 

 

Рад у наведеним субјектима ове тачке 

наредбе организовати уз преузимање 

сљедећих мјера. 

- Обавезују се пружаоци услуга да 

пбезбједе минимално растојање од 1 

метра између корисника услуга  

- Како бисмо се у новонасталој ситуацији 

понашали одговорно, молимо најстарије 

суграђане који су најугрожрнија група 

становништва да максимално ограниче 

напуштање кућа и станова  

- Позивамо грађане који долазе из 

иностранства да се обавезно евидентирају 

у Дому здравља 

 

в)ограничава се рад Општине Љубиње и 

јавних установа од 08:00-14:00часова: 

 

- Рад у јединици локалне самоуправе и 

установама јединице локалне самоуправе 

организује се са минималним потребним 

извршиоцима на лицу мјеста, а остали 

службеници се упућују на рад од куће  

- На улазу у све службене просторије 

ограничава се број особа које могу 

истовремено ући  

- Онемогућити задржавање у просторијама 

и прављење дужих редова 

 

г)инспекцијски надзор над спровођењем 

ове наредбе спроводи Републичка управа 

за инспекцијске послове путем надлежних 

инспектора у саставу јединице локалне 

самоуправе и комуналне полиције. 

 

д) Ова наредба ступа на снагу даном доношења 

 

 

Број:02-022-41/20 

Датум:19.03.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

На основу члана 45.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/01) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17члана 7.Одлуке о 

проглашењу ванредне ситуације на теритотији 

Републике Српске број 04/1-012-2-792/20од 

16.03.2020.године и Закључке о обавезном 

спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом Корона (COVID 19) у 

Републици Српској  број 01-3/20 од  

17.03.2020.године  и на основу закључка Владе 

Републике Српске број 06-6/20 од 

22.03.2020.године Начелник Општине Љубиње, д 

о н о с и 

 

Н А Р Е Д Б У 

о радном времену здравствених установа – 

апотека у општини Љубиње 

 

I 

 

Радно вријеме апотека у општини Љубиње 

одобрава се у трајању од: 

- Радним даном од 08:00 – 18:00 часова  

- Викендом од 08:00 – 13:00 часова 

 

II 

 

Апотеке су обавезне да обезбједе континуирано 

снадбјевање лијековима и медицинским 

средствима истицањем броја телефона на који се 

у вријеме када се не ради могу добити потребни 

лијекови. 

 

III 

 

Ова наредба ступа на снагу одмах. 

 

IV 

 

За контролу извршења ове наредбе стараће се 

комунална полиција Општине Љубиње 

 

 

 

Број:02-022-64/20 

Датум:23.03.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

На основу члана 22.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/01) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17члана 7.Одлуке о 

формирању Општинског штабаза ванредне 

ситуације (одлуке број 01-013-5/14 од 

21.03.2014.године поводом епидемиолошке 

ситуације COVID 19 корона вирус а у циљу 
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заштите здравља становништва  Општине 

Љубиње,Општински штаб за ванредне ситуације 

Општине Љубиње на сједници одржаној дана 

30.03.2020.године у складу са наредбом министра 

здравља у циљу превенције ширења новог вируса 

корона  COVID-19 болести ,д о н о с и 

 

Н А Р Е Д Б У 

о продужењу важења Наредбе о ванредним 

мјерама Општинсог штаба 

за ванредне ситуације 

 

I 

 

    Наредба Општинског штаба о ванредним 

мјерама у циљу спречавања ширења вируса 

корона „SARS-COV-2“и „COVID -19“ (Наредба 

број 02-022-41/20 од 19.03.2020.године)на 

територије општине Љубиње продужава се у 

цјелости и трајаћер до даљњег, све док постоје 

околности опасне по живот и здравље људи. 

                                                            

II 

 

   Изузетно, одобрава се рад трговачких радњи на 

територији општине Љубиње чија је претежна 

дјелатност продаја грађевинског, електро и водо 

материјала. Рад наведених трговина одобрава се 

под условима наведеним у наредби. Радно 

вријеме истих је од 08:00-14:00часова 

                                                                          

III 

 

Ова наредба ступа на снагу одмах и иста ће бити 

објаљена у Службеном гласнику. 

                                                                          

IV 

 

За контролу извршења ове наредбе стараће се 

комунална полиција Општине Љубиње. 

 

 

Број:02-022-71/20 

Датум:30.03.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

 

На основу члана 22.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/1) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17члана 7. Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације (одлука број 01-013-5/14 од 21.03.2014.) 

године, поводом епидемиолошке ситуације 

COVID -19 Корона вирус, а Љубиње, а циљу 

провођења  Закључка   републичког штаба  за 

ванредне ситуације   број 21-1/20 од 27.04.2020. 

године  Општински штаб за ванредне ситуације 

на сједници одржаној дана 28.04.2020.године  д о 

н о с и  

  

Н А Р Е Д Б А 

 

о  обавезном спровођењу мјера  за реаговање  

на појаву болести  изазваним     новим 

вирусом  коерона (COVID-19)  у  општини 

Љубиње 

 

I 

 

       У циљу спречавања   ширења  болести  

изазване  новим вирусом корона (COVID-19)  

на територији  Општине Љубиње, у складу  са  

Закључком  Републичког штаба за ванредне 

ситуације Републике Српске: 

 

З а б р а њ у ј у     с е    д  о    11.05.20202.године 

 

        -сва јавна окупљања, 

        -рад угоститељских објеката за исхрану и 

пиће осим објеката резервисан  за смјештај  

као и субјектима који су регистровани за 

доставу хране, 

         -рад  фитнес центрима, дјечијим 

играоницама. приватним стоматолошким 

амбулантама, рад приређивача игара на срећу, 

рад спортских организација, тренинга, рад 

фризерских и других третмана  

 

О г р а н и ч а в а  с е   р а д : 

 

        - од 07:00 до 15:00 часова у периоду  од 

28.04.2020. године до 30.04.2020. године, 

тржница     на мало /пијаца/  

 

О г р а н и ч а в а а   се   р а д: 

 

    - Од 07:00 до 18:00 часова у периоду од   

28.04.до 11.05.2020.године : 

 

    -трговина на мало, трговачким центрима у 

којима могу радити само трговине 

прехрамбене робе / робе широкр потрошње, 

    -трговине прехрамбне /роба широке 

потриошње, 

     -Субјектима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине 

и колача,(искључиво у погледу продаје 

њихових производа), 

     -трговинама информатичком и 

телекомуникационом опремом,  трговина 

бијелом техником, водоматеријалом и 

санитаријама, грађевинским материјалом, ауто 

дијеловима, дијеловима за полљопривредне 

машине, елекроматеријалом и 

телекомуникационом опремом , намјештајем , 

керамиком и бојама и лаковима, 
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          О с т а л и м    т р г о в и н ама   н а  м а л 

о    н е п р е х р а м б е н и м   п р о и з в о д и  м 

а  који послују као засебни  објекти   

 

              одобрава  се  ограничено радно вријеме  

до 11.05.2020.године  од 07:00.до  18:00.часова. 

 

                                                                              

II 

 

       За контролу  рада  наведених   трговачких 

радњи  задужује се републичка инспекција  

рада. 

 

III 

 

        Овај  Наредба  ступа на снагу даном 

доношења и исти  ће бити  објављен у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

                                    

                                                                         

 

Број:02-022- 89 /20 

Датум:28.04.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

 

 На основу члана 22.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/1) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17члана 7.Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације (одлука број 01-013-5/14од 

21.03.2014.)године, поводом епидемиолошке 

ситуације  због COVID -19 Корона вирус, , а циљу 

провођења  Закључка   републичког штаба  за 

ванредне ситуације  број 26-2/20 од  27.04.2020, 

Општински штаб за ванредне ситуациоје   д о н о 

с и 

  

Н А Р Е Д Б А 

о    ограничавању и забрани  кретања на 

територији 

Општине Љубиње 

  

I 

 

       У циљу спречавања   ширења  болести  

изазване  новим вирусом корона (COVID-19)  на 

територији  Општине Љубиње, у складу  са  

Закључком Републичког штаба за ванредне 

ситуације Републике Српске oд  број 26-2/20 

27.04.2020.године  Општински штаб  за ванредне   

ситуације Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана  28.04.2020.године доноси :   

 

 

       И з у з е т н о  од   Наредбе  о забрани кретања 

лицима  /  дозвољава   се кретање: 

 

 

1) лицима са навршених 65 и више година 

живота ,од понедјељка до  петка, у 

времену од 07. До 10 часова, ради 

куповине  основних животних 

намирница, лијекова, обављања 

неопходних послова  уз поштовање 

заштитних мјера (рукавице ,маска,) 

 

2) Лицима старости до 75 година у сеоским 

подручјима, а ради обављања 

полјопривредних послова, узо обавезно 

придржавањ заштитних мјера  социјалног 

растојања. 

 

3) пчаларима, без обзира на године живота, 

који посједују рјешење о регистрацији 

пчелињака од мјеста становања до 

пчелињака, без ограничења везано за  

мјесто боравишта / пребивалишта, од 

понедјељка до петка, осим у периоду  од 

20.00 до 05.00 часова  и суботом и 

недјељом   без временског ограничења, уз 

највише једног сапутника-помоћника.  

             

II 

 

Ова наредба ступа на снагу даном доношења , а 

примјењиваће се до 11.05.2020.године.                                                                    

                                                        

III 

 

Свако непоштовање  мјера прописаних овом 

наредбом казниће се у складу са важећим 

законским прописима Републике Српске. Ова  

Наредба   ће бити  објављена  у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 02-022- 88 /20 

Датум: 28.04.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

На основу члана 22.Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/17) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17члана 7. Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације (одлука број 01-013-5/14од 

21.03.2014.године), поводом епидемиолошке 

ситуације COVID -19 Корона вирус, у циљу 

заштите здравља становништва оштине Љубиње, 

Општински штаб за ванредне ситуације општине 

Љубиње на сједници одржаној дана 

14.04.2020.године у складу са Одлуком 
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Републичког кризног штаба 3/20 ОД 

13.04.2020.године у циљу сузбијања и спречавања 

ширења новог вируса корона COV-2  COVID -19  

болести  Ооштински штаб Општине Љубиње д о н 

о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о начину обезбјеђивања превоза за грађане 

Општине Љубиње који 

улазе у БиХ на гранични прелаз у Федерацији  

БиХ и Брчко Дистрикту 

 

 

I 

 

   Одобрава се превоз грађана Општине Љубиње 

који у Босну и Херцеговину улазе на граничним 

прелазима у Федерацији БиХ и Брчко Дистрикту 

до локалног карантина у Општини Љубиње. 

 

II 

 

    Превоз грађана на граничном прелазу 

(Федерације и Брчко дистрикта) ће се извршити 

путничким моторним возилом  VOLKSWAGEN 

регистарских ознака 398-Т-575 до локалног 

карантина у Општини Љубиње. 

    Употреба наведеног возила актом број 51/20 је 

одобрена од стране В.Д. директора Дома здравља 

Љубиње за потребе кризног штаба Општине до 

постојања опсности по живот и здравље људи. 

Општински кризни штаб Општине Љубиње 

ангажује возача и обезбјеђује гориво за превоз. 

  

III 

 

    Овај закључак Општинског кризног штаба о 

начину превоза грађана у циљу спречавања 

ширења вируса корона SARS-COV-2 COVID  19 

је на снази од дана доношења и трајаће до даљњег 

све док постоје околности опасне по живот и 

здравље људи. 

 

IV 

 

    Овај  Закључак ступа на снагу одмах  и исти ће 

бити објављен у  Службеном гласнику  Општине 

Љубиње  

 

 V 

 

О потреби превоза грађана обавјештава се МУП 

полицијска станица Љубиње који је у обавези 

пратње до локалног карантина 

 

 

Број:02-022-79 /20 

Датум:16.04.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 
 

     На основу члана 3. и члана 5.став 3 Закона о 

празницима Републике Српске (Службени 

гласник РС бр.43/2007) Одлуке о раду предузећа и 

радњи у дане државних празника (Сл. гласник 

Општине Љубиње 2/2008) а на основу Закључка 

Републичког штаба за ванредне ситуације о 

ограничавању и забрани кретања на територији 

Републике Српске у дане првомајских празника 

број 28-4/20 од 29.04.2020.године Комадант 

општинског штаба за ванредне ситуације доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о радном времену трговинских објеката у 

општини Љубиње у 

дане првомајских празника 

 

I 

 

     Ради задовољења неопходних потреба 

грађана у дане државних празника (1.и2. мај)могу 

да раде трговине на мало прехрамбеним 

производима, као и произвођачи хљеба, пецива, 

тјестенине и слично те пордаје истих, апотеке и 

цвјећаре у вријеме од 07:00-11:00часова. 

 

II 

 

            На дан 3.маја одобрава се рад свим 

трговинским радњама у времену од 07:00-

11:00часова. 

 

III 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Број:02-022-90/20 

Датум:30.04.2020. 

КОМАДАНТ ШТАБА 

Дарко Крунић 

 

 
 

 На основу члана 22.Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/17) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17члана 7. Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације (одлука број 01-013-5/14од 

21.03.2014.године), поводом епидемиолошке 

ситуације COVID -19 Корона вирус,  а на основу 

закључка  Општинског штаба за ванредну 

ситуацију  Општине Љубиње од 

28.04.2020.године командант Општинског штаба  

за ванредне ситуације   д о н о с и  

 

О В Л А Ш Т Е Њ Е 
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      Овлашћујем Ристу Перишића комуналног 

полицајца службеника запосленог у Општини 

Љубиње  да за потребе ЈЗУ Дома здравља 

Љубиње сачини списак по сопственом сазнању 

возача са пебивалиштем у општини Љубиње који 

обављају међународи превоз. 

       Комунални полицајац наведени списак 

просљеђује ЈЗУ Дом здравља на даље поступање. 

 

 

Број: 02-022-94/20 

Датум: 30.04.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

     На основу члана 22.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/1) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17члана 7.Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације (одлука број 01-013-5/14од 

21.03.2014.)године, поводом епидемиолошке 

ситуације COVID -19 Корона вирус, а Љубиње, а 

циљу провођења  Закључка   републичког штаба  

за ванредне ситуације   број 21-6/20 ОД 

15.04.2020. и Одлуке   раду  трговачких радњи за 

вријеме празника у Општини Љубиње   Н а ч е л н 

и к   д о н о с и 

  

Н А Р Е Д Б А 

о  забрани  кретања  у дане  Васкрса 

и  радном времену трговачких прехрамбених  

радњи  за вријеме празника  у Општини 

Љубиње 

 

I 

 

       У циљу спречавања   ширења  болести  

изазване  новим вирусом корона (COVID-19)  на 

територији  Општине Љубиње , у складу  са  

Закључком  Републичког штаба за ванредне 

ситуације Републике Српске ,наређује се забрана 

кретања 

 

1.Од петка  17.04.2020.године од 15:00 

часова  до суботе  18.04.2020.године до 

05:00 часова. 

2.Од суботе 18.04.2020 .године од 15:00 

часова  до понедјељка 20.04.2020.године 

до 05:00 часова. 

 

II 

 

Забрана из тачке 1.овог закључка  не односи 

се на : 

1. здравствене раднике  који су на задатку, 

2. лица којима је неодложно потребна 

здравствена помоћ, 

3. припаднике Министарсва унутрашњих 

послова Републике српске , који су на задатку, 

4. Друге припаднике агенција за провођење 

закона и организације  које врше јавна 

овлашћења , који су на задатку , 

5. лица којима послодавац изда потврду о 

потреби  кретања због несметаног обављања 

процеса рада , 

6. лица којима Министарство унитрашњих 

послова Републике Српске  изда дозволу за 

кретање, 

g. на домаће и стране превознике  који врше 

превоз  ствари у друмском саобраћају уз  

предочење доказа  о вршењу превоза (потврда о 

потреби кретања,потврда о ангажовању возача, 

међународни  товарни лист –ЦМР , отпремница , 

путни налог ) 

 

III 

 

Трговачке радње прехрамбеном робом на 

територији Општине Љубиње  за дана  празника 

раде: 

- у петак  17.04.2020 .године од 07:00 до 

14:00часова, 

- и у суботу  18.04.2020.године од 07:00 до 14:00 

часова. 

 

IV 

 

       За конртолу  рада  наведених  прехрамбених 

трговачких радњи  задужује се републичка 

инспекција  рада. 

 

V 

 

        Овај  Наредба  ступа на снагу даном 

доношења и исти  ће бити  објављен у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 02-022-78/20 

Датум:17.04.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

На основу члана 22.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/1) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17члана 7.Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације (одлука број 01-013-5/14од 21.03.2014. 

године, поводом епидемиолошке ситуације 

COVID 2019 Корона вирус, а у циљу заштите 

здравља становништва Општине Љубиње, 

Општински штаб за ванредне  ситуције општине 

Љубиње на сједници одржаној дана 06 04.2020. 

годне у складу са наредбом министара здравља у 

циљу превенције ширења новог вируса  корона    

COV-2 COVID19 болести   д о н о с и 
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З А К Љ У Ч А К 

о  начину обезбјеђивања  услова за оптималан 

рад  карантина у Општини 

( карантин  у  спортској дворани „Јово Ђурић 

У Љубињу ) 

 

I 

 

       За потребе нормалног функционисања 

карантина  успостављеног у спортској дворани  

„Јово Ђурић „ у  улици Светосавска  бр. 26 у  

Љубињу обавезују се следећи субјекти:  : 

 

 

      1.Дјечији вртић „Љубиње „  за припрему  

хране  за лица смјештена у карантину  , 

       2.Дом здравља „Љубиње „, за прање и 

пеглање  постељине  за лица смјештене у 

карантину , 

       3.ОШ“Свети Сава у Љубињу  , чистачице 

запослене  у ОШ  , за чишћење  нус  просторија 

у карантину, 

       4.Општинска ватрогасна јединица Љубиње  

, за довожење и одвоз хране и потрепштина за 

потребе карантина,  

 

II 

 

         Овај Закључак  Општинског штаба о  

ванредним  мјерама  у циљу спречавања  ширења  

вируса корона „SARS- COV-2“ i COVID 19 , а 

ради несметаног рада  карантина  у спорској 

дворани „Јово  Ђурић“ је на снази  и   трајаће  до  

даљњег, све док постоје околности опасне по 

живот и здравље људи.  

 

III 

 

        Овај  Закључак ступа на снагу одмах и исти  

ће бити  објављен у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

                                                                                                          

 

IV 

 

       За контролу извршења овог Закључка  

стараће се Kомунална полиција Општине 

Љубиње. 

 

 

Број:02-022-74 /20 

Датум:06.04.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

 

 

 

 

 На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 97/16), члана 69. Статута Општине 

Љубиње („Службени гласник Општине 

Љубиње“број 3/17) а у складу са чланом7. Одлуке  

о формирању Општинског штаба за ванредне 

ситације (одлука број 01-013-5/14 од 

21.03.2014.године), а у циљу зашите  здравља 

становништва Општине Љубиње, Општински  

штаб за ванредне ситуације  Општине  Љубиње, у 

складу са  Наредбом Кризног штаба Републике 

Српске за успостављање услова за смјештај лица 

(препорука број 33/20 од 20.03.2020. године), на 

телефонској сједици  одржаној дана 27.03.2020. 

године,  д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одређивању Спортске дворане "Јово Ђурић"   

за карантин - смјештај   лица са територије 

Општине Љубиње 

 

 

I 

 

Спортска дворана "Јово Ђурић", 

Светосавска 26, одређује се за карантин. 

Карантин се организује за особе које 

прекрше одредбе рјешења о карантину у кућним 

условима издатим од стране Републичке управе за 

инспекцијске послове Републике Српске а чије се 

мјесто пребивалишта налази на територији 

Општине Љубиње. 

У  наведеном  објекту  обезбиједиће се 

услови  за одржавање личне и колективне 

хигијене  као и хигијене простора,  исхране, 

медицинско и полицијско  обезбјеђење. 

 

II 

 

Ова Одлука  ступа на снагу одмах  и иста 

ће бити  достављена: ОК "Љубиње-Банком" 

Љубиње, Полицијској станици  Љубиње, Дому 

здравља Љубиње и породичном љекару др “Саво“ 

у Љубињу. 

 

III 

 

Ова Одлука је  на снази све док  постоји 

опасност по здравње грађана  Општине Љубиње. 

 

IV 

 

За контролу извршења ове  Одлуке   

стараће  се Комунални   полицијац Општине 

Љубиње и МУП Полицјска станица Љубвиње. 
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V 

 

 Доношењем ове Одлуке ставља се ван 

снаге одлука број 02-022-68/20 од 26.03.2020. 

године. 

 

 

Број:02-022-70/20 

Датум: 27.03.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

 

 На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 97/16), члана 69. Статута Општине 

Љубиње („Службени гласник Општине 

Љубиње“број 3/17), а у складу са чланом 7. 

Одлуке  о формирању Општинског штаба за 

ванредне ситације (одлука број 01-013-5/14 од 

21.03.2014. године), а у циљу зашите  здравља 

становништва Општине Љубиње, hОпштински  

штаб за ванредне ситуације  Општине  Љубиње, у 

складу са  Наредбом Кризног штаба Републике 

Српске за успостављање услова за смјештај лица 

(препорука број 33/20 од 20.03.2020. године), на 

телефонској сједици  одржаној дана 27.03.2020. 

године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о именовању  Тима  за управљање карантином 

за смјештај   лица са територије Општине 

Љубиње у Спортској  дворани „Јово Ђурић“,  

улици Светосавска  бр. 26 у Љубињу 

 

I 

 

 У Тим за управљање карантином 

организованим у спортској дворани „Јово Ђурић“ 

у Љубињу  за смјештај лица  са територије 

општине Љубиње именују се: 

 

- Марко Гордић, представник Општине Љубиње 

- 065/640-985, 

- Илија Ћук, Полицијска станица Љубиње - 

065/578-550, 

- Ранко Радић, Цивилна заштита - 065/687-295, 

- Свјетлана Војчић, Дом здравља  Љубиње - 

066/964-865. 

 

II 

 

  Чланови тима обављају активности у 

складу са својим надлежностима и комуницирају 

са надлежним министарствима у Влади 

Републике Српске, а све према Упутству Владе 

РС  за организацију и спровођење  карантина  на 

граничним прелазима  и локалним заједницама. 

 

III 

 

Ово Рјешење је  на снази све док  постоји 

опасност по здравње грађана  Општине Љубиње. 

 

IV 

 

Ово Рјешење ступа на снагу одмах и биће 

објавњено у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

 

Број:02-022-70-1/20 

Датум:27.03.2020. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

 

  На основу члана 22. Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/1), члана 43. Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17), члана 7. Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације (Одлука број 01-013-5/14 од 21.03.2014. 

године) а на основу закључака Републичког 

штаба за ванредне ситуације, у циљу заштите 

здравља становништва Општине Љубиње, 

Општински штаб за ванредне  ситуције општине 

Љубиње на сједници одржаној дана 11.05.2020. 

годне у циљу превенције ширења новог вируса  

корона (COVID-19) болести, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом корона 

у Општини Љубиње 

 

1. У циљу превенције ширења вируса корона 

SARS-CoV-2 и COVlD-19 болести на 

територији Општине Љубиње и заштите и 

спасавања становништва: 

1) забрањује/у се до 25.05.2020. 

године: 

- сва јавна окупљања,  

- рад базенима, „wellness” и спа центрима 

посебно и у склопу угоститељских 

објеката за смјештај и 

- такмичарске активности спортских 

организација и спортиста,  

2) забрањује/у се до 18.05.2020. 

године: 

- рад дјечијим играоницама и  

- активности спортских организација и 

спортиста које обухватају тренажни 

процес. 
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2. Ограничава се рад до 25.05.2020. године: 

1) у временском периоду од 700 до 

2100 часова: 

- трговинама на велико 

- трговинама на мало прехрамбеном и 

непрехрамбеном робом,  

-  субјектима који обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, свјеже 

тјестенине и колача, 

- угоститељским објектима за исхрану и 

пиће,  

- субјектима који врше доставу хране ако 

су регистровани за обављање те 

дјелатности, 

- јавним кухињама путем шалтерског 

услуживања, без могућности услуживања 

у објектима, 

- фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг 

клубовима и сличним облицима 

организовања), 

- приватним стоматолошким амбулантама,  

- субјектима услужних и занатских 

дјелатности чије обављање захтијева 

непосредан контакт са корисницима 

(фризерски и други третмани за 

уљепшавање и дјелатности за његу и 

одржавање тијела), 

- пољопривредним апотекама, 

- бензинским пумпама и плинским 

пумпним станицама за дио пумпе и 

станице у којем је смјештен продајни и 

угоститељски објекат, а без временског 

ограничавања рада када је у питању 

продаја горива, других нафтних деривата 

и плина и 

- приређивачима игара на срећу,  

2) од 700 до 1500 часова: 

- тржницама на велико и 

тржницама на мало (пијаце),  

3. Од 18.05. до 25.05.2020. године, ограничава се 

рад у временском периоду који не нарушава 

трајање полицијског часа: 

- рад дјечијим играоницама и 

- активности спортских организација 

и спортиста које обухватају 

тренажни процес. 

4. Сви субјекти из т. 2. и З. овог закључка дужни 

су организовати рад уз обавезно предузимање 

мјера прописаних у Упутству ЈЗУ “Институт 

за јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVlD-19 

болести на радном мјесту.  

5. Сви субјекти из т. 2. и З. овог закључка могу 

самостално обављати дезинфекцију пословних 

простора у складу са Упутством ЈЗУ 

'[Институт за јавно здравство Републике 

Српске“. 

6. Инспекцијски надзор над спровођењем овог 

закључка спроводи Републичка управа за 

инспекцијске послове путем надлежних 

инспектора и инспектора у саставу јединица 

локалне самоуправе и Комунална полиција. 

7. Ступањем на снагу овог закључка ставља се 

ван снаге Закључак о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVlD - 19) у Оштини 

Љубиње, број: 02-022-96/20 од 07.05.2020. 

године. 

8. Овај закључак ступа на снагу 11.05.2020. 

године и примјењиваће се до 25.05.2020. 

године. 

 

 

Број: 02-022-99/20 

Датум: 11.05.2020. 

Командант Штаба 

Дарко Крунић 

 

 

 

 На основу члана 22. Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/1), члана 43. Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17), члана 7. Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације (Одлука број 01-013-5/14 од 21.03.2014. 

године) а на основу закључака Републичког 

штаба за ванредне ситуације, у циљу заштите 

здравља становништва Општине Љубиње, 

Општински штаб за ванредне  ситуције општине 

Љубиње на сједници одржаној дана 07.05.2020. 

годне у складу са наредбом министара здравља у 

циљу превенције ширења новог вируса  корона 

(COVID-19) болести, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом корона 

у Републици Српској 

 

 

1. У циљу превенције ширења вируса корона 

SARS-COV-2 и COVID-19 болести на 

територији Општине Љубиње и заштите и 



 
Датум: 10.8.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 2 - Страна: 61 

 

спашавања становништва, налаже се 

провођење следећих мјера: 

1)  до 11.05.2020. године забрањује/у се: 

- сва јавна окупљања, 

- рад угоститељским објектима за исхрану и 

пиће, изузев објеката из тачке 2. подтачка 2. 

алинеје 9. и 10. овог закључка, 

- рад фитнес центрима, 

- рад дјечијим играоницама, 

- рад приватним стоматолошким амбулантама, 

- рад приређивачима игара на срећу, осим 

приређивача интернет игара и лутријских 

игара на срећу, осим класичне томболе, 

- рад спортских организација и школа спорта, те 

тренинга организовања такмичења за 

спортисте свих категорија и 

- обављање услужних и занатских дјелатности 

чије обављање захтијева непосредан контакт 

са корисницима (фризерски и други третмани 

за уљепшавање и дјелатности за његу и 

одржавање тијела). 

 

2. Ограничава се рад: 

1) од 700 до 1500 часова у периоду  од 07.05. до 

11.05.2020. године тржнице на велико и 

тржнице на мало (пијаце), 

 

2)  од 700 до 1900 часова у периоду  од 07.05. до 

11.05.2020. године: 

- трговинама на велико, 

- трговинама непрехрамбеном робом које 

послују као засебни продајни објекти, 

- трговачким центрима, у којима могу радити 

само трговине прехране/робе широке 

потрошње, апотеке, пољопривредне апотеке, 

трговине бијелом техником, водоматеријалом 

и санитаријама, грађевинским материјалом, 

ауто дијеловима, дијеловима за 

пољопривредне машине, електроматеријалом, 

намјештајем, керамиком и боја и лакова ако се 

налазе у трговачком центру, 

- трговинама прехране/робе широке потрошње, 

- субјектима која обављају дјелатност 

производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине 

и колача (искључиво у погледу продаје 

њихових производа), 

- трговинама информатичком и телекомуни-

кационом опремом, 

- трговинама бијелом техником, водомат-

еријалом и санитаријама, грађевинским 

материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за 

пољопривредне машине, електроматеријалом, 

намјештајем, керамиком и боја и лакова, 

- трговинама сточне хране, 

- угоститељским објектима који могу вршити 

доставу хране и пића и шалтерску продају 

хране и пића, без могућности услуживања и 

конзумирања унутар и испред угоститељског 

објекта, 

- субјектима који врше доставу хране ако су 

регистрована за обављање те дјелатности, 

- пољопривредним апотекама, 

- бензинским пумпама и плинским пумпним 

станицама за дио пумпе и станице у којем је 

смјештен продајни објекат, а без временског 

ограничавања рада када је у питању продаја 

горива, других нафтних деривата и плина, 

 

3. Сви субјекти из тачке 2. овог закључка дужни 

су организовати рад уз обавезно предузимање 

мјера прописаних у Упутству ЈЗУ "Институт 

за јавно здравство Републике Српске" за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 

болести на радном мјесту. 

 

4. Инспекцијски надзор над спровођењем овог 

закључка спроводи Републичка управа за 

инспекцијске послове путем надлежних 

инспектора и Комунална полиција. 

 

5. Овим закључком ставља се ван снаге Наредба 

број:02-022-41/20 од 19.03.2020. године, 

Одлука број: 02-022-71/20 од 30.03.2020. 

године и Наредба број: 02-022-89/20 од 

28.04.2020. године. 

 

6. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

Број: 02-022-96/20 

Датум: 07.05.2020. 

Командант Штаба 

Дарко Крунић 

 

 

 

      На основу члана 22.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/17) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17, 42/20), члана 

7.Одлуке о формирању Општинског штаба за 

ванредне ситуације (одлука број 01-013-5/14од 

21.03.2014. године, поводом  погоршане 

епидемиолошке ситуације (COVID -19 Корона 

вирус), а у циљу заштите здравља становништва 

Општине Љубиње, Општински штаб за ванредне  

ситуције општине Љубиње на сједници одржаној 

дана 07.07 2020. годне у складу са Закључком 

републичког кризног штаба 47-1/20 од 

06.07.2020.године,   д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

       O продужењу  важења Закључка о  обавезном 

провођењу  мјера за реаговање  на појаву болести  
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изазване  новим вирусом корона ( COVID -19 )у 

Општини Љубиње   

 

I 

 

        Закључак Општинског штаба о  ванредним  

мјерама  у циљу спречавања  ширења  вируса 

корона „SARS- COV-2“ i COVID 19 ( Закључак ,  

број 02-022-121/20 од 24.06.2020.године ) на 

територији општине Љубиње - мјере наложене 

наведеним   Закључком   продужавају  се  и   

трајаће  до 20.07.2020. 

 

II 

.                                                                            

       Због новонастале епидемиолошке ситуације  

у Општини Љубиње  обавезују се  субјекти  

којима је дозвољено обављање дјелатности да су 

дужни дјелатност организовати у складу са 

препорукама (   прописаним  Упутством ЈЗУ 

„Инситут за јавно здравство  Републике Српске  у 

циљу спречавања   појаве и ширења (COVID -19)                                    

 

IV 

 

      Овим закључком  налаже се надлежним  

контролиним органима  -инспекцијиским и 

комуналним органима свакодневна  контрола  

наложених мјера и кажљавање свих које не 

поштују наложене мјере. 

 

III 

 

    Овај Закључак  ступа на снагу одмах и иста ће 

бити  објављена у Службеном гласнику.Општине 

Љубиње. 

 

Број:02-022- 134 /20 

Датум:07.07.2020. 

Командант Штаба 

Дарко Крунић 

 

 

 

      На основу члана 22.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/17) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17, 42/20), члана 

7.Одлуке о формирању Општинског штаба за 

ванредне ситуације (одлука број 01-013-5/14од 

21.03.2014. године, поводом  погоршане 

епидемиолошке ситуације (COVID -19 Корона 

вирус), а у циљу материјалне  помоћи 

становништву Општине Љубиње на приједлог 

Начелника  Оштине ,Општински штаб за 

ванредне  ситуције општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 07.07 2020. годне у складу  д о н о 

с и 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

О новчаној  помоћи домаћинствима чији су 

чланови домаћинства „ позитивни  на корона 

вирус“ и домаћинствима  чији су чланови 

обољели од „упале плућа“  изазване Covidom-

19) . 

 

I 

 

          Породичним домаћинствима чији  је један 

или више чланова  заражен(Covid-19), односно  

чији је један више чланова лијече од „упале  

плућа“  исплатиће  се новчана помоћ  у износу од 

520,оо КМ. 

II 

 

.         Исплата новчаних средстава  из члана  1. 

овог Закључка  вршиће се  на текући рачун  

једног од чланова породичног домаћунства.   

                                                                     

III 

 

          Приоритет у исплати  из члана 1. Овог 

Закључка   имају породична домаћинства чији 

чланови немају стално запослење,или су без 

примања , а исплата ће се вршити по 

евиденцијама  ЈЗУ Дома здравља  Љубиње  и 

специјалистичке амбуланте  др“Саво „ 

 

IV 

 

         Задужује се Центар за социјални рад  да 

направи спискове  и утврди приоритете за 

исплату. 

                                                                          

V 

 

         Исплату ће вршити  Одсјек за буџет  и 

финансије   Општине Љубињe  из средстава 

Фонда солидарности и донаторских средстава. 

VI 

 

           Oвај закључак ступа на снагу даном 

доношења и исти ће бити објављен у Сл. гл. 

Општине Љубиње. 

 

 

Број:02-022- 135 /20 

Датум:07.07.2020. 

Командант Штаба 

Дарко Крунић 

 

 

 

             На основу члана 22.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/17) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17, 42/40 члана 

7.Одлуке о формирању Општинског штаба за 

ванредне ситуације (одлука број 01-013-5/14од 

21.03.2014.године, поводом епидемиолошке 
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ситуације COVID 2019 Корона вирус, а у циљу 

заштите здравља становништва Општине 

Љубиње, Општински штаб за ванредне  ситуције 

општине Љубиње на сједници одржаној дана 

20.07.2020. годне у складу са епидемиолпошком 

ситацијом у Општини Љубиње, а у циљу 

превенције ширења новог вируса  корона  COV-2 

COVID19) болести   д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о продужењу  Важења  закључка  о обавезном 

провођењу  мјера за реаговање  на појаву 

болести  изаазване  новим  вирусом корона( 

COVID -19) у Општини Љубиње 

 

I 

 

Мјере  наложене  Закључком  Општинског штаба  

о ванредним мјерама број: 02-022-134/20 од 

07.07.2020. године,  у цјелости се продужавају 

до  27.07.2020. године. 

 

II 

 

Због новонастале епидемиолошке  ситуације у 

Општини Љубиње  обавезује се сви субјекти   да 

су  и даље дужни организовати дјелатност   у 

складу  са препорукама (Препоруке прописане 

Упутством ЈЗУ „Институт  за јавно здравство  

Републике Српске“ у циљу  спречавања  појаве и 

ширења  вируса). 

III 

 

Овим Закључком налаже се  надлежним  

контролним органима –инспекцијским  као и 

комуналној полицији  Општине Љубиње  да 

појачају контролу  и кажњавање  свих физичких и 

правних лица која не поштују прописане мјере.   

 

IV 

 

 Овај Закључак ступа на снагу одмах  и исти ће 

бити  објављен у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

Број:02-022-141/20 

Датум:20.07.2020. 

Командант Штаба 

Дарко Крунић 

 

 

 

 

     На основу члана 22.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/17) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17члана 7. Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације (одлука број 01-013-5/14од 

21.03.2014.године), поводом епидемиолошке 

ситуације COVID -19 Корона вирус, у циљу 

заштите здравља становништва оштине Љубиње, 

Општински штаб за ванредне ситуације општине 

Љубиње на сједници одржаној дана 

27.07.2020.године  д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  ванредним мјерама  у циљу превенције 

ширења вируса корона 

„SARS – COV-2“и „COVID-19“ на територији 

општине Љубиње до 03. августа  2020.године 

 

I 

 

 Забрањују се сва јавна окупљања у групама 

већим  од 50 особа. 

 

II 

 

б) Дозвољава се рад  угоститељских и  

трговачких објеката у времену од  07:00– 22:00 

часа  

- Рад угоститељским објектима свих 

категорија с тим да се у  истим забрањују  

„свирке уживо и DJ-ева“. 

- Рад приређавача игара на срећу, 

- Рад спортских организација и школа  

спорта, те тренинга и организовања 

такмичења за спортисте свих категорија  

 

III 

 

Рад у наведеним субјектима  организовати уз 

преузимање сљедећих мјера 

- Обавезују се пружаоци услуга да 

обезбједе минимално растојање 2m 

између  

корисника услуга уз обавезну употребу 

заштиних маски. 

                                                              

IV 

 

Инспекцијски надзор над спровођењем овог 

Закључка спроводи  Републичка     управа  за 

инспекцијске послове путем надлежних 

инспектора и инспектора у      саставу јединице 

локалне самоуправе и комуналне полиције. 

 

V 

 

Овај  Закључак ступа на снагу даном 

доношења и исти ће бити објављен у      

Службеном гласнику  Општине Љубиње  

 

 

Број:02-022-146/20 

Датум:27.07.2020. 

Командант Штаба 

Дарко Крунић 
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На основу члана 45.Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/01) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17 42/20),Одлуке о 

проглашењу ванредне ситуације на територији 

Републике Српсек,  Службени гласник Републике 

Српске број: 25/20, о обавезном спровођењу мјера  

за реаговање  на појаву болести  изазване новим 

вирусом корона(COVID) ,о регулисању радног  

времена   угоститељских објеката и  

такмичарских активности ,Општински штаб за 

ванредне ситуације  Општине Љубиње на 

телефонској сједници  одржаној дана  

10.06.2020.године .  д о н о с  и  

 

З АК Љ У Ч А К   

О обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом корона  

( COVID) -19) у општини Љубиње 

 

1. У циљу превенције ширења вируса корона 

(SARS-Cov 2) и  ( COVID -19 ) болести  на 

територији Општине Љубиње  и заштите и 

спашавања становништва, до 

22.06.2020.године забрањују се сва јавна 

окупљања  у групама већим од 50  лица на 

јавном мјесту. 

 

2. До 22.06.2020.године  ограничава се радно 

вријеме угоститељских објеката  за исхрану 

и пиће од 06.00 до 23.00 часова. 

 

3. Пружање  угоститељских услуга  исхране и 

пића  на начин регулисан тачком 2. Овог 

закључка односи се и на угоститељске 

објекте и смјештај. 

 

4. До 22.06.2020.године забрањују се 

такмичарске активности спортских 

организација  и спортиста  

 

5. Субјекти  којима је дозвољено обављање 

дјелатности дужни су исту организовати уз 

обавезно  предузимање мјера  прописаних у 

Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске „ за спречавање  појаве и 

ширења COVID -19 на радном мјесту. 

 

6. Субјекти из тачке 5 овог Закључка  могу 

самостално  обављати дезинфекцију 

пословних простора  у складу са Упутством 

ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 

Српске“ 

 

7. Инспекцијски надзор над спровођењем овог 

Закључка   спроводи  Републичка управа за 

инспекцијске послове   путем надлежних 

инспектора у саставу јединца локалне 

самоуправе. 

 

8. Овим закључком ставља се ван снаге 

Закључак о обавезном спровођењу  мјера за 

реаговање  на појаву болести изазване новим 

вирусом корона (COVID-19)у општини 

Љубиње  број:02-022-103/20 од 22 .05.2020. 

 

9. Овај закључак ступа на снагу даном доношења  

и биће објављен у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

Број:02-022-115 /20 

Датум:10.06.2020. 

Командант Штаба 

Дарко Крунић 

 

 

 

     На основу члана 45. Закона о заштити и 

спасавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/17) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник РС“ број 90/17)члана 

7.Одлуке о формирању Општинског штаба за 

ванредне ситуације (одлука број 01-013-5/14од 

21.03.2014.године), поводом епидемиолошке 

ситуације COVID 2019 Корона вирус,  

Општински штаб за ванредне  ситуације 

општине Љубиње на сједници одржаној дана 

26.06.2020.због погоршања  епидемиолошке 

ситуације  у  Љубињу у циљу спречавања ширења 

новог вируса  корона COV-2 COVID19 болести,   

д о н о с и 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о  обавезном провођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазва 

новим вирусом  корона (COVID -19) у 

Општини Љубиње 

 

I 

       

        У циљу спровођења ванредних мјера, а због 

погоршања епидемиолошке ситуације   на 

територији  Општине Љубиње  и реаговања  на 

појаву болести  изазване новим вирусом корона ( 

„COVID- 19“)на територији Општине Љубиње   

ограничава се радно вријеме: 

    1. трговачих објеката, 

    2.  угоститељских  објеката  

    3.  рад спортских кладионица (приређивачи 

игара на срећу) 

    4. бензиских пумпи за дио пумпе у којима је 

смјештен продајни и     

     угоститељски објекат 

 

од 07:00 до 20:00 часова до 06.07.2020.године 
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II 

 

          Овај закључак Општинског штаба за 

ванредне ситације  доноси се  у циљу спречавања 

ширења корона вируса „ covid 19“, и због 

погоршања епидемиолошке   

ситације  у о пштини Љубиње. 

                                                                     

III 

 

    Сви наведени објекти у току радног времена 

дужни су се организовати  и радити   уз обавезно 

предузимање прописаних мјера  уз   Упутство 

ЈЗУ „Инситурта за јавно здравство Репубке 

Српске.                                            

 

IV 

 

     За контролу спровођења  наведеног радног 

времена  и  препорука из Упутства   ЈЗУ задужеју 

се надлежни  контролни органи 

                                                                            

V 

                                                                                                                                          

        Овај  Закључак ступа на снагу одмах и исти  

ће бити  објављен у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

Број:02-022-125/20 

Датум:26.06.2020. 

Командант Штаба 

Дарко Крунић 

 

 

 
На основу члана 22.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/1) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17члана 7.Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације (одлука број 01-013-5/14од 

21.03.2014.године, поводом епидемиолошке 

ситуације COVID 2019 Корона вирус, а у циљу 

заштите здравља становништва Општине 

Љубиње, Општински штаб за ванредне  ситуције 

општине Љубиње на сједници одржаној дана 

27.06.2020. године у складу са тренутном 

епидемиолошком ситацијом  и у циљу 

спречавања  ширења новог вируса  корона    COV-

2 COVID19 болести   д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о  успостављању карантина 

 

I 

 

       Успоставља се карантин у породичној 

кући Милене Самопјан у улици „9 јануар“. 

Бр.16 у Љубињу  за чланове  њеног породичног 

домаћинства. 

II 

 

         Овај Закључак  Општинског штаба о  

ванредним  мјерама - формирање карантина у  

породичној  кући  је у циљу спречавања  ширења  

вируса корона „SARS- COV-2“ i COVID 19 ,и 

трајаће  до  датума   назначеног у рјешењу којим 

је одређен карантин за лица смјештена у 

карантин.  

 

III 

 

        Овај  Закључак ступа на снагу одмах, а  исти  

ће бити  објављен у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

                               

IV 

 

       За контролу извршења овог Закључка  

стараће се  МУП Полицијска станица Љубиње и 

Комунална полиција Општине Љубиње. 

 

 

Број: 02-022-126/20 

Датум: 27.06.2020. 

Командант Штаба 

Дарко Крунић 

 

 

 

     На основу члана 22.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/1) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17члана 7.Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације (одлука број 01-013-5/14од 

21.03.2014.године, поводом епидемиолошке 

ситуације COVID 2019 Корона вирус, а у циљу 

заштите здравља становништва Општине 

Љубиње, Општински штаб за ванредне  ситуције 

општине Љубиње на сједници одржаној дана 

27.06.2020. године у складу са тренутном 

епидемиолошком ситацијом  и у циљу 

спречавања  ширења новог вируса  корона    COV-

2 COVID19 болести   д о н о с и 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о  успостављању карантина 

 

I 

 

       Успоставља се карантин у породичној 

кући Илије Шиндика у улици Пребиловачки 

пут бб у Љубињу за чланове  његовог  

породичног домаћинства. 

 

II 

 

         Овај Закључак  Општинског штаба о  

ванредним  мјерама - формирање карантина у  
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породичној  кући  је у циљу спречавања  ширења  

вируса корона „SARS- COV-2“ i COVID 19 ,и 

трајаће  до  датума   назначеног у рјешењу којим 

је одређен карантин за лица смјештена у 

карантин.  

 

III 

 

        Овај  Закључак ступа на снагу одмах, а  исти  

ће бити  објављен у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

                               

IV 

 

       За контролу извршења овог Закључка  

стараће се  МУП Полицијска станица Љубиње и 

Комунална полиција Општине Љубиње. 

 

 

Број: 02-022-127/20 

Датум: 27.06.2020. 

Командант Штаба 

Дарко Крунић 

 

 

 

 

       На основу члана 22. Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/17) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник РС“ број 90/17)члана 

7.Одлуке о формирању Општинског штаба за 

ванредне ситуације (одлука број 01-013-5/14од 

21.03.2014.године), поводом епидемиолошке 

ситуације COVID 2019 Корона вирус,  

Општински штаб за ванредне  ситуације 

општине Љубиње на сједници одржаној дана 

24.06.2020. године у складу са Закључком  

Републичког штаба за ванредне  ситуације број 

45-1/20 од 23.06.2020.године ,  у циљу    

спречавања  ширења новог вируса  корона COV-2 

COVID19 болести,  д о н о с и 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о  хитној дезифекцији улица и простора око  

најпрометнијих 

објеката на територији Општине Љубиње 

 

 

I 

     

Налаже се затрогасној јединици Општине 

Љубиње  и цивилној заштити Општине Љубиње  

да у року одмах , а најкасије у у року од 24   сата  

изврши дезинфекцију  свих  градских  улица  и 

простора : :простор око Дома здравља , простор  

око породичне амбуланте ДР“Саво“ , простор око  

трговина и маркета. А све у циљу   спровођења 

ванредних мјера  за реаговање на појаву болести  

изазване новим вирусом корона ( „COVID- 19“). 

. 

II 

 

Дезифекцију извршити  одговарајућим и 

препорученим средствима за дезинфекцију           

 

III 

 

О узвршеној дезинфекцији  писменим путем 

извјестити  Штаб за ванредне ситуације.. 

  

IV 

 

 Овај закључак ступа на снагу одмах  и исти ће 

бити објевњен у Службеном гласнику општине 

Љубиње. 

 

 

Број:02-022-122 /20 

Датум:24.06.2020. 

Командант Штаба 

Дарко Крунић 

 

 

 

     На основу члана 45. Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/17) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник РС“ број 90/17)члана 

7.Одлуке о формирању Општинског штаба за 

ванредне ситуације (одлука број 01-013-5/14од 

21.03.2014.године), поводом епидемиолошке 

ситуације COVID 2019 Корона вирус,  

Општински штаб за ванредне  ситуације 

општине Љубиње  на телефонској сједници  од 

дана 12.05.2020. године у складу са Закључком  

Републичког штаба за ванредне ситуације  број  

33-7/20 од 11.05.2020.године,,о стављању ван 

снаге  закључка о формирању  карантина у 

јединицама локалне самоуправе    д о н о с и 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о   укидању  карантина  у Општини Љубиње 

 

 

        1. -а) Укида се карантин  успостављен у 

спортској дворани „Јово Ђурић“ у Љубињу  у 

улици Светосавска. Бр.26. 

           - б )Укида се и кућни карантин 

успостављен у дијелу куће Стевана Ћука 

Ограда бр.6 Љубиње  

 

        Карантин се укида  по  препоруци -

закључак Републичког кризног штаба о  

укидању карантина у јединицама локалне 

самоуправе и граничним прелазима. 

 

 

      . 2.Лица која се налазе  у карантину у 

спортској дворани „Јово Ђурић“ у Љубињу  као и 
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лица  која се налазе у кућном карантину  Ограда 

бр.6 Љубиње упућују се  у  изолацију  у кућној 

средини до истека важења рјешења, без  

доношења новог рјешења. 

 

 

        3.Лице којем је одређена мјера изолације у 

кућној средини , а за које се у поступку контроле 

поштовања  мјера утврди да не поштују утврђене 

мјере биће санкционисано  у складу са 

надлежностима институције које је вршило 

контролу.                                                               .  

 

        4. Овај  Закључак ступа на снагу одмах и 

исти  ће бити  објављен у Службеном гласнику 

Општине Љубиње     

       

                    

        5. Ступањем на снагу овог Закључка престаје 

да важе Одлука  општинског штаба  за ванредне 

ситуације  број02-022-70/20,од 27.03.2020.године, 

Рјешење Општинског штаба за ванредне ситације 

број 02-022-70-1/20, од 27.03.2020.год, закључак  

Општинског штаба  за ванредне ситуације  број 

02-022-79/20, као и закључак број 02-022-74/20 од 

06.04.2020.год. 

 

 

Број:02-022- 100 /20 

Датум:12.05.2020. 

Командант Штаба 

Дарко Крунић 

 

 

 

 

     На основу члана 22.Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/17) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(Службени гласник РС 90/17члана 7.Одлуке о 

формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације (одлука број 01-013-5/14од 

21.03.2014.године, поводом епидемиолошке 

ситуације COVID 2019 Корона вирус,Општински 

штаб за ванредне ситуације Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 22.05.2020.године у 

складу са Закључком Републичког штаба за 

ванредне ситуације број:38-2/20 од 

22.05.2020.године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К            

 

I 

 

1. Уциљу превенције вируса корона SARS – 

COV -2 COVID-19 болести на територији 

општине Љубиње и заштите и спасавања 

становништва: 

 

- Забрањују се до 25.05.2020.године сва 

јавна окупљања у групама већим од 50 

особана јавном мјесту. 

- Забрањују се такмичарске активности 

спортских организација и спортиста до 

25.05.2020.године. 

 

 

II 

 

2. Дозвољава се рад: 

 

 Угоститељских објеката према Одлуци о 

радном времену угоститељских објеката Општине 

Љубиње број: 01-013-3/12 од 26.04.2012. 

године/раниује радно вријеме прије ванредног 

стања/ 

Трговачких радњи  према Одлуци о радном 

времену трговачких радњи (Службени гл. 

Општине Љубиње 2/06, 2/08 / раније радно 

вријеме прије корона вируса/ 

Дозвољавасе рад дјечијим играоницама и 

активности спортских организација који 

подразунјевају тренажни процес. 

 

 

III 

 

      Сви објекти из става 2 су дужни организовати 

рад уз обавезно предузимање мјера прописаних  у   

Упутству  ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске за спречавање појаве и ширења 

COVID-19 болести на радном мјесту. 

                                    

 

IV 

 

   Сви субјекти из тачке 2 овог закључка могу 

самостално обављати дезинфекцију пословних 

простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за 

јавбо здравство Репунлике Српске.“ 

    

 

V 

 

   Инспекцијски надзор на спровођење овог 

Закручка спроводи Репбличка управа за 

инспекцијске послове путем надлежних 

инспектора и инспектора у саставу јединица 

локалне самоуправе и комунална полиција 

Општине Љубиње. 

 

VI 

 

  Стуапањем на снагу овог закључка ставља се ван 

снаге  Закључак Општинског штаба за ванредне 

ситуације Општине Љубиње број 02-022-99/20 од 

11.05.2020.године 
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   Овај Закључак ступа на снагу одмах и исти ће 

бити објављен у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

 

Број:02-022-103 /20 

Датум:22.05.2020. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

На основу члана 22. Закона о заштити и 

спашавању у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник РС бр.121/12 и 46/17) члана 43.Закона о 

заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник РС“ број 90/17)члана 

7.Одлуке о формирању Општинског штаба за 

ванредне ситуације (одлука број 01-013-5/14од 

21.03.2014.године), поводом епидемиолошке 

ситуације COVID 2019 Корона вирус,  

Општински штаб за ванредне  ситуације 

општине Љубиње на сједници одржаној дана 22 

05.2020. године у складу са Закључком   

Републичког штаба за ванредне ситуације број 

:38-3/20од 22.05.2020године.  д о н о с и 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О измјени и допуни Закључка број 02-022-

103/20 од 22.05.2020-године 

 

I 

 

       У дијелу члана  II. Закључка којим се  

дозвољава рад угоститељских објеката  у 

Општини Љубиње брише се одредба о радном 

времену   Према Одлуци о радном времену 

угоститеских објеката  број:01-013-3/12 од 26.04-

2020.године   и 

 дозвољава се: 

 

       У периоду до 08.06.2020.године  у Општини 

Љубиње  ограничава се радно вријеме  

угоститељских објеката  за исхрану и пиће  од 

06.00 до 23.00 часа . 

Пружање угоститељских  услуга исхране и пића  

на начин регулисан  у ставу 1 . овог закључка  

односи се и на угоститељске објекте  за смјештај. 

  

 

II 

                

        Овај закључак је саставни  дио Закључка  

Општинског штаба  за ванредне ситације број 02-

022-103/20 од 22.05.2020.године. и ступа на снагу 

даном доношења  и исти ће бити објављен у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број:02-022-103-1 /20 

Датум:25.05.2020. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

V РЕГИСТРАЦИЈА ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 

ВЛАСНИКА 

 

 

 

О Г Л А С 

 

Општинска управа Општине Љубиње на основу 

рјешења број: 03/2-372-10/19 од 13.09.2019. 

године, извршила је   у регистру заједница 

етажних власника станбених зграда, у 

регистарском листу број:1/1 упис онивања 

Заједнице етажних власника (ЗЕВ) пословне 

зграде Љубиње, Улица Светосавска број 3 са 

сљедећим подацима:  

- Заједницу етажних власника основала су два 

оснивача (-Републичка управа за геодетске 

имовинско правне послове, Поште Српске 

предузеће за поштански саобраћај Републике 

Српске а.д. Бања Лука) адреса Светосавска 

број 3 Љубиње 

- Дјелатност заједнице је обезбјеђивање 

средстава, за одржавање заједничких дијелова 

и уређаја зграде, радове хитних интервенцуја и 

друге послове  управљања зградом  

- Кориштење заједничких просторија и дијелова 

зграде и земљишта које служи за редовну 

употребу зграде  

- Друге послове одређене законом и уговором 

заједничара које се односе на управљање 

зградом  

- У правном промету заједница иступа 

самостално, а за обавезе одговара својом 

цјелокупном имовином, док чланови 

одговарају супсидијарно у складу са законом 

- Заједницу заступа Саша Пешут  самостално и 

без ограничења     

                                                                                                

Одјељење за општу управу 
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