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На основу члана 30.Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС, бр.101/04...98/13),
члана 35.,37.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.2/14), у складу са чланом 18.Закона о
уређењу простора и грађењу (Сл.гл.РС,
40/13) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 11.12.2015.године,
донијела је
О Д Л У К У
о коришћењу пословног простора
и грађевинског земљишта звано „Лагер“

1
Овом одлуком се утврђује статус,
управљање
и
начин
коришћења
непокретности у својини Општине Љубиње,
и то: комплекса грађевинско пословних
објеката и градског грађевинског земљишта
звано „Лагер/Доганиа“ у Љубињу.
2
Просторна
цјелина
коју
чине
постојећи грађевинско пословни објекти који
су били на коришћењу ОДП „Доганиа 1890“
и
припадајуће
градско
грађевинско
земљиште,
1/1
власништво
Општине
Љубиње, проглашава се подручјем посебне
намјене од општег значаја за развој у
Општини Љубиње.
3
Изградња, реконструкција, доградња
и адаптација грађевинских објеката на
подручју из тачке 2.ове одлуке може се
одобрити само ради успостављања и развоја
трговинске,
угоститељске,
туристичкопривредне, културно-забавне, пијачне и
сродних услужних и производно-услужних
дјелатности.
4
Пословни
простор,
односно
грађевинско земљиште може се дати у закуп
привредном друштву, предузетнику или
другом субјекту који запошљава раднике у
дјелатностима из тачке 3.ове одлуке.
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Износ закупнине утврђује се у складу
са цјеновником који на приједлог Начелника
одобрава Скупштина Општине.
Пословни
простор
или
дио
грађевинско-пословних
објеката
који
представља функционалну цјелину може
бити предмет продаје под посебно повољним
условима који могу укључивати стицање
власништва по основу инвестиционог
улагања или другим правилима јавноприватног партнерства.
Изузетно, пословни простор се може
дати на коришћење без накнаде јавном
предузећу, установи или служби ради
обављања регистроване јавне или комуналне
дјелатности или друге дјелатности од јавног
значаја.
Прекид обављања дјелатности у
трајању дужем од три мјесеца повлаки
раскид уговора о закупу на штету закупца.

5
Права и обавезе закуподавца и
закупца обавезно се уређују уговором.
Надзор у извршењу уговора и наплату
закупнине врши јединица Општинске управе
надлежна за буџет и финансије.

6
Ступањем на снагу ове одлуке
престају да важе уговори и други акти којим
је уређено коришћење објеката, пословног
простора и земљишта са досадашњим
закупцима, односно корисницима.

7
План распореда и намјене пословнопросторних
јединица
и
грађевинског
земљишта, израдиће Одсјек за урбанизам
Општинске управе, у року од 30 дана од дана
доношења ове одлуке.
8
Јавни оглас за прикупљање понуда за
закуп или коришћење предметног пословног
простора и грађевинског земљишта ће се
објавити у року од 90 дана од дана доношења
ове одлуке.
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9
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
доношења а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Љубиње.
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основу друге вјеродостојне исправе (уговора о
купопродаји) укњиже са правом власништва на
узурпираном земљишту под условом да
узурпирано земљиште непредставља јавно добро,
да није јавна површина или да незаузима сусједну
парцелу другог власника.
Члан 3.

.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

Број: 01-374-3/15
Дана, 13.11.2015.

На основу члана 151.,152. и 153.Закона о
уређењу простора и грађењу (Сл.гл.РС, 43/13),
члана 59., 330. и 330 а), 348.став 3.Закона о
стварним правима (Сл.гл.РС, 124/08, 59/09, 95/11
и 60/15), члана 2.,5.Уредбе о условима, начину
обрачуна и плаћања накнаде за легализацију
објеката (Сл.гл.97/13), члана 6.став 1.тачка б)
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање
непокретностима
у
својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(Сл.гл.РС, 20/12) и члана 35.,37.Статута Општине
Љубиње (Сл.гл.2/14) Скупштина Општине
Љубиње
на
сједници
одржаној
дана
11.12.2015.године, донијела је сљедећу

О Д Л У К У
о условима и начину плаћања накнаде за
легализацију градског грађевинког земљишта
на подручју општине Љубиње
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и
начин плаћања накнаде за легализацију градског
грађевинског земљишта (непокретности) у
Општини Љубиње и поступању у случајевима
неслагања површина – грађевинских парцела
старог и новог предмјера.
Члан 2.
У поступку излагања на јавни увид
података о непокретностима и утврђивању права
на непокретностима грађевинском земљишту на
подручју општине Љубиње Скупштина општине
је сагласна да се власници грађевинских парцела
који су узурпирали већу површину од површине
евидентиране у листу непокретности или на

На јавном увиду код Републичке управе
за геодетске и имовинско-правне послове
Подручна јединица Љубиње, законски заступник
општине Љубиње, или овлашћено лице, ће на
основу ове одлуке за сваки конкретни случај дати
сагласност за признање и легализацију
узурпираног земљишта, под условом да друга
страна (досадашњи посједник) плати накнаду за
легализацију узурпираног земљишта.
Члан 4.
Цијена
накнаде
за
легализацију
грађевинских парцела (земљишта) утврђује се
зависно од прописане зоне грађевинског
земљишта у којој се налази узурпирано земљиште
(прописаног Одлуком о грађевинском земљишту
(Сл.гл.3/08), тако да иста износи:
I Прва зона – узурпирано земљиште које се
налази унутар описане зоне – цијена
накнаде
5,00 КМ/м2
II Друга зона – узурпирано земљиште које се
налази унутар описане зоне –
цинјена накнаде 4,00 КМ/м2
III Трећа зона – узурпирано земљиште које се
налази унутар описане зоне
цијена накнаде 3,00 КМ/м2

-

Члан 5.
Рјешење о накнади и легализацији
узурпираног земљишта доноси по службеној
дужности Одсјек за урбанизам, односно
надлежно одјељење Општинске управе на основу
претходно спроведеног поступка и испуњености
услова за легализацију.
Члан 6.
Уз захтјев за легализацију грађевинског
земљишта, посједник прилаже:
- доказ о праву власништва породичне
стамбене зграде или други доказ који
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служи као правна основа за стицање
права власништва;
увјерење Републичке управе за геодетске
и имовинско праве послове ПЈ Љубиње о
идентификацији катастарске парцеле;
ажуриран геодетски снимак са скицом
парцеле.
Члан 7.

У току вођења поступка по поднесеном
захтјеву из члана 5.ове одлуке Одсјек за
урбанизам је дужан извести и друге доказе и
утврдити све чињенице у циљу одобрења за
легализацију грађевинског земљишта.
Члан 8.
Овлашћује се Начелник Општине да на
основу ове одлуке и Рјешења о накнади и
легализацији Одсјека за урбанизам Општинске
управе закључи писмени уговор о продаји
грађевинског земљишта путем непосредне
погодбе по предложеним тржишним цијенама из
члана 4.ове одлуке, у сврху проширења постојеће
парцеле.
Члан 9.

Новчана накнада се плаћа на Буџет Општине
Љубиње.

Члан 10.
Плаћање републичких и других трошкова
на промет непокретности као и накнада за
трошкове уккњижбе земљишта које је предмет
продаје сноси купац.
Промјену
права
власништва
непокретности односно укњижбу новог власника
(купца) проводи Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове Републике Српске
Подручна јединица Љубиње на основу уговора
Начелника Општине о продаји грађевинског
земљишта, Рјешења о накнади и легализацији
Одсјека за урбанизам и увјерења општинског
органа управе – Одсјека за буџет и финансије
којим се констатује да је купац у цјелости платио
накнаду за легализацију непокретности.
Члан 11.
Одјељење за општу управу и Одсјек за
урбанизам дужни су да припреме сву неопходну
документацију за провођење ове одлуке.
За спровођење ове одлуке одговорни су
начелници одјељења Општинске управе.

Купац је дужан да плати новчану накнаду
за легализацију узурпираног земљишта на један
од сљедећих начина:
а) готовински –у року од 30 дана од дана
потписивања уговора Начелника Општине о
продаји непокретности с једне стране и купца
с друге стране, уз додатни попуст од 40%
(четрдесет) на новчани износ утврђен
рјешењем о накнади и легализацији Одсјека
за урбанизам,
б) готовински –у року од 180 дана од дана
потписивања уговора Начелника Општине о
продаји непокретности с једне стране и купца
с друге стране, уз додатни попуст од 20%
(двадесет) на новчани износ утврђен
рјешењем о накнади и легализацији Одсјека
за урбанизам,
Период отплате са додатним попустима се
евидентира рјешењем органа управе –
Одсјека за урбанизам.
в) протеком временског периода из тачке а) и б)
овог члана купац је дужан да плати новчану
накнаду
за
легализацију
узурпираног
земљишта по утврђеним цијенама из члана
4.ове одлуке.
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Члан 12.
Извјештај о спровођењу ове одлуке
Начелник Одјељења опште управе подноси
Начелнику Општине.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.

Број: 01-475-2/15
Дана, 11.12.2015.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

На основу члана 3,6. и 11.Закона о социјалној
заштити („Сл.гл.РС“, бр. 37/12), члана 18.закона о
локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр.101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), и члана 35.,37.Статута
општине Љубиње („Сл.гл. 2/14), Скупштина
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општине Љубиње, на сједници одржаној дана
11.12.2015.године, донијела је
ОДЛУКУ
о остварењу права на једнократну новчану
помоћ
и помоћ у натури
Члан 1.
Право на једнократну новчану помоћ и
помоћ у натури, као проширена права, имају
породице, односно
лица којима је усљед
посебних околности неопходна социјална
заштита.
Члан 2.
Корисници права на субвенцију и додјелу
једнократне новчане помоћи, ради побољшања
животног стандарда, који живе у сложеној
социјалној ситуацији, чији је положај познат
Центру за социјални рад, су:
- Вишечлане
породице
које
су
годинама без запослења и у
сиромаштву,
- Лица која су незапослена, а иста нису
корисници пензија и немају сроднике
који их издржавају,
- Породице које имају више лица
неспособних за рад и привређивање,
- Лица старија од 60 година живота а
трајно су неспособна за самосталан
рад, те друга лица
ако се нађу у
сличној ситуацији.
Члан 3.
Једнократна новчана помоћ за кориснике
из члана 2. ове одлуке може се одобрити у висини
од 150 КМ (стопедесет КМ) у складу са
планираним средствима.
Једнократна новчана помоћ додјељује се
корисницима рјешењем директора Центра за
социјални рад.
Члан 4.
Једнократна помоћ у натури из члана
2.ове одлуке може бити остварена кроз набавку
хране (основне животне намирнице) набавку
лијекова, школских књига и прибора, помоћи у
образовању дјеце са сметњама у развоју, о чему у
сваком појединачном случају одлучује директор
Центра за социјални рад Љубиње.
Вриједност помоћи из претходног става
за набавку хране, лијекова, књига и прибора,
може се признати у висини до 150 КМ
(стопедесет КМ) и у складу са планираним
средствима.
Вриједност помоћи за признавање права
на име трошкова признаће се на основу
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приложене документације о висини тих трошкова,
рјешењем директора Центра за социјални рад.
Члан 5.
Новчана средства за остваривање права
из члана 1.ове одлуке обезбјеђују се у буџету
Центра за социјалн и рад Љубиње.
Члан 6.
Права утврђена овом одлуком остварују
се у складу са одредбама Закона о социјалној
заштити, Закона о општем управном поступку и
одредбама ове одлуке.
Послове заштите корисника социјалне
помоћи у првом степену врши Центар за
социјални рад општине Љубиње.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана
доношења, објавиће се у Службеном гласнику
општине Љубуиње, а примјењиваће се од
01.01.2016. до 31.12.2016.године.

Број: 01-532-1/15
Дана, 11.12.2015.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) а у
складу са чланом 14.21,22. и 26.Породичног
закона
(Сл.гл.РС,
54/02,41/08)и
члана
35.,37.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.2/14),
Скупштина Општине Љубиње на сједници
одржаној дана 13.11.2015.годин е , д о н о с и
О Д Л У К У
о условима и начину провођења
поступка закључења брака
Члан 1.
Овом одлуком ближе се прописују услови
и поступање овлашћених лица у поступку
рјешавања по захтјеву – пријави за закључење
брака пред општинским органом управе у
Љубињу.
Члан 2.
Свечаност закључења брака обавља се у
службеном
простору
Општине
Љубиње,
Ул.Светосавска бр.2, у Холу Центра за услуге
грађанима, у времену између 12 и 15 часова,
радним даном.
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За уређење и свечано декорисање
простора у коме се обавља поступак закључења
брака , као и за благовремено обавјештавање свих
учесника свечаности, одговоран је службеник
Општинске управе – матичар.
Матичар одређује и саопштава мјесто,
датум и вријеме закључења брака будућим
супружницима.
Члан 3.
Изузетно, поступак закључења брака, на
оправдан захтјев супружника може се обавити на
другом мјесту, односно изван службеног простора
Општине и изван радног времена Општинске
управе, како слиједи:
1) Изван редовног радног времена радним
даном, или суботом и недјељом, у Холу
Општинске управе, уз накнаду у износу
од 50 КМ.
2) На другом мјесту (Народна библиотека
или објекат у коме се обавља
угоститељска или сродна дјелатности), уз
накнаду у износу од 100 КМ.
3) Накнада се не наплаћује за поступак
закључења брака у току радног времена (
12-15 часова у просторијама Општинске
управе).
Накнада се плаћа приликом подношења
захтјева-пријаве, односно приликом одређивања
мјеста и термина за закључење брака, уплатом на
рачун Буџета Општине.
Члан 4.
У одсуству или спријечености Начелника
Општине да присуствује и учествује у поступку
закључења брака, у складу са чланом
22,26.Породичног закона Републике Српске,
замијениће га:
1) замјеник Начелника Општине,
2) предсједник Скупштине Општине,
3) потпредсједник Скупштине Општине
4) одборник Скупштине Општине
Овлашћено лице које замјењује Начелника
Општине, након проглашења закључења брака,
супружницима уручује Одлуку о новчаној
награди.
Члан 5.
Новчана накнада припада лицу које
замјењује Начелника Општине из члана 4.ове
одлуке у висини од 30,00 КМ, који присуствује
чину закључења брака.
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Новчана накнада припада матичару у
висини од 30,00 КМ ако се закључење брака
обавља изван просторија Општинске управе.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престају
да важе одлуке Начелника Општине:
-

број:
03/1-20-1/02
од
28.05.2002.године;
број:
02-013-32-1/13
од
12.12.2013.године и
број: 02-20-1/09 од 28.01.2009.године
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу 8 дан а од дана
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Број: : 01-022-20/15
Дана, 13.11.2015

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

На основу члана 30.Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС, б.101/04, 42705, 118/05 и
98/13) и члана 37.,37.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.2/14), Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 13.11.2015.године, д о н о
си
О Д Л У К У
о приоритетима за изградњу, реконструкцију,
асфалтирање
градских улица и локалних путева и друге
комуналне инфраструктуре
Члан 1.
Овом одлуком одређују се приоритети за
изградњу, реконструкцију, асфалтирање, градских
улица и локалних путева и друге комуналне
инфраструктуре на територији општине Љубиње.
Члан 2.
Приоритетне градске улице и путеви који
ће се изградити, реконструисати и асфалтирари су
улице и локални путеви за које постоји учешће
грађана у суфинансирању пројекта изградње,
асфалтриања (бетонирања) и рехабилитације
градских улица и локалних путева.
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Члан 3.

Члан 8.

Грађани који прикупе средства у висини
од 50% средстава потребних за изградњу,
асфалтирање, реконструкцију и рехабилитацију
улица или локалних путева по сачињеном
предрачуну радова дужни су доставити писемни
захтјев и доказ о прикупљеним новчаним
средствима (извод из банке) најдаље до
30.6.текуће године, како би били планирани у
програму асфалтирања и реконструкције улица и
локалних путева за текућу годину.

Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.

Члан 4.

На основу члана 30.Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС,бр.101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 45.Закона о пољопривредном
земљишту (Сл.гл.РС,бр.93/06, 86/07, 14/10 и 5/12)
и Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске
(Сл.гл.РС,
бр.47/12)
и
члана
35.,37.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.2/14)
Скупштина Општине Љубиње на сједници
одржаној дана 13.11.2015.године донијела је
сљедећу

У случају да постоје специфичности или
други посебни разлози за корекцију износа
учешћа средстава Буџета Општине Љубиње,
Одлуком Начелника се може доредити другачији
омјер учешћа средстава буџета Општине у
суфинансирању пројекта.
Члан 5.
У Буџету Општине планирају се средства
за
суфинансирање
пројекта
изградње,
реконструкције и рехабилитације улица и
локалних путева као и других пројеката
заједничке инфраструктуре на подручју Општине
Љубиње.

Број: : 01-022-21/15
Дана, 13.11.2015

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

О Д Л У К У
о начину давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Општине Љубиње

Члан 6.
Члан 1.

Одлуку о одобравању и износу средстава
за финансирање пројеката из члана 2.Одлуке
доноси Начелник Општине на основу налаза и
мишљења Одсјека за урбанизам и стамбенокомуналне послове Општинске управе.

Овом одлуком утврђују се основни
критеријуми и мјерила давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Општине
Љубиње, почев од 1.1.2016.године.

Члан 7.

Члан 2.

Приоритети у реализацији и других
пројеката заједничке инфраструктуре на подручју
Општине Љубиње (изградња оборинске или
фекалне канализације; уличне, градске или сеоске
расвјете, изградња, реконструкција система јавног
или сеоског водовода, спортских терена, сеоских
појила за стоку и друг слични заједнички објекти)
за које постоји учешће грађана у суфинансирању
и висини од 50% средстава потребних по
сачињеном предрачуну радова, биће планирана у
Буџету Општине Љубиње и одобрена средства у
складу са овом одлуком.

Пољопривредно земљиште у својини
Општине Љубиње, које се налази у Љубињском
пољу, може се давати у закуп ради обављања
пољопривредне производње.
Под пољопривредном производњом у
смислу ове одлуке подразумијева се: ратарска,
повртларска и воћарска производња.
Члан 3.
Пољопривредно земљиште у својини
Општине Љубиње даје се у закуп путем јавног
огласа, прибављањем писмених понуда за правна
лица и предузетнике који су регистровани за
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обављање пољопривредне дјелатности у складу са
чланом 3.Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске.
Изузетно пољопривредно земљиште у
својини Општине, ако није додијељено у закуп на
основу претходно спроведеног јавног огласа за
прибављање писмених понуда додјељује се путем
јавног огласа за усмено надметање.
Пољопривредно земљиште у својини
Општине које се додјељује физичким лицима
(регистровнаим домаћинствима) а парцеле су
површине до једног хектара додјељује се путем
јавног огласа за усмено јавно надметање.
Пољопривредно
земљиште
односно
катастарске парцеле које се дају у закуп биће
наведене у јавном огласу.

Број: 1 - Страна: 9
Члан 7.

Пољопривредно земљиште се додјељује
понуђачу који је понудио већу цијену.
Привредна друштва имају предност у
односу на предузетнике уколико конкуришу на
исту катастарску честицу.
Члан 8.
Прије закључења уговора изабрани
понуђач је дужан уплатити једногодишњу цијену
закупнине, а годишња закупнина плаћа се 30 дана
унапријед за наредну годину у пуном износу.
Члан 9.

Члан 4.
Максимална површина пољопривредног
земљишта у својини Општине Љубиње која се
може дати у закуп износи:
-

100 хектара за привредна друштва;
30 хектара за регистроване задруге;
5 хектара за регистроване предузетнике;
1
хектар
за
физичка
лица
(пољопривредна домаћинства).
Члан 5.

Годишња цијена закупнине за коришћење
пољопривредног земљишта по културама износи:
-

оранице III и IV класе – 200 КМ/ха
оранице V, VI, и VII класе – 150 КМ/ха

Међусобна права и обавезе између
даваоца земљишта (Општине Љубиње) и
корисника пољопривредног земљишта, биће
регулисана уговором о закупу, који се потписује
у року од 30 дана од дана објављивања коначне
лицитације.
У име Општине Љубиње уговор
потписује Начелник Општине.
Члан 10.
Овлашћује
Љубиње да:
-

-

Напријед наведене цијене су почетне
цијене, које се утврђују јавном огласом.
Члан 6.
Пољопривредно земљиште у својини
Општине Љубиње даје се у закуп на временски
период до:
-

20 година за подизање и узгој воћњака;
10 година за производњу садног
материјала и љековитог биља;
5 година за ратарску и повртларску
производњу.

се

Начелник

Општине

донесе Правилник о поступку додјеле у
закуп пољопривредног земљишта у
својини Општине Љубиње;
да именује предсједника и 4 члана
Комисије, која ће извршити ревизију свих
потписаних
уговора
о
закупу
пољопривредног
земљишта
у
Љубињском пољу;
да именује Комисију за провођење
поступка
додјеле
пољопривредног
земљишта,
путем
јавног
огласа,
прибављањем писмених понуда за правна
лица и предузетнике, односно да проведе
јавни оглас за усмено јавно надметање за
физичка лица.
Све наведене активности провести у року
од 180 дана.

Члан 11.
За сва питања која нису регулисана овом
одлуком примјењиваће се критеријуми из
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске.
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Број: 1 - Страна: 10

Члан 12.
Члан 2.
Неизграђено грађевинско земљиште у
својини Општине Љубиње, по Одлуци о
грађевинском земљишту (Сл.гл. Општине, 3/08)
не подлијеже овој одлуци већ ће се регулисати
посебном одлуком Скупштине Општине Љубиње.
Члан 13.

На територији општине Љубиње одређују се три
(3) стамбено-пословне зоне према комуналној
опремљености јавних објеката, саобраћајној
повезаности са централним дјеловима општине
Љубиње, односно са радним зонама, локацији
непокретности,
тржишним
цијенама
непокретности и другим садржајима у насељима
и то:

Одлука ступа на снагу осам дана од дана
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.

Прва зона – градска зона – обухвата насељено
мјесто Љубиње (цијело урбано насеље)

Број: : 01-330-35/15
Дана, 13.11.2015

Друга зона – ван градска зона – обухвата
насељена мјеста Вођени, Дубочица, Крајпоље и
Убоско.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

На основу члана 3. и 4. став 1, 2. и 3. Закона о
порезу на непокретности (Сл.гласник РС бр.
91/15) и члана 30. став 1 алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр. 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35, 37. Статута
Општине Љубиње (Сл.гласник бр. 2/14)
Скупштина Општине Љубиње на сједници
одржаној дана 29.1.2016. године донијела је
следећу
ОДЛУКУ
о одређивању стамбено-пословних зона на
територији Општине Љубиње, за утврђивање
пореза на непокретности

Трећа зона – ван градска зона – обухвата
насељена мјеста Банчићи, Вардуша, Влаховићи,
Грабље, Глеђевци, Градац, Жабица, Жрвањ,
Ивица, Капавица, Кртиње, Крушевица, Мишљен,
Обзир, Поцрње, Пустипуси и Ранковци.
Члан 3.
О примјени ове Одлуке стараће се Одјељење за
привреду, финансије и јавне дјелатности
општинске управе општине Љубиње и Пореска
управа РС – подручна јединица Љубиње.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења и
примјењиваће се за порески период од 1. јануара
до 31. децембра 2016. године.

Члан 1.

Члан 5.

Овом одлуком одређују се стамбено-пословне
зоне на територији општине Љубиње за
утврђивање пореза на непокретности, у складу са
чланом 3. Закона о порезу на непокретности

Ова Одлука ће се објавити у Службеном гласнику
Општине Љубиње.

Непокретности у смислу члана 2. став 1. тачка 4.
Закона о порезу на непокретности (Сл.гласник
бр.91/15) и ове одлуке представља земљиште са
свим оним што је трајно спојено са њим или што
је изграђено на површини земљишта, изнад или
испод земљишта и подразумјева:

Број: : 01-451-1/16
Дана, 29.01.2015

1) земљиште (грађевинско, пољопривредно,
шумско, индустријско и остало)
2) грађевинске
објекте
(стан,
кућа,
пословни, индустријски и други објекти)

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

Датум: 20.02.206.
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На основу члана 8. став 4. Закона о порезу на
непокретности (Сл.гласник РС бр. 91/15) и члана
30. став 1 алинеја 2. Закона о локалној
самоуправи (Сл.гласник РС, бр. 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 35, 37. Статута Општине
Љубиње (Сл.гласник бр. 2/14) Скупштина
Општине Љубиње на сједници одржаној дана
29.1.2016. године донијела је следећу

Број: 1 - Страна: 11

је објављена у Сл. гласнику Општине Љубиње
број: 2/14.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења и
примјењиваће се за порески период од 1. јануара
до 31. децембра 2016. године.
Члан 7.

ОДЛУКУ
о утврђивању висине пореске стопе за
опорезивање непокретности на територији
општине Љубиње, за 2016. годину

Члан 1.

Ова Одлука ће се објавити у Службеном гласнику
Општине Љубиње.

Број: : 01-451-2/16
Дана, 29.01.2015

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

Овом Одлуком се утврђује пореска стопа за
опорезивање непокретности на територији
општине Љубиње за 2016. годину, у висини од
0,15% од процјењене вриједности непокретности.
Члан 2.
Изузетно од члана 1. ове одлуке пореска стопа за
напокретности у којима се непосредно обавља
производна дјелатност износи о,10%.
Члан 3.
Пореска стопа пореза на непокретности не може
се мијењати у току једне пореске године.
Члан 4.
Пореска управа утврђује пореску основу на
основу
Одлуке
о
висини
вриједности
непокретности по зонама и карактеристикама
непокретности из пријаве за упис у фискални
регистар непокретности.
О примјени ове Одлуке стараће се одјељење за
привреду, финансије и јавне дјелатности
Општинске управе Општине Љубиње и Пореска
управа РС – подручна јединица Љубиње.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван
снаге Одлука о пореској стопи која се
примјењивала за опорезивање непокретности за
општину Љубиње за 2015. годину (број
Одлуке:01-052-10/14 од 12.12.2014. године), а која

На основу члана 4. став 1, 2 и 3. Закона о
порезу на непокретности (Сл. гл. РС, број 91/15),
члана 30. stav 2.алинеја 1.Закона о локалној
самоуправи (Сл. гл. РС, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 35, 37. Статута Општине
Љубиње (Сл. гл. број: 2/14), Скупштина Општине
Љубиње на сједници одржаној дана 29.1. 2016.
године донијела је следећу
ОДЛУКУ
о висини вриједности непокретности по
зонама,
за утврђивање пореза на имовину за 2016.
годину
на територији Општине Љубиње
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се просјечна тржишна
цијена
квадратног
метра
одговарајућих
непокретности на територији Општине Љубиње
за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину.
Непокретности у смислу члана 2.став 1.тачка
4.Закона о порезу на непокретности (Сл.гл.РС,
бр.91/15) и ове одлуке представља земљиште са
свим оним што је трајно спојено са њим или што
је изграђено на површини земљишта, изнад или
испод земљишта и подразумјева:
1) земљиште (грађевинско, пољопривредно,
шумско, индустријско и остало)
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2) грађевинске
објекте
(стан,
кућа,
пословни, индустријски и други објекти).

Друга зона – ван градска зона - обухвата
насељена мјеста Вођени, Дубочица, Крајпоље и
Убоско.
Трећа зона – ван градска зона – обухвата
насељена мјеста Банчићи, Вардуша, Влаховићи,
Грабље, Глеђевци, Градац, Жабица, Жрвањ,
Ивица, Капавица, Кртиње, Крушевица, Мишљен,
Обзир, Поцрње, Пустипуси и Ранковци.

Члан 2.
Констатује се да су одлуком Скупштине општине
број:01-451-1/16,
од
29.1.2016.године
на
територији Општине Љубиње одређене три (3)
стамбено-пословне зоне за утврђивање пореза на
имовину (непокретности) према комуналној
опремљености и опремљености јавних објеката,
саобраћајној
повезаности
са
централним
дијеловима Општине Љубиње, и то:
Прва зона – градска зона - обухвата насељено
мјесто Љубиње (цијело урбано насеље).
Редни
број

Врста непокретности
Прва

Број: 1 - Страна: 12

Члан 3.
Висина вриједности непокретности се утврђује на
дан 31.12.2015.године.
Процјењена тржишна цијена квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2016. годину на територији Општине Љубиње
по стамбено-пословним зонама износи:
Просјечна тржишна цијена 1m2 по зонама
Друга
Трећа

Грађевинско земљиште
А) Градско грађевинско
земљиште
Б) Грађевинско индустријско
земљиште
-------------------------------------В) Грађевинско земљиште које
се користи привремено као
пољопривредно

3,00 КМ
3,00 КМ

2,00 КМ
2,00 КМ

1,00 КМ
1,00 КМ

3,00 КМ
-----------------------

2,00 КМ
-----------------------

1,00 КМ
-----------------------

2,00 КМ

1,00 КМ

0,50 КМ

Пољопривредно земљиште

0,80 КМ

0,40 КМ

0,20 КМ

А) оранице

0,80 КМ

0,40 КМ

0,20 КМ

3.

Б) пашњаци
Шуме и шумско земљиште

0,50 КМ
0,90 КМ

0,30 КМ
0,50 КМ

0,20 КМ
0,30 КМ

4.
5.

Остало неплодно земљиште
Станови и стамбене јединице

0,30 КМ

0,20 КМ

0,10 КМ

6.
7.

Куће за становање
Пословни објекти

350,00 КМ
350,00 КМ
500 КМ

200,00 КМ
200,00 КМ
350 КМ

100,00 КМ
100,00 КМ
200 КМ

8.

Грађевински објекти –
ин дустријски објекти

250,00 КМ

150,00 КМ

75,00 КМ

Гараже и гаражна мјеста и
остали грађевински објекти

150,00 КМ

100,00 КМ

50,00 КМ

1.

2.

9.
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Члан 4.

Утврђивање
просјечне
тржишне
цијене
квадратног метра непокретности из члана 3. ове
одлуке служиће за одређивање пореске основице
за обрачун пореза на непокретност за пореске
обавезнике (физичка или правна лица) за 2016.
годину.

Број: 1 - Страна: 13

простора који се налазе у евиденцији имовине
(непокретности) Општине Љубиње, и то:
1. пословни простор површине 60 м2
(40+20), к.ч. 1367 и 1368 у К.О. Љубиње –
Улица Кнеза Лазара бр.20
Почетна цијена је 18.000 КМ
Члан 2.

Члан 5.
О примјени ове одлуке стараће се Одјељење за
привреду, финансије и јавне дјелатности
општинске управе општине Љубиње и Пореска
управа РС-подручна јединица Љубиње.

Промет непокретности ће се извршити
путем јавне лицитације, а у складу са одредбама
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање
непокретностима
у
совјини
Републике Српске и јединица локалне самоурпаве
и ове одлуке.

Члан 6.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења и
примјењиваће се за порески период од 1. јануара
до 31. децембра 2016. године.
Члан 7.

Поступак продаје пословне јединице,
правила лицитације, вријеме и мјесто лицитације
у складу са законским прописима и стандардима
спровешће Комисија за лицитацију коју именује
Начелник Општине.

Ова одлука ће се објавити у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Члан 4.
Број: : 01-451-3/16
Дана, 29.01.2016

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

Овлашћује се Начелник Општине да по
окончаној лицитацији, закључи уговор о
купопродаји непокретности са најповољнијим
понуђачем.
Члан 5.

На основу члана 30.алинеја 11.Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл.Републике Српске,
бр.1/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348.Закона о
стварним правима Републике Српске (Сл.гл.РС,
124/08, 58/09 и 95/11), члана 5.Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у совјини Републике Српске и
јединица локалне самоурпаве („Сл.гл.РС, 20/12) и
члана
35.,37..Статута
Општине
Љубиње
(Сл.гл.Општине, 2/14) Скупштина Општине
Љубиње
на
сједници
одржаној
дана
13.11..2015.године, донијела је
О Д Л У К У
о одобравању промета непокретности, права
располагања пословног простора
у Улици Кнеза Лазара бр.20
Члан 1.
Овом одлуком одобрава се промет
непокретности и права продаје пословног

Трошкове израде нотарске исправе, друге
накнаде за укњижбу непокретности у јавним
евиденцијама код републичких органа сноси
купац.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осам дана од
дана доношења и објавиће се у Службеном
гласнику Општине Љубиње.

Број: : 01-477-25/16
Дана, 13.11.2015

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

Датум: 20.02.206.
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На основу члана 30. алинеја 11.Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.Републике Српске, бр.1/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 348.Закона о
стварним правима Републике Српске (Сл.гл.РС,
124/08, 58/09 и 95/11), члана 5.Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у совјини Републике Српске и
јединица локалне самоурпаве („Сл.гл.РС, 20/12)
члана
35.,37..Статута
Општине
Љубиње
(Сл.гл.Општине, 2/14) и Одлуке Скупштине
Општине Љубиње о службеним становима бр.01022-36-9/06, од 9.11.2006.године (Сл.гл.1/06)
Скупштина Општине Љубиње на сједници
одржаној дана 13.11..2015.године, донијела је
О Д Л У К У
о одобравању промета непокретности, права
располагања (двособног стана) у стамбенопословној згради Трг Немањића бр.1 Љубиње
Члан 1.
Овом одлуком одобрава се промет
непокретности и права продаје службеног стана
који се налазе у евиденцији имовине
(непокретности) Општине Љубиње, и то:
1. двособан стан површине 45 м2, на трећем
спрату стан бр.1, парцела 1320, лист
непокретности 94 у КО Љубиње, у
стамбено-пословној
згради
Трг
Немањића бр.1;
почетна цијена стана је 18.000 КМ
Члан 2.
Промет непокретности ће се извршити
путем јавне лицитације, а у складу са одредбама
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање
непокретностима
у
совјини
Републике Српске и јединица локалне самоурпаве
и ове одлуке
Члан 3.
Поступак продаје стамбене јединице,
правила лицитације, вријеме и мјесто лицитације
у складу са законским прописима и стандардима
спровешће Комисија за лицитацију коју именује
Начелник Општине.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник Општине да по
окончаној лицитацији, закључи уговор о
купопродаји непокретности са најповољнијим
понуђачем.
Члан 5.
Трошкове израде нотарске исправе, друге
накнаде за укњижбу непокретности у јавним
евиденцијама код републичких органа сноси
купац.

Број: 1 - Страна: 14

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осам дана од
дана доношења и објавиће се у Службеном
гласнику Општине Љубиње.

Број: : 01-477-26/16
Дана, 13.11.2015

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

На основу члана 30.став 1.алинеја 2.
Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 2.12
став 5.
Изборног закона БиХ (Сл.гл.БиХ, бр.23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и
7/14), Упутства о утврђивању квалификације,
броја и именовању чланова Општинске изборне
комисије, основне изборне јединице Босне и
Херцеговине (Сл.гл. БиХ, бр.9/10, 37/10 и 74/11)
и члана 35. и 37. Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.2/14), Скупштина општине Љубиње на
сједници одржаној дана 13.11.2015.године,
доноси
О Д Л У К У
о поништавању дјелимичног рјешења
Скупштине
Општине Љубиње бр.01-111-2/15, од
30.7.2015.године
Члан 1.
Скупштина општине Љубиње поништава
дјелимично
рјешење
бр.01-111-2/15
од
30.7.2015.године, у ставу 1, којим се за
предсједника и члана Општинске изборне
комисије Љубиње именује Поповић Вукашин
дипломирани правник из Љубиња.
Члан 2.
Рјешење
о
именовању
Поповић
Вукашина за предсједника Општинске изборне
комисије
Љубиње
бр.01-111-2/15
од
30.7.2015.године се поништава из разлога јер
Централна изборна комисија БиХ није дала
сагласност на именовање, својим допунским
рјешењем од 20.8.2015.године, бр.06-07-1-766115.
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Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику Општине
Љубиње.
Број: : 01-03-2-1/16
Дана, 13.11.2015

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

На основу члана 30.став 1.алинеја 3.Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл.РС,бр.101/04,
42/05, 118/05, 98/13), члана 26.став 2.Закона о
буџетском систему РС (Сл.гл.РС, бр.121/12)
и члана 35.,37..Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.2/14), Скупштина Општине Љубиње
на
сједници
одржаној
дана
13.11..2015.године, д о н и ј е л а ј е
ОД ЛУКА
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета
Општине Љубиње за период 01.01.30.09.2015.године
1
Скупштина Општине Љубиње усваја
Извјештај о остварењу Буџета Општине
Љубиње, за период 01.01.-30.09.2015.године.

2
Саставни дио ове одлуке је
аналитички преглед извршења Буџета
Општине Љубиње за период од 01.01.30.09.2015.године.
3
Ова одлука ступа на снагу осам дана
од дана доношења и биће објављен у
Службеном гласнику Општине Љубиње.

Број: : 01-400-7/15
Дана, 13.11.2015

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

Број: 1 - Страна: 15

Датум: 20.02.206.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ
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И З В Ј Е Ш Т А Ј
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.09.2015. ГОДИНЕ

AНАЛИЗА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

РЕД.
БРОЈ

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

ПЛАН ЗА
2015. ГОД.

01.01.-30.09.2015.

ИНДЕКС

1.

Порески приходи

1.344.000

1.061.978

79

2.

Непорески приходи

165.100

111.222

67

3.

Помоћи

100.000

83.536

83

4.

Финансирање

35.000

6.141

18

1.262.877

77

УКУПНА СРЕДСТВА

1.644.100

ОСТВАРЕНО

У табели су приказана буџетска средства по врстама, те њихово остварење у
односу на план.
Анализирајући структуру укупних буџетских средстава лако се уочава да порески
приходи чине 84 % буџета, непорески приходи 9 % буџета, а помоћи и финансирање 7 %
буџета.
Остварење буџетских средстава у периоду од 01.01. до 30.09.2015. године у односу
на план за 2015. годину износи 102 % од плана за девет мјесеци.
У наредној табели приказани су приходи по врстама и њихово остварење у односу
на план за 2015. годину.

Датум: 20.02.206.
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ПРИХОДИ
ВРСТА ПРИХОДА

1.344.000
130.000
69.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.140.000
1.000
-

Остварење
01.01.30.09.2015
1.061.978
73.513
39.935
0
0
277
0
924.912
18
23.323

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
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
7221 Посебна такса на деривате

165.100
40.000
100
15.000
15.000
300
200
5.000
10.000
24.000
6.000
24.000
500
25.000
-

111.222
33.116
0
7.907
9.938
3.947
0
1.784
8.302
14.183
4.314
20.790
180
6.715
46

67
83
0
53
66
1316
0
36
83
59
72
87
36
27
-

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
7813 Трансфери јединицама локалне управе
8141 Примици од продаје основних средст
7312 Грантови из земље
9114 Примици од наплате зајмова

135.000
100.000
35.000
0
-

89.677
83.536
5.300
841

66
83
0
-

1.644.100

1.262.877

77

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
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 Акцизе

УКУПНО 1+2+3

План за
2015. годину

Индекс

71
57
58
0
0
28
0
81
2
-

Из тaбеле се види да су укупни приходи у периоду од 01.01. до 30.09.2015. године
остварени у износу од 1.262.877 КМ, односно 102 % у односу за план за девет мјесеци.
Порески приходи остварени су у износу од 1.061.978 КМ са индексом 79, а највеће
одступање је на порезима на лична примања .
Код непореских прихода уочљиво је да je остварење за 9 мјесеци 2015. године
много мање од плана и износи 111.222 КМ, а разлог је слаба наплата прихода од
комуналне накнаде и земљишне ренте.
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Приход од помоћи односи се на грантове за помоћ неразвијеним општинама и
социјална давања и исти је за првих девет мјесеци оствaрен у износу од 83.536 КМ.
За првих девет мјесеци 2015. године средства за финансирање остварена су у
износу од 5.300 КМ, а односе на учешће грађана у одржавању путева .
Битно је напоменути и то да су у буџету општине остварена средства у износу од
1.187.981 КМ, а да су средства у износу од 74.896 КМ остварена директно кроз властите
приходе корисника , а највећи дио чине средства за социјалну заштиту у износу од
48.398.КМ.Буджетски корисници остварили су властите приходе како слиједи:
-Скупштина општине (за накнаду одборника на вјенчанју) 300 КМ
-Општинска ватр.служба
140 КМ
-Центар за соц.рад(за социлалне помоћи)
48.398 КМ
-Дјечији вртић
11.388 КМ
-Среднја школа
11.920 КМ
-Народна библиотека
3.050 КМ

РАСХОДИ

Ред.
бр.

НАЗИВ КОРИСНИКА

План за
2015.
годину

Остварење
01.01.30.09.2015

Индекс

СКУПШТИНА
4111
4112
4129

4111
4112
4112
4122
4123
4124
4125
4126
4126
4127
4127
4129
4129
4129
4133
4139
4139

Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде
Расходи за бруто накнаде одборника

101.700
35.000
6.700
60.000

74.941
25.113
4.797
45.031

73
72
72
75

НАЧЕЛНИК, АДМИНИСТРАТИВНА
СЛУЖБА

605.100

422.201

70

Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде за топли оброк
Расходи за отпремнине
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне и комуникационе ус
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за услуге осигурања и плат.промет
Расходи за остале стручне услуге
Расходи по основу репрезентације
Расходи по основу Крсне славе Општине
Остали непоменути расходи
Расходи по основу камата на прим. Зајмове
Расходи по основу затезних камата

370.000
100.000
5.000
14.000
13.000
10.000
100
3.000
2.500
6.000
5.500
15.000
6.000
8.000
20.000
25.000
2.000

253.746
62.461
1.408
8.181
11.377
8.003
8.390
1.939
3.210
2.828
11.502
5.731
1.750
22.604
17826
1.245

68
62
28
58
88
80
280
77
54
51
77
95
22
113
71
62

99.660

80.201

80

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА
ЈЕДИНИЦА
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4122
4123
4125
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4127
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4139
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Расходи за бруто плате
Расходи за ком.и комун.услуге
Трошкови режијског материјала
Трошкови одржавања
Трошкови путовања и горива
Расходи за остале стручне услуге
Остали непоменути расходи
Трошкови затезних камата
Набавка опреме
Расходи из ранијих година
Расходи за мат.за посебне намјене

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5113
5117
6213

4125
4125
4127
4127
4127
4127
4128
4128
4128
4128
4128
4128
4128
4128
4128
4129
4129
4129
4129
4141
4141
4141
4152
4161
4161
4161
4161
4161
4000
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90.000
3.000
600
700
2.500
1.500
1.000
60
300
-

65.642
3.016
388
1.700
3.230
2.579
1.768
128
1.188
500
62

73
100
65
243
129
172
177
213
396
-

155.000

47.325

30

Асфалтирање путева и изградња тротоара
Градска расвјета –изградња и реконструкци

30.000
10.000

4.432

44

Акумулација „Луке“
Уређење пречистача
Канализација –проширење мреже
Изградња водовода Тијесни кланац
Изградња игралишта у Виногради
Регулација потока
Издаци за набавку опреме
Оснивачки улог
Издаци за отплату главнице кредита

6.000
3.000
10.000
15.000
13.000
3.000
2.000
63.000

42.893

68

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
Расходи за текуће одржавање асфал.путева
Расходи за текуће одржавање мак.путева
Расходи за услуге информисања и медија
Расходи за израду пројеката и студија
Расходи за израду урбанистичког плана
Расходи за провођење ЛЕАП-а
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
Планско укидање дивљих депонија
Расходи по основу утрошка ел.расвјете
Расходи по основу утрошка воде на јав.пов
Експропријација
Празнична декорација града
Традиционалне уличне трке
Финансирање споразума у међуопш.сарадњ
Новчане премије за предузетништво
Новчана премија за пољопривреду
Субвенције
Капитални гра.-вазд.бања
Превоз ученика
Награде ученика
Награде за склапање брака
Годишње награде Општине
Помоћи појединцима
Буџетска резервa

249.500

92.986

37

5000
4.000
1.000
2.000
5.000
1.000
5.000
1.000
25.000
2.000
2.000
2.500
2.000
28.000
1.000
1000
1.000
2.000
4.000
2.000
50.000
5.000
40.000
10.000
7.000
5.000
1.000
5.000
30.000

585
4.356
18.444
1.700
1.720
3.375
22.750
1.535
500
10.000
7.000
8.050
5.000
7.971
-

15
87
74
85
86
135
81
77
10
25
70
115
100
159
-

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

185.200

135.247

73

-

Датум: 20.02.206.
4111
4112
4122
4123
4126
4127
4129
4161

4112
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4129
4121
5112

4111
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4129
4239

4111
4127
4127
4129

4122
4123
4125
4126
4127
4129
5113
5112
4152
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Број: 1 - Страна: 20

Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова запос
Расходи за енергију, ком. и комуник.услуг
Расходи за режијски материјал
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за остале стручне услуге
Остали непоменути расходи
Помоћи појединцима

37.000
10.000
1.300
500
200
200
1.000
135.000

27.389
7.063
942
179
10
1.061
98.603

74
70
72
36
5
106
73

Властита средства
Средства бууџета

56.000
129.200

48.398
86.849

86
67

СРЕДЊА ШКОЛА
Расходи за бруто накнаде трошкова запосле
Расходи за енергију, ком. и комуник.услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за остале стручне услуге
Остали непоменути расходи
Трошкови закупа
Издаци за реконструкцију и инв.одржавање
Властита средства
Дотација Буџета
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
Расходи за бруто плате
Расходи за енергију, ком. и комуник.услуг
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи за услуге путовања и смјештаја
Расходи за услуге осигурања и плат.проме
Остали непоменути расходи
Расходи затезних камата

20.000
4.000
7.000
4.400
400
1.500
300
400
500
1.500
10.000
10.000
56.850
50.000
1.000
150
4.000
200
200
1.000
300
-

18.859
5.692
5.865
3.160
277
1.272
588
772
33
1.200
11.920
6.939
44.697
38.006
963
2.800
165
73
2.202
481
7

94
142
84
72
69
85
196
193
7
80
119
69
79
76
96
70
82
37
220
161
-

Властита средства
Дотација Буџета
АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МСП

14.850
42.000

11.388
33.309

94
79

Расходи за бруто плате
Расходи за услуге платног промета-банке
Расходи за остале стручне услуге
Остали непоменути расходи

24.840
24.600
240
-

14.742
14.545
171
26

59
59
71
-

Средства буџета

24.840

14.742

59

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Расходи за енергију, ком. и комун. услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за стручне услуге
Остали непоменути расходи
Издаци за набавку опреме
Издаци за реконструкцију и инв.одржавање
Грантови у земљи
Властита средства
Средства буџета

10.000
6.000
500
100
100
100
2.000
500
700
1.000
9.000

12.226
4.907
100
2.219
5.000
3.050
9.176

122
82
100
111

1. ОК''ЉУБИЊЕ''
2. УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
3. ШАХОВСКИ КЛУБ
4. САВЕЗ ОПШТИНА РС
5. ДОБРОВОЉНИ ДАВОЦИ КРВИ
6. АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУН.ПОСЛОВЕ
7. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

40.000
2.000
1.000
750
1.500
19.000
2.000

27.000
450
1.050
8.500
-

305
101
69
23
70
45
-

Датум: 20.02.206.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

8. ПАРЛАМЕНТАРНЕ СТРАНКЕ
9. ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
10.ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ
11.БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
12.ЦРВЕНИ КРСТ
13. СПКД „ПРОСВЈЕТА“
14.ДОМ ЗДРАВЉА
15. ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА
16.ФИНАНСИРАЊЕ НЕВЛАД.СЕКТОРА
17.КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ЉУБИЊЕ
18.УДРУЖЕЊЕ КОР.ВОДЕ УБОСКО
19. ФОНДАЦИЈА СВЕТИ ВУКАШИН
20. ДНЕВНИ ЦЕНТАР „ЗРАЧАК“
УКУПНО:

2.000
5.000
2.000
12.500
12.000
4.000
1.000
9.000
10.000
5.000
6.000
1.500
136.250

УКУПНИ РАСХОДИ:

1.644.100

269
3.000
4.955
8.450
7.950
1.400
7.000
10.000
2.000
1.000
-

Број: 1 - Страна: 21
13
60
248
68
66
35
78
100
40
17
-

83.024

61

1.026.449

62

Из приложеног извјештаја видљиво је да су укупни расходи у периоду од 01.01. до
30.09.2015. године 1.026.449 и износе 83 % плана за девет мјесеци.
Трошкови Скупштине, Начелника и Административне службе остварени су у
износу од 497.142 КМ. Расходи за бруто накнаде одборника остварени су у износу од
45.031 КМ, расходи за бруто плате и накнаде запослених у износу од 347.525 КМ и чине
70 % од укупних трошкова Скупштине, Начелника и Административне службе.
Преглед појединих трошкова по врстама дат је у следећој табели:
4125

4123

4127

4129

Расходи за текуће одржавање
Материјал за оправке и одржавање зграде
Материјал и услуге оправки јавне расвјете
Трошкови поправке усб батерија
Трошкови одржавања шкоде
Трошкови санације акумулације
Расходи за режијски материјал
Расходи за компјутерски материјал
Расходи за обрасце и папир
Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте
Расходи за остали канцеларијски материјал
Расходи за материјал за одржавање чистоће
Расходи за стручну литературу(службена
гласила)
Расходи за стручне часописе
Расходи за књиге
Расходи за остале струче услуге
Расходи за геодетско-катастарске услуге
Расходи за услуге штампања
Расходи за услуге објављивања огласа
Расходи за услуге одржавања рачунарских
програма
Расходи за услуге вјештаченја
Расходи за адвокатске услуге
Расходи за услуге информисанја
Расходи за податке АПИФ-а
Остали непоменути расходи

8.390
910
2.415
385
283
4.397
8.003
1.413
1.630
195
354
761
942
389
2.319
11.502
869
3.984
1.828
842
1.000
2.469
229
281
22.604

Датум: 20.02.206.
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Расходи за бруто накнаде члановима комисија
Расходи за јаја за васкрс
Расходи по основу доприноса за солидарност
Таксе и накнаде за регистрацију Ивека
Таксе и накнаде за стручне испите
Расходи по осн.допр.за рех.инвалида
Расходи по основу чишћенја снијега
Израда клјучева за пор.пог.борца
Израда печата
Расходи за набавку рефлектора
Расходи за увјеренја о рад.стажу
Расходи по основу пореза на непокретности
Општине
Расходи за поврат пог.упла.пореза
Расходи за набавку столнјака за сајам
Расходи остали

Број: 1 - Страна: 22

1.244
628
2.955
375
400
5.579
1.100
15
404
301
30
9.215
52
210
96

Помоћи појединцима планиране су у износу од 163.000 КМ, а остварене у износу
од 126.625. од чега у буџету Административне службе 7.971 и чине их:
4161

ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА
Помоћ Бркљача Милосави
Једнократна новчана помоћ Поповић Ленки
Јед. нов. помоћ Дангубић Мирку
Помоћ мјештанима за уређење Капавичке јаме
Једнократна новчана помоћ Пижула Мирјани
Помоћ мјештанима Убоска за изгр.капеле
Помоћ при откупу станова за породице погинулих
Помоћ ученицима Основне школе за одлазак на екскурзију
Помоћ Лечић Снежани
Гориво за превоз у бању Дворови за кориснике БИЗ
Помоћ Удружењу Херцеговаца за организовање славе
Помоћ за обнову храма у Пребиловцима
Једнократна новчана помоћ Лучић Милени
Једнократна новчана помоћ удруж.књижевника
УКУПНО

ИЗНОС
350
350
250
1.100
200
1.500
420
400
1.000
301
200
1.500
200
200
7.971

Капитални расходи остварени су у износу од 47.325 КМ, од чега
 Капитална улагања Општине у своја основна средства 4.432 КМ
 Капитална улагања корисника .........................................1.188 КМ
док су средства за отплату главнице кредита остварена у износу од 42.893 КМ.
Финансирање програма од јавног интереса реализовано је према потребама и
остварено је у износу од 92.986 КМ, односно манје од планираног од планираног, јер
још нису исплаћене премије за дуван.
Код прегледа трошкова буџетских корисника , видљиво је да су расходи већи од
планираних буџетом, а повећани су због улагања у основна средства на рачун примљених
грантова.

Датум: 20.02.206.
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Број: 1 - Страна: 23

Грантови непрофитним организацијама, текли су по плану и оставрени су у износу
од 83.024 КМ, односно 81 % од плана за девет мјесеци.
Сагледавајући укупне приходе од 1.262.877 КМ и укупне расходе од 1.026.449 КМ ,
видљиво је да је суфицит Буџета Општине Љубиње 236.428 КМ.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЈЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

На основу члана 28.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.1/05, 2/05, 1/12 и 2/13) и члана
112.Пословника Скупштине Општине Љубиње
(Сл.гл.2/05), Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 24.12.2015.године, д о н и
јела је

На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(Сл.гл.РС, 101/04, 42/05,118/05, 98/13), члана
35,37.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.2/14) и
члана 61.Пословника Скупштине Општине
Љубиње (Сл.гл.2/05) Скупштина Општине
Љубиње
на
сједници
одржаној
дана
24.12.2015.године донијела је

О Д Л У К У

ПРОГРАМ РАДА
Скупштине Општине Љубиње за 2016.годину

о усвајању програма рада Скупштине
Општине Љубиње, за 2016.годину
Члан 1.
Скупштине Општине Љубиње усваја
Програм рада Скупштине, за 2016.годину.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Програм рада
Скупштине за 2016.годину.

Програм рада Скупштине за 2016.годину
је основа за благовремено и редовно планирање
сједница
Скупштине
Општине
Љубиње,
организовање активности у Скупштини Општине
и у радним тијелима Скупштине на остваривању
њихових права, дужности и одговорности
утврђених Уставом, законима, Статутом Општине
и Пословником Скупштине Општине и другим
прописима. Носиоци активности као обрађивачи
на припреми материјала за сједнице Скупштине
дужни су материјале достављати благовремено у
складу са овим Програмом и календарским
активностима.
I – НОРМАТИВНИ ДИО

Члан 3.
1.

Програм рада Скупштине за 2016.годину;
Рок: фебруар 2016.године
Обрађивач: предсједник и секретар
Скупштине

2.

Приједлог Одлуке о усвајању Буџета
Општине за 2016.годину;
Рок: март 2016.године
Обрађивач: Одсјек за финансије

3.

Приједлог Одлуке о извршењу Буџета за
2016.годину;
Рок: март 2016.године
Обрађивач: Одсјек за финансије

Закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у Службеном гласнику Општине
Љубиње.

Број: : 01-013-16/5
Дана, 24.12.2015.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

Датум: 20.02.206.
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Приједлог Одлуке о условима и
расподјели
средстава
за
развој
пољопривреде
и села (премије за дуван)
Рок: март 2016.године
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и јавне дјелатности

дјелатности на подручју Општине
Љубиње(Ј.П.
„Водовод“
и
Ј.П.
„Канализација и чистоћа)
Обрађивач. директори јавних предузећа
Рок: април 2016.године

4.

5.

Програм уређења градских саобраћајница
у Љубињу.
Садржај: дефинисање свих активности
везаних за уређење и побољшање градске
инфраструктуре у насељу Љубиње, и то:
реконструкција тротоара у
Ул.Светосавској, Ул.Пребиловачки пут и
Ул.Тврдошки пут.
Рок: март 2016.године
Обрађивач: Одсјек за урбанизам

6.

Програм плана капиталних инвестиција у
Општини Љубиње.
Рок: март 2016.године
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије

7.

Приједлог Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту;
Рок: октобар 2016.године
Обрађивач: Одсјек за урбанизам

Број: 1 - Страна: 24

6.

Извјештај о раду Агенције за развој
малих
и
средњих
предузећа
за
2015.годину
Обрађивач: директор Агенције
Рок: април 2016.године

7.

Извјештај
о
раду
Агенције
за
књиговодствене и правне послове за
2015.годину
Обрађивач: директор Агенције
Рок: април 2016.године

8.

Информација о стању и санацији
одржавања локалних путева;
Обрађивач: Оделење за општу управуОдсјек за урбанизам
Рок: мај 2016.године

9.

Информација о раду Територијалне
ватрогасне јединице и цивилне заштите у
2015.години;
Обрађивач:
Општинска
ватрогасна
служба
Рок: мај 2016.године

II – ТЕМАТСКИ ДИО
1.

Извјештај о раду Начелника
2015.годину;
Обрађивач: Служба начелника
Рок: март 2016.године

2.

Извјештаји о раду Одјељења Општинске
управе, за 2015.годину;
Обрађивач: Оделења Општинске управе
Рок: март 2016.године

3.

Извјештај о раду јавних установа
(Народне библиотеке, Дјечијег вртића,
Центра за социјални рад, Дома здравља
Љубиње)
Обрађивач: директори јавних установа
Рок: април 2016.године

4.

5.

за

Извјештаји о раду НВО (невладиних
организација) и других удружења које се
суфинансирају из Буџета Општине
Љубиње
(ОК
„Љубиње“,
Борачка
организација
Љубиње,
Ловачко
удружење, просвјета и др.)
Обрађивач:
Рок:април 2016.године
Извјештаји о раду јавних предузећа од
локалног значаја и стању комуналних

10. Извјештај о реализацији Програма
комуналне потрошње за 2015.годину;
Обрађивач: начелници оделења
Рок: мај 2016.године
11. Информација о реализацији Споразума о
међуопштинској
сарадњи
општина
Источне Херцеговине;
Обрађивач: Стручна служба Скупштине и
Начелника
Рок: јуни 2016.године
12. Информација о основним показатељима
финансијског
пословања
привреде
Општине Љубиње у 2015.години;
Обрађивач: Оделење за привреду –
Одсјек за предузетништво
Рок: јуни 2016.године
13. Извјештај о стању и текућим питањима
из области пољопривреде;
Обрађивач: Одсјек за предузетништво
Рок: јуни 2016.године
14. Извјештај о извршењу Буџета Општине
Љубиње за 6 мјесеци 2016.године;
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и јавне дјелатности
Рок: јули 2016.године
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15. Извјештај о стању и текућим питањима
из области запошљавања – евиденција
Завода
за
запошљавање
филијала
Љубиње;
Обрађивач: Оделење за привреду
финансије и јавне дјелатности и
Заједница за запошљавање;
Рок: јули 2016.године
16. Информација о стању и текућим
питањима у основном
и средњем
образовању;
Обрађивач: директори Основне и средње
школе и Оделење за општу управу
Рок: јули 2016.године
17. Информација о безбједносној ситуацији
Обрађивач: Полицијска станица
Рок: јули 2016.године
18. Информација
о
снабдијевању
електричном
енергијом
Општине
Љубиње
Обрађивач: ПЈ Електро Љубиње
Рок: јули 2016.године
19. Информација
о
стању
примарне
здравствене
заштите
на
подручју
општине и стратегија даљег развоја;
Обрађивач: директор Дома здравља
Рок: јули 2016.године
20. Информација о корисницима социјалне
заштите на подручју Општине Љубиње;
Обрађивач и предлагач: директор Завода
за социјалну заштиту
Рок: јули 2016.године
21. Информација о водоснабдијевању на
подручју Општине Љубиње:
Обрађивач и предлагач: директор ЈП
„Водовод“ д.о.о. Љубиње
Рок: јули 2016.године
22. Извјештај о извршењу Буџета Општине
Љубиње 9 мјесеци 2015.године;
Обрађивач: Одјељење за привреду,
финансије и јавне дјелатности
Рок: новембар 2016.године
23. Нацрт Буџета Општине Љубиње за
2017.годину
Обрађивач: Оделење за привреду,
финансије и јавне дјелатности
Рок: новембар 2016.године
24. Програм рада Скупштине за 2017.годину;
Обрађивач: секретар Скупштине
Рок: децембар 2016.године
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25. Приједлог Буџета Општине Љубиње за
2017.годину
Обрађивач: Оделење за привреду,
финансије и јавне дјелатности
Рок: децембар 2016.године
26. и сви други послови који су у
надлежности Скупштине који произилазе
из закона, Статута Општине Љубиње
одлука и закључака републичких органа.
III – ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
1.

Скупштина
општине
ће
на
сједницама
у
оквиру
своје
надлежности на приједлог Комисије
за избор и именовање вршити
именовање и разрјешење кадрова
чији је избор односно именовање
одређен
Законом
и
Статутом
Општине Љубиње.

Поред питања садржаних у овом
Програму, Скупштина Општине ће у складу са
својим надлежностима и према указаној потреби
разматрати и друга питања и доносити опште и
друге акте које предложе овлашћени предлагачи.
Ради обезбјеђења извршења планираних
задатака и припреме и израде материјала за
сједнице
Скупштине
општине,
обађивачи
материјала дужни су акте израдити и доставити
најкасније 8 дана прије одржавања сједнице
колегијума Скупштине на којој ће акти бити
разматрани.
Стручни обрађивачи и предлагачи
материјала дужни су да материјале припремају у
сажетој форми, предвиђеној за одређену врсту
материјала
(Програм,
информације
или
извјештаји).
Скупштина ће разматрати и доносити и
све потребне опште и појединачне акте и одлуке,
закључке и рјешења које буду предлагали ресотни
органи и друге институције ради регулисања
одређених питања за успјешно провођење Закона
и реализације годишњег програма рада
Скупштине, развоја и функционисања свих
области и остваривања услова за задовољавање
свих потреба грађана.

Број: : 01-013-16/15
Дана, 24.12.2015.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић
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На основу члана 7.Закона о комуналним таксама
(Службени гласник Републике Српске бр.4/12),
члана 30.Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, бр.101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35.Статута
Општине Љубиње (Сл.гл.2/14), Скупштина
Општине Љубиње на сједници одржаној дана
9.4.2015.године, донијела је

На основу члана 3.,37.Статута
Општине Љубиње (Сл.гл.2/14),Скупштина
Општине Љубиње на сједници одржаној дана
24.12.2015.године, д о н и ј е л а ј е
О Д Л У К У
о усвајању ребаланса Буџета
Општине Љубиње за 2015.годину

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке
о комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама
(Сл.гл.3/13, бр.01-462-1/13, од 30.12.2013.),
Тарифни број 1 брише се (за сваку издвојену
пословну просторију која је саставни дио
предузећа плаћа се такса 50% од утврђеног износа
за одређену дјелатност) и додаје:
За сваку издвојену пословну јединицу
привредног друштва регистрованог са сједиштем
у Љубињу, плаћа се такса у висини од 50% од
утврђеног износа у претходним тачкама од 1-18,
зависно од врсте дјелатности.
За пословне јединице привредног
друштва чије је сједиште на територији друге
општине унутар Босне и Херцеговине, плаћа се
износ таксе по Тарифи бр. 1 од тачке 1-18,
зависно од врсте дјелатности.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осам) дана
од дана доношења и објавиће се у Службеном
гласнику Општине Љубиње.

Број: : 01-462-1/15
Дана, 9.4.2015.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић
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1
Скупштина
Општине
усваја
ребаланса Буџета Општине Љубиње, за
2015.годину у износу од 1.680.915 КМ.
Саставни дио ове одлуке је табеларни
приказ ребаланса Буџета Општине Љубиње
за 2015.годину.

2
Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном
гласнику Општине Љубиње.
Број: : 01-400-12/15
Дана, 24.12..2015.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић
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РЕБАЛАНС БУЏЕТA ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
ПРИХОДИ
ВРСТА ПРИХОДА

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
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
7153 Акцизе
7171 Индиректни порези од УИО
7191 Остали порески приходи

План за 2015.
годину

Остварење
01.01.30.09.2015

Предлог
ребаланса
за 2015.г

Индекс

1.344.000
130.000
69.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.140.000
1.000

1.061.978
73.513
39.935
277
23.323
924.912
18

1.434.050
100.000
55.000
1.000
1.000
1.000
1.000
25.000
1.250.000
50

107
77
80
100
100
28
100
110
5

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
7212 Приходи од закупа и ренте
7213 Приходи од камата на готовину
7221 Посебна републичка такса на деривате
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

165.100
40.000
100
15.000
15.000
300
200
5.000
10.000
24.000
6.000
24.000
500
25.000

111.222
33.116
46
7.907
9.938
3.947
1.784
8.302
14.183
4.314
20.790
180
6.715

135.350
40.000
100
50
10.000
12.000
4.000
200
4.000
10.000
17.000
5.500
24.000
500
8.000

82
100
100
67
80
1333
200
80
100
71
72
87
36
32

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
7813 Трансфери јединицама локалне управе
8141 Примици од продаје основних средст
7312 Грантови
9114 Примици од наплате зајмова

135.000
100.000
35.000
-

89.677
83.536
5.300
841

111.515
105.375
5.300
840

83
105
-

УКУПНО 1+2+3

1.644.100

1.262.877

1.680.915

102
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Број: 1 - Страна: 28

РАСХОДИ
Ред.
бр.

План за
2015.
годину

Остварењ
е
01.01.30.09.2015

Предлог
ребаланса
за
2015.год

Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде
Расходи за бруто накнаде одборника

101.700
35.000
6.700
60.000

74.941
25.113
4.797
45.031

102.000
34.000
7.000
61.000

100
97
104
102

НАЧЕЛНИК, АДМИНИСТРАТИВНА
СЛУЖБА

605.100

422.201

611.100

101

Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде за топли оброк
Рсходи за отпремнине
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне и комуникационе ус
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за услуге осигурања и плат.промет
Расходи за остале стручне услуге
Расходи по основу репрезентације
Расходи по основу Крсне славе Општине
Расходи сајма гастро.турис.понуде
Остали непоменути расходи
Расходи по основу камата на прим. Зајмове
Расходи по основу затезних камата

370.000
100.000
5.000
14.000
13.000
10.000
100
3.000
2.500
6.000
5.500
15.000
6.000
8.000
20.000
25.000
2.000

253.746
62.461
1.408
8.181
11.377
8.003
8.390
1.939
3.210
2.828
11.502
5.731
1.750
22.604
17.826
1.245

345.000
92.000
18.000
15.000
15.500
12.000
100
12.000
2.500
5.000
6.500
15.500
8.000
9.000
2.000
27.000
24.000
2.000

93
92
360
107
119
120
100
400
100
83
118
103
133
112
135
96
100

99.660

80.201

107.120

107

90.000
3.000
600
700
2.500
1.500
1.000
60
300
-

140
80.061
65.642
3.016
388
1.700
3.230
2.579
1.768
128
1.188
500
62

140
106.980
88.000
4.000
500
1.700
4.500
4.000
2.000
150
1.200
1.000
70

98
133
83
243
180
266
200
250
400
-

155.000

47.325

187.600

121

30.000
10.000
6.000
3.000
10.000
15.000
13.000
3.000

4.432
-

20.000
22.000
23.000
33.000
14.000
-

67
220
767
220
108
-

НАЗИВ КОРИСНИКА

Индекс

СКУПШТИНА
4111
4112
4129

4111
4112
4112
4122
4122
4123
4124
4125
4126
4126
4127
4127
4129
4129
4129
4129
4133
4139

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА
ЈЕДИНИЦА
Властити приходи
Приходи буџета
4111
4122
4123
4125
4126
4127
4129
4139
5113
6219
4124

Расходи за бруто плате
Расходи за ком.и комун.услуге
Трошкови режијског материјала
Трошкови одржавања
Трошкови путовања и горива
Расходи за остале стручне услуге
Остали непоменути расходи
Трошкови затезних камата
Набавка опреме
Расходи из ранијих година
Расходи за мат.за пос.намјен

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111

Асфалтирање путева и изградња тротоара
Градска расвјета –изградња и реконструкци
Акумулација „Луке“
Уређење пречистача
Канализација –проширење мреже
Изградња водовода Тијесни кланац
Изградња игралиста у Виноградима
Регулација потока

-
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5111
5113
6213

Бетониранје сеоских путева
Издаци за набавку опреме
Издаци за отплату главнице кредита
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2.000
63.000

42.893

10.600
2.000
63.000

100
100

249.500

92.986

229.630

92

4125
4125
4127
4127
4127
4127
4128
4128
4128
4128
4128
4128
4128
4128
4128
4129
4129
4129
4129
4141
4141
4141
4152
4161
4161
4161
4161
4161
4000

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
Расходи за текуће одржавање асфал.путева
Расходи за текуће одржавање мак.путева
Расходи за услуге информисања и медиј
Расходи за израду пројеката и студија
Расходи за израду урбанистичког плана
Расходи за провођење ЛЕАП-а
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
Планско укидање дивљих депонија
Расходи по основу утрошка ел.расвјете
Расходи по основу утрошка воде на јав.пов
Експропријација
Празнична декорација града
Традиционалне уличне трке
Финансирање споразума у међуопш.сарадњ
Новчане премије за предузетништво
Новчана премија за пољопривреду
Субвенције
Капитални гра.-вазд.банја
Превоз ученика
Награде ученика
Награде за склапање брака
Годишње награде Општине
Помоћи појединцима
Буџетска резерва

4111
4112
4122
4123
4126
4127
4129
4161

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова запос
Расходи за енергију, ком. И комуник.услуг
Расходи за режијски материјал
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за остале стручне услуге
Остали непоменути расходи
Помоћи појединцима

185.200
37.000
10.000
1.300
500
200
200
1.000
135.000

135.247
27.389
7.063
942
179
10
1.061
98.603

185.400
37.000
10.000
1.400
500
200
100
2.200
134.000

100
100
100
108
100
100
50
220
99

4112
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4129
4121

Властита средства
Средства бууџета
СРЕДЊА ШКОЛА
Расходи за бруто накнаде трошкова запосле
Расходи за енергију, ком. и комуник.услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за остале стручне услуге
Остали непоменути расходи
Трошкови закуп

56.000
129.200
20.000
4.000
7.000
4.400
400
1.500
300
400
500
1.500

48.398
86.849
18.859
5.692
5.865
3.160
277
1.272
588
772
33
1.200

58.000
127.400
27.683
8.100
7.200
4.000
1.000
1.600
700
1.470
2.413
1.200

104
99
138
202
103
91
250
107
233
367
482
80

Властита средства
Дотација Буџета

10.000
10.000

11.920
6.939

17.375
10.320

173
103

5.000
4.000
1.000
2.000
5.000
1.000
5.000
1.000
25.000
2.000
2.000
2.500
2.000
28.000
1.000
1.000
1.000
2.000
4.000
2.000
50.000
5.000
40.000
10.000
7.000
5.000
1.000
5.000
30.000

585
4.356
18.444
1.700
1.720
3.375
22.750
1.535
500
10.000
7.000
8.050
5.000
7.971
-

5.000
4.000
1.000
1.000
3.000
1.000
5.000
1.000
24.150
2.000
2.000
3.380
2.000
30.000
1.200
1.800
2.000
2.000
50.000
10.000
40.000
10.000
8.100
8.000
1.000
11.000
-

100
100
50
60
100
100
100
97
100
100
135
100
107
120
90
50
100
100
200
100
100
116
160
100
220
-
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4111
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4129
4139
5113

4111
4112
4129
4139

4122
4123
4125
4126
4127
4129
5113
5112
4152

4152
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Број: 1 - Страна: 30

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
Расходи за бруто плате
Расходи за енергију, ком. и комуник.услуг
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи за услуге путовања и смјештаја
Расходи за услуге осигурања и плат.проме
Остали непоменути расходи
Расходи затезних камата
Расходи за набавку опреме

56.850
50.000
1.000
150
4.000
200
200
1.000
300
-

44.697
38.006
963
2.800
165
73
2.202
481
7

Властита средства
Дотација Буџета
АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МСП

14.850
42.000

11.388
33.309

24.840
24.600
240
-

14.742
14.545
171
26

20.350
20.000
100
220
30

82
81
92
-

Средства буџета

24.840

14.742

20.350

82

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Расходи за енергију, ком. и комун. услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за стручне услуге
Остали непоменути расходи
Издаци за набавку опрем
Издаци за реконструкцију
Грантови у земљи
Властита средства
Средства буџета

10.000
6.000
500
100
100
100
2.000
500
700
1.000
9.000

12.226
4.907
100
2.219
5.000
3.050
9.176

15.350
6.000
.100
2.650
1.200
400
5.000
3.050
12.300

154
100
100
133
240
57
305
137

1. ОК''ЉУБИЊЕ''
2. УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
3. ШАХОВСКИ КЛУБ
4. САВЕЗ ОПШТИНА РС
5. ДОБРОВОЉНИ ДАВОЦИ КРВИ
6. АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУН.ПОСЛОВЕ
7. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
8. ПАРЛАМЕНТАРНЕ СТРАНКЕ
9. ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
10.ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ
11.БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
12.ЦРВЕНИ КРСТ
13. СПКД „ПРОСВЈЕТА“
14.ДОМ ЗДРАВЉА
15. ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА
16.ФИНАНСИРАЊЕ НЕВЛАД.СЕКТОРА
17.КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ЉУБИЊЕ
18.УДРУЖЕЊЕ КОР.ВОДЕ УБОСКО
19.ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
20. ДНЕВНИ ЦЕНТАР „ЗРАЧАК“

40.000
2.000
1.000
750
1.500
19.000
2.000
2.000
5.000
2.000
12.500
12.000
4.000
1.000
9.000
10.000
5.000
6.000
1.500

27.000
450
1.050
8.500
269
3.000
4.955
8.450
7.950
1.400
7.000
10.000
2.000
1.000
-

40.000
1.000
750
1.500
15.000
2.000
2.000
5.000
4.000
12.500
12.000
4.000
1.000
10.000
10.000
5.000
2.000
2.500
1.500

100
50
100
100
80
100
100
100
200
100
100
100
100
111
100
100
33
100

83.024

131.750

97

1.026.449

1.680.915

102

Расходи за бруто плате
Расходи за остале накнаде
Остали непоменути расходи
Трошкови затез.камата

УКУПНО:
УКУПНИ РАСХОДИ:

136.250
1.644.100

62.932
50.050
1.300
97
4.700
165
150
2.850
600
20
3.000
19.000
43.932

111
100
130
65
118
83
75
285
200
108
105
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На основу члана 31.Закона о буџетском систему
Републике Српске (Сл.гл.РС,бр. 121/12) и члана
28.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.Општине, бр.
1/05, 2/05 и 3/07), Скупштина општине Љубиње
на сједници одржаној дана 24.12.2015.године, д о
носи
ОДЛУКУ
о извршењу Ребаланса Буџета Општине
Љубиње
за 2015.годину
I. Опште одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се начин
извршења Ребаланса Буџета Општине Љубиње за
2015.годину (у даљем тексту: Буџет).
Ова одлука ће се спроводити у складу са
Законом о буџетском систему Републике Српске
и осталим законима којима се регулише ова
област, а односи се на кориснике Буџета и
примаоце грантова из Буџета.

руководећи
штедње.

се

Број: 1 - Страна: 31

начелима

рационалности

и

Члан 6.
Буџетски корисници дужни су да се
приликом
трошења
буџетских
средстава
придржавају Закона о буџетском систему
Републике Српске, што значи да смију стварати
обавезе и користити средства само за намјене
планиране Буџетом и до износа који је планиран.
Члан 7.
Наредбодавац на средствима Буџета је
Начелник Општине и он располаже средствима до
висине и за намјене одређене Буџетом.
Стварање уговорених обавеза од стране
Наредбодавца на средствима Буџета захтијева
претходну провјеру да ли су средства планирана у
Буџету.
За
намјенску
употребу
средстава
одговорни су корисници буџетских срердстава
(начелници одјељења, руководиоци јавних
установа и корисници грантова).
Члан 8.

Члан 2.
Средства
буџета
за
2015.годину
распоређују се у износу од 1.680.910 КМ.
Члан 3.
Буџетски издаци су:
-

текући трошкови и дознаке нижим
организационим јединицама,
капитални трошкови,позајмљивања и
отплате дугова,
средства за посебне намјене.

Корисници буџетских средстава дужни су
да поднесу Одјељењу за финансије свије
кварталне, односно мјесечне финансијске планове
за извршење буџета петнаест дана прије почетка
сваког квартала.
Одјељење за финансије даје сагласност
буџетским корисницима на поднесене кварталне,
односно мјесечне финансијске планове и
извршење буџет, а у складу са процијењеним
остварењем буџетских средстава за исти период.
Средства за материјалне трошкове
корисника Буџета, могу се дозначити након што
корисник образложеним извјештајем оправда
утрошак раније дозначених средстава.

Члан 4.

Члан 9.

Одјељење за финансије управља и
контролише прилив и одлив новчаних средстава
према усвојеном Буџету.
Коришћење средстава за капитална
улагања и средстава за текуће помоћи (грантови)
вршиће се по добијању сагласности на план
утрошка тих средстава, а прије спровођења
процедура прописаних Законом о јавним
набавкама БиХ и Правилником о поступку
директног споразума.

Расподјела средстава у оквиру буџетског
корисника, а у оквиру текућих и капиталних
расхода врши се на основу одлуке буџетзског
корисника, а уз сагласност Одјељења за
финансије.

Члан 5.
да

Корисници буџетских средстава дужни су
средства утврђена у Буџету користе

Члан 10.
Прерасподјела средстава, у оквиру
буџетских корисника, између текућих и
капиталних расхода као и у оквиру текућих и
капиталних расхода, врши се на основу Закључка
Начелника Општине до износа од 6.000,00 КМ. О
закључку Начелник је дужан обавијестити
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Скупштину, а закључак ће се треба објавити у
Службеном гласнику Општине.
Изузетак од претходног става је да се не
може вршити:
- прераподјела
средстава
са
материјалних трошкова на лична
примања и
- прерасподјела средстава са пројеката
за које је обезбјеђено суфинансирање.

Члан 11.
Начелник Општине може средства
распоређена Буџетом прераспоређивати између
буџетских корисника, уколико се не може
извршити прерасподјела средстава према члану 9.
став 1.

Број: 1 - Страна: 32

Комисије су дужне да обезбједе
транспарентан
приступ
потенцијалним
корисницима средстава путем јавног позива,
Члан 15.
Средства буџетске резерве могу се
користити у складу са чланом 42.Закона о
буџетском систему Републике Српске и то за:
1. Покривање непредвиђених расхода за
које нису планирана средсства у
Буџету,
2. буџетске издатке за које се у току
године покаже да планирана буџетска
средства нису довољна.
3. привремено извршавање обавеза
буџета усљед смањеног обима
буџетских средстава и
4. изузетно за остале намјене у складу
са Одлуком Начелника Општине.

Члан 12.
Одјељење за финансије врши пренос
средстава за измирење обавеза из члана 3. на
основу образаца за трезорско пословање
буџетских
корисника
који
морају
бити
направљени на основу вјеродостојних исправа.
Исправама из претходног става сматрају
се:
- обрачунске листе плата и накнада,
- уговори и предрачуни,
- рачуни
за
набавку
средстава,
материјала, роба и услуга,
- одлука и рјешење надлежних органа
и
- осталих финансијских исправа.
Члан 13.
Корисници текућих помоћи (грантова)
дужни су буџетска средства користити у складу
са планом и програмом на који су добили
сагласност Начелника Општине, а о утрошеним
средствима уредно извјештавати Одјељење за
привреду, финансије и јавне дјелатности или
Одјељење или Одсјек који прати рад корисника
гранта. Коначни извјештај о коришћеним
средствима гранта дужни су поднијети најкасније
десет дана по истеку фискалне године.

Корисник буџетске резерве дужан је
поднијети Извјештај о утрошку примљених
средстава.
Средства буџетске резерве одобравају се
на основу поднесених програма, односно
пројеката.
О коришћењу средстава буџетске резерве
одлучује Начелник Општине.
II. Посебне одредбе
Члан 16.
Обавезе по основу расхода Буџета ће се
измиривати по сљедећим приоритетима:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обавезе по основу отплате кредита у
износима који су доспјели за
плаћање,
Порезе и доприносе на нето плате,
Средства за нето плате,
Средства за социјалну заштиту,
Средства за остала примања и порези
и доприноси на остала примања,
Средства
за
обавезе
опрема
добављачима,
Трансфери за грантове,
Средства за остале обавезе.
Члан 17.

Члан 14.
Средства грантова са позиције гдје није
одређен корисник, распоређиваће се Рјешењем
или Уговором са Начелником Општине на основу
приједлога комисија за расподјелу средстава
гранта.

Посебни приходи – накнаде по разним
основама, наплаћеним по посебним законима,
усмјериће се и трошити у складу са одобреним
буџетом.
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Члан 18.
Правна лица (удружења, клубови,
агенције и друге организације) које се
финансирају из средстава Буџета Општине
Љубиње, обавезне су да своје финансијско
извјештавање
(финансијско-књиговодствене
услуге, периодични обрачун и завршни рачун и
др.) обављају путем Агенције за финансијскокњиговодствене услуге и правне послове
Општине Љубиње, због увида у правилно
трошење одобрених и дозначених средстава.

На основу члана 30. став 1.алинеја 3.
Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04,
42/05 и 118/05), члана 26.став 2.Закона о
буџетском систему Републике Српске (Сл.гл.РС,
бр.121/12) и члана 35.37..Статута Општине
Љубиње (Сл.гл.Општине, 2/14) Скупштина
Општине Љубиње на сједници одржаној дана
24.12..2015.године, д о н о с и

Члан 19

О Д Л У К У

Буџетски корисници су дужни да се у
поступку набавке роба, материјала и услуга
придржавају одредаба Закона о јавним набавкама,
као и процедура утврђених Правилником.

о усвајању Буџета Општине
Љубиње за 2016.годину
Члан 1.

Члан 20.
Начелник Општине је дужан да предложи
уравнотежење (ребаланс) буџета ако се у току
буџетске године, приходи не буду остварили
према предвиђеном буџету или се буду остварили
у већем износу од планираног.

Скупштина Општине усваја Буџет
Општине Љубиње за 2016.годину, у износу од
1.694.770 КМ.

Члан 2.
Члан 21.
Одредбе ове Одлуке ће имати приоритет
у случају да буду супротне другим Одлукама у
стварима које се тичу извршења буџета по свим
ставкама.
Члан 22.
Начелник
Општине
подноси
шестомјесечне извјештаје о извршењу буџета
Скупштини општине.
III. Прелазне и завршне одредбе
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од
дана доношења и објавиће се у Службеном
гласнику Општине Љубиње.

Број: : 01-400-13/15
Дана, 24.12.2015.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

Одлука ступа на снагу осам дана од дана
доношења и биће објављена у Службеном
гласнику Општине Љубиње.

Број: : 01-400-14/15
Дана, 24.12.2015.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић
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Број: 1 - Страна: 34

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ
ПРИХОДИ
План за 2015.
годину
ВРСТА ПРИХОДА
1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
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
7153 Акцизе
7171 Индиректни порези од УИО
7191 Остали порески приходи

Остварење
01.01.30.09.2015

Предлог
буджета за
2016.г.

Индекс

1.344.000
130.000
69.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.140.000
1.000

1.061.978
73.513
39.935
277
23.323
924.912
18

1.414.420
100.000
60.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.250.370
50

105
77
80
100
100
100
100
112
5

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
7212 Приходи од закупа и ренте
7213 Приходи од камата на готовину
7221 Посебна републичка такса на деривате
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

165.100
40.000
100
15.000
15.000
300
200
5.000
10.000
24.000
6.000
24.000
500
25.000

111.222
33.116
46
7.907
9.938
3.947
1.784
8.302
14.183
4.314
20.790
180
6.715

150.350
40.000
100
50
10.000
15.000
4.000
200
4.000
12.000
20.000
5.500
27.000
500
12.000

91
100
100
67
100
1333
100
80
120
83
92
112
100
48

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
7813 Трансфери јединицама локалне управе
8141 Примици од продаје основних средст
7312 Грантови
9114 Примици од наплате зајмова

135.000
100.000
35.000
-

89.677
83.536
841

130.000
100.000
30.000
-

96
100
86
-

УКУПНО 1+2+3

1.644.100

1.262.877

1.694.770
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Број: 1 - Страна: 35

РАСХОДИ
Ред.
бр.

План за
2015.
годину

Остварењ
01.01.30.09.2015

Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде
Расходи за бруто накнаде одборника
Трошкови избора

101.700
35.000
6.700
60.000
-

74.941
25.113
4.797
45.031
-

112.000
34.000
7.000
61.000
10.000

110
97
104
102
-

НАЧЕЛНИК, АДМИНИСТРАТИВНА
СЛУЖБА

605.100

422.201

576.100

95

Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде за топли оброк
Рсходи за отпремнине
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне и комуникационе ус
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за услуге осигурања и плат.промет
Расходи за остале стручне услуге
Расходи по основу репрезентације
Расходи по основу Крсне славе Општине
Расходи сајма гастро.тур.понуде
Остали непоменути расходи
Расходи по основу камата на прим. Зајмове
Расходи по основу затезних камата

370.000
100.000
5.000
14.000
13.000
10.000
100
3.000
2.500
6.000
5.500
15.000
6.000
8.000
.
20.000
25.000
2.000

253.746
62.461
1.408
8.181
11.377
8.003
8.390
1.939
3.210
2.828
11.502
5.731
1.750
22.604
17.826
1.245

340.000
92.000
2.000
13.000
15.500
10.000
100
5.000
2.500
5.000
6.500
15.500
8.000
9.000
2.000
24.000
24.000
2.000

92
92
40
93
119
100
100
167
100
83
118
103
133
113
120
96
100

99.660

80.201

103.000

103

90.000
3.000
600
700
2.500
1.500
1.000
60
300
-

140
80.061
65.642
3.016
388
1.700
3.230
2.579
1.768
128
1.188
500
62

1.000
102.000
88.000
4.000
700
2.000
3.850
800
2.000
150
500
1.000

98
133
117
286
154
80
133
250
167
-

155.000

47.325

163.000

105

30.000
10.000
3.000
10.000
15.000
3.000
-

4.432
-

20.000
3.000
10.000
21.000
5.000
20.000
3.000
4.000
10.000

67
100
700
50
133
100
-

НАЗИВ КОРИСНИКА

Предлог
буджета
за 2016.г

Индекс

СКУПШТИНА
4111
4112
4129
4129

4111
4112
4112
4122
4122
4123
4124
4125
4126
4126
4127
4127
4129
4129
4129
4129
4133
4139

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА
ЈЕДИНИЦА
Властити приходи
Приходи буџета
4111
4122
4123
4125
4126
4127
4129
4139
5113
6219
4124

Расходи за бруто плате
Расходи за ком.и комун.услуге
Трошкови режијског материјала
Трошкови одржавања
Трошкови путовања и горива
Расходи за остале стручне услуге
Остали непоменути расходи
Трошкови затезних камата
Набавка опреме
Расходи из ранијих година
Расходи за мат.за пос.намјене

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111

Асфалтирање путева и изградња тротоара
Бетониранје макадамских путева
Градска расвјета –изградња и реконструкци
Уређење пречистача
Канализација –проширење мреже
Изградња водовода Тијесни кланац
Регулација потока
Уредјенје круга бивше Доганије
Акумулација луке 2

-

Датум: 20.02.206.
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5113
6112
6213

Издаци за набавку опреме
Оснивачки улог
Издаци за отплату главнице кредита

Број: 1 - Страна: 36

2.000
63.000

42.893

2.000
2.000
63.000

100
100

249.500

92.986

282.500

113

4125
4125
4127
4127
4127
4127
4128
4128
4128
4128
4128
4128
4128
4128
4128
4129
4129
4129
4129
4141
4141
4141
4152
4161
4161
4161
4161
4161
4000

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
Расходи за текуће одржавање асфал.путева
Расходи за текуће одржавање мак.путева
Расходи за услуге информисања и медиј
Расходи за израду пројеката и студија
Расходи за израду урбанистичког плана
Расходи за провођење ЛЕАП-а
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
Планско укидање дивљих депонија
Расходи по основу утрошка ел.расвјете
Расходи по основу утрошка воде на јав.пов
Експропријација
Празнична декорација града
Традиционалне уличне трке
Финансирање споразума у међуопш.сарадњ
Новчане премије за предузетништво
Новчана премија за пољопривреду
Субвенције
Капитални гра.-вазд.банја
Превоз ученика
Награде ученика
Награде за склапање брака
Годишње награде Општине
Помоћи појединцима
Буџетска резерва

4111
4112
4122
4123
4126
4127
4129
4161

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова запос
Расходи за енергију, ком. И комуник.услуг
Расходи за режијски материјал
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за остале стручне услуге
Остали непоменути расходи
Помоћи појединцима

185.200
37.000
10.000
1.300
500
200
200
1.000
135.000

135.247
27.389
7.063
942
179
10
1.061
98.603

188.000
37.500
10.000
1.400
600
500
500
2.500
135.000

102
101
100
108
120
250
250
250
100

Властита средства
Средства бууџета
СРЕДЊА ШКОЛА

56.000
129.200
20.000

48.398
86.849
18.859

58.400
129.600
25.000

104
100
125

5.000
4.000
1.000
2.000
5.000
1.000
5.000
1.000
25.000
2.000
2.000
2.500
2.000
28.000
1.000
1.000
1.000
2.000
4.000
2.000
50.000
5.000
40.000
10.000
7.000
5.000
1.000
5.000
30.000

585
4.356
18.444
1.700
1.720
3.375
22.750
1.535
500
10.000
7.000
8.050
5.000
7.971
-

5.000
4.000
1.000
1.000
5.000
1.000
5.000
1.000
25.000
2.000
2.000
2.500
2.000
30.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
50.000
30.000
40.000
10.000
8.000
8.000
1.000
10.000
30.000

100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
107
100
100
100
100
50
100
100
600
100
70
114
100
100
200
100

Датум: 20.02.206.
4112
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4129
4121
5112

4111
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4129
4139

4111
4127
4129
4139

4122
4123
4125
4126
4127
4129
5113
5112
4152
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Број: 1 - Страна: 37

Расходи за бруто накнаде трошкова запосле
Расходи за енергију, ком. и комуник.услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за остале стручне услуге
Остали непоменути расходи
Трошкови закуп
Трошкови реконструкције
Властита средства
Дотација Буџета

4.000
7.000
4.400
400
1.500
300
400
500
1.500
10.000
10.000

5.692
5.865
3.160
277
1.272
588
772
33
1.200
11.920
6.939

15.000
10.000

150
110
91
375
97
250
500
20
100
150
100

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
Расходи за бруто плате
Расходи за енергију, ком. и комуник.услуг
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи за услуге путовања и смјештаја
Расходи за услуге осигурања и плат.проме
Остали непоменути расходи
Расходи затезних камата

56.850
50.000
1.000
150
4.000
200
200
1.000
300
-

44.697
38.006
963
2.800
165
73
2.202
481
7

59.570
50.000
1.300
150
4.700
250
150
2.000
1.000
20

105
100
130
100
118
132
75
200
333
-

Властита средства
Дотација Буџета
АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МСП

14.850
42.000

11.388
33.309

16.000
43.570

24.840
24.600
240
-

14.742
14.545
171
26

25.350
25.000
100
220
30

102
102
92
-

Средства буџета

24.840

14.742

25.350

102

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Расходи за енергију, ком. и комун. услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за стручне услуге
Остали непоменути расходи
Издаци за набавку опрем
Издаци за реконструкцију
Грантови у земљи
Властита средства
Средства буџета

10.000
6.000
500
100
100
100
2.000
500
700
1.000
9.000

12.226
4.907
100
2.219
-

12.000
6.500
500
1.000
500
200
1.000
1.500
800
2.000
10.000

120
108
100
1000
500
200
50
300
114
305
102

Расходи за бруто плате
Расходи за остале трошкове
Остали непоменути расходи
Трошкови затез.камата

5.000
3.050
9.176

6.000
7.700
4.000
1.500
1.450
750
2.000
100
1.500

108
104
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1. ОК''ЉУБИЊЕ''
2. УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
3. ШАХОВСКИ КЛУБ
4. САВЕЗ ОПШТИНА РС
5. ДОБРОВОЉНИ ДАВОЦИ КРВИ
6. АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУН.ПОСЛОВЕ
7. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
8. ПАРЛАМЕНТАРНЕ СТРАНКЕ
9. ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
10.ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ
11.БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
12.ЦРВЕНИ КРСТ
13. СПКД „ПРОСВЈЕТА“
14.ДОМ ЗДРАВЉА
15. ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА
16.ФИНАНСИРАЊЕ НЕВЛАД.СЕКТОРА
17.КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ЉУБИЊЕ
18.УДРУЖЕЊЕ КОР.ВОДЕ УБОСКО
19. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
20. ДНЕВНИ ЦЕНТАР „ЗРАЧАК“
4152

УКУПНО:
УКУПНИ РАСХОДИ:

40.000
2.000
1.000
750
1.500
19.000
2.000
2.000
5.000
2.000
12.500
12.000
4.000
1.000
9.000
10.000
5.000
6.000
1.500
136.250
1.644.100

Број: 1 - Страна: 38

27.000
450
1.050
8.500
269
3.000
4.955
8.450
7.950
1.400
7.000
10.000
2.000
1.000
-

40.000
2.000
1.000
750
2.500
25.000
2.000
5.000
5.000
3.000
12.500
12.000
4.000
1.000
10.000
10.000
5.000
3.000
3.000
1.500

100
100
100
100
167
132
100
250
100
150
100
100
100
100
111
100
100
50
100

83.024

148.250

109

1.026.449

1.694.770

103
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Број: 1 - Страна: 39

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ПРЕДЛОГА БУЏЕТА 2016. ГОДИНУ
Број
конта

Назив трошка

План за
2015.
годину

Остварено
1.1.-30.09.
2015.
године

Предлог
буджета
2016
године

Инд.

4111

Расходи за бруто плате

606.600

424.442

574.500

95

4112

Расходи за бруто накнаде трошкова запослених

125.700

81.421

117.000

93

4121

Расходи по основу закупа

1.500

1.200

1.500

100

4122

Расходи по основу утрошка енергије,комуналних и
комуникационих

45.300

35.251

49.400

109

4123

Расходи за режијски материјал

16.150

11.730

15.950

99

4124

Расходи за материјал запосебне намјене

4.500

3.139

7.300

162

4125

Расходи за текуће одржавање

14.500

12.112

18.700

128

4126

Расходи по основу путовања и горива

11.800

9.051

13.250

112

4127

Расходи за стручне услуге

32.700

19.983

35.600

109

4128

68.500

52.344

70.500

103

4129

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне
средине
Остали непоменути расходи

107.040

82.383

126.820

118

4133

Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи

25.000

17.827

24.000

96

4139
4141

Расходи по основу затезних камата
Субвенције јавним предузећима и премије

2.060
57.000

1.406
500

2.200
82.000

107
144

4152

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи

176.250

98.024

188.250

107

4161

Текуће помоћи грађанима

163.000

126.625

172.000

105

5111

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката

90.000

4.432

96.000

107

5112

Издаци за инвестиционоодржавање, реконструкцију и адаптацију

700

-

800

114

5113

Издаци за набавку опреме

2.800

1.188

4.000

143

6122

-

-

2.000

-

6213

Издаци за нематеријалну непроизведену имовину (Оснивачки
улози)
Издаци за отплату главнице зајмова

63.000

42.893

63.000

100

6219

Издаци за отплату ренијих дугова

-

500

-

-

30.000

-

30.000

100

1.644.100

1.026449

1.694.770
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Расходи Буџета по функционалној класификацији
Функ.код

О П И С

И З Н О С

Опште јавне услуге
Одбрана
Јавни ред и сигурност
Економски послови
Заштита човјекове околине
Стамбени и заједнички послови
Здрасвтво
Рекреација, култура и религија
Образовање
Социјална заштита
Остало
С в е г а:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

688.100
2.000
103.000
284.100
66.500
43.000
1.000
72.000
102.570
237.500
95.000
1.694.770

На основу члана 31.Закона о буџетском систему
Републике Српске (Сл.гл.РС,бр. 121/12) и члана
35.,35.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.Општине,
бр. 2/14), Скупштина општине Љубиње на
сједници одржаној дана 24.12.2015.године, д о н о
си

ОДЛУКУ
о извршењу Буџета Општине Љубиње
за 2016.годину
Опште одредбе

II.

-

капитални трошкови,позајмљивања и
отплате дугова,
средства за посебне намјене.
Члан 4.

Одјељење за финансије управља и
контролише прилив и одлив новчаних средстава
према усвојеном Буџету.
Коришћење средстава за капитална
улагања и средстава за текуће помоћи (грантови)
вршиће се по добијању сагласности на план
утрошка тих средстава, а прије спровођења
процедура прописаних Законом о јавним
набавкама БиХ и Правилником о поступку
директног споразума.

Члан 1.
Члан 5.
Овом Одлуком прописује се начин
извршења Буџета Општине Љубиње за
2016.годину (у даљем тексту: Буџет).
Ова одлука ће се спроводити у складу са
Законом о буџетском систему Републике Српске
и осталим законима којима се регулише ова
област, а односи се на кориснике Буџета и
примаоце грантова из Буџета.

Корисници буџетских средстава дужни су
да средства утврђена у Буџету користе
руководећи се начелима рационалности и
штедње.
Члан 6.

Средства
буџета
за
2016.годину
распоређују се у износу од 1.694.770 КМ.

Буџетски корисници дужни су да се
приликом
трошења
буџетских
средстава
придржавају Закона о буџетском систему
Републике Српске, што значи да смију стварати
обавезе и користити средства само за намјене
планиране Буџетом и до износа који је планиран.

Члан 3.

Члан 7.

Члан 2.

Буџетски издаци су:
-

текући трошкови и дознаке нижим
организационим јединицама,

Наредбодавац на средствима Буџета је
Начелник Општине и он располаже средствима до
висине и за намјене одређене Буџетом.

Датум: 20.02.206.
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Стварање уговорених обавеза од стране
Наредбодавца на средствима Буџета захтијева
претходну провјеру да ли су средства планирана у
Буџету.
За
намјенску
употребу
средстава
одговорни су корисници буџетских срердстава
(начелници одјељења, руководиоци јавних
установа и корисници грантова).
Члан 8.
Корисници буџетских средстава дужни су
да поднесу Одјељењу за финансије свије
кварталне, односно мјесечне финансијске планове
за извршење буџета петнаест дана прије почетка
сваког квартала.
Одјељење за финансије даје сагласност
буџетским корисницима на поднесене кварталне,
односно мјесечне финансијске планове и
извршење буџет, а у складу са процијењеним
остварењем буџетских средстава за исти период.
Средства за материјалне трошкове
корисника Буџета, могу се дозначити након што
корисник образложеним извјештајем оправда
утрошак раније дозначених средстава.
Члан 9.
Расподјела средстава у оквиру буџетског
корисника, а у оквиру текућих и капиталних
расхода врши се на основу одлуке буџетзског
корисника, а уз сагласност Одјељења за
финансије.
Члан 10.
Прерасподјела средстава, у оквиру
буџетских корисника, између текућих и
капиталних расхода као и у оквиру текућих и
капиталних расхода, врши се на основу Закључка
Начелника Општине до износа од 6.000,00 КМ. О
закључку Начелник је дужан обавијестити
Скупштину, а закључак ће се треба објавити у
Службеном гласнику Општине.
Изузетак од претходног става је да се не
може вршити:
- прераподјела
средстава
са
материјалних трошкова на лична
примања и
- прерасподјела средстава са пројеката
за које је обезбјеђено суфинансирање.
Члан 11.
Начелник Општине може средства
распоређена Буџетом прераспоређивати између
буџетских корисника, уколико се не може
извршити прерасподјела средстава према члану 9.
став 1.

Број: 1 - Страна: 41
Члан 12.

Одјељење за финансије врши пренос
средстава за измирење обавеза из члана 3. на
основу образаца за трезорско пословање
буџетских
корисника
који
морају
бити
направљени на основу вјеродостојних исправа.
Исправама из претходног става сматрају
се:
- обрачунске листе плата и накнада,
- уговори и предрачуни,
- рачуни
за
набавку
средстава,
материјала, роба и услуга,
- одлука и рјешење надлежних органа
и
- осталих финансијских исправа.
Члан 13.
Корисници текућих помоћи (грантова)
дужни су буџетска средства користити у складу
са планом и програмом на који су добили
сагласност Начелника Општине, а о утрошеним
средствима уредно извјештавати Одјељење за
привреду, финансије и јавне дјелатности или
Одјељење или Одсјек који прати рад корисника
гранта. Коначни извјештај о коришћеним
средствима гранта дужни су поднијети најкасније
десет дана по истеку фискалне године.
Члан 14.
Средства грантова са позиције гдје није
одређен корисник, распоређиваће се Рјешењем
или Уговором са Начелником Општине на основу
приједлога комисија за расподјелу средстава
гранта.
Комисије су дужне да обезбједе
транспарентан
приступ
потенцијалним
корисницима средстава путем јавног позива,
Члан 15.
Средства буџетске резерве могу се
користити у складу са чланом 42.Закона о
буџетском систему Републике Српске и то за:
5. Покривање непредвиђених расхода за
које нису планирана средсства у
Буџету,
6. буџетске издатке за које се у току
године покаже да планирана буџетска
средства нису довољна.
7. привремено извршавање обавеза
буџета усљед смањеног обима
буџетских средстава и
8. изузетно за остале намјене у складу
са Одлуком Начелника Општине.

Датум: 20.02.206.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Корисник буџетске резерве дужан је
поднијети Извјештај о утрошку примљених
средстава.
Средства буџетске резерве одобравају се
на основу поднесених програма, односно
пројеката.
О коришћењу средстава буџетске резерве
одлучује Начелник Општине.

Број: 1 - Страна: 42

према предвиђеном буџету или се буду остварили
у већем износу од планираног.
Члан 21.
Одредбе ове Одлуке ће имати приоритет
у случају да буду супротне другим Одлукама у
стварима које се тичу извршења буџета по свим
ставкама.

II. Посебне одредбе
Члан 22.
Члан 16.
Обавезе по основу расхода Буџета ће се
измиривати по сљедећим приоритетима:
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Обавезе по основу отплате кредита у
износима који су доспјели за
плаћање,
Порезе и доприносе на нето плате,
Средства за нето плате,
Средства за социјалну заштиту,
Средства за остала примања и порези
и доприноси на остала примања,
Средства
за
обавезе
опрема
добављачима,
Трансфери за грантове,
Средства за остале обавезе.

Начелник
Општине
подноси
шестомјесечне извјештаје о извршењу буџета
Скупштини општине.
III. Прелазне и завршне одредбе
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од
дана доношења и објавиће се у Службеном
гласнику Општине Љубиње.

Број: : 01-400-15/15
Дана, 24.12.2015.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

Члан 17.
Посебни приходи – накнаде по разним
основама, наплаћеним по посебним законима,
усмјериће се и трошити у складу са одобреним
буџетом.
Члан 18.
Правна лица (удружења, клубови,
агенције и друге организације) које се
финансирају из средстава Буџета Општине
Љубиње, обавезне су да своје финансијско
извјештавање
(финансијско-књиговодствене
услуге, периодични обрачун и завршни рачун и
др.) обављају путем Агенције за финансијскокњиговодствене услуге и правне послове
Општине Љубиње, због увида у правилно
трошење одобрених и дозначених средстава.
Члан 19.
Буџетски корисници су дужни да се у
поступку набавке роба, материјала и услуга
придржавају одредаба Закона о јавним набавкама,
као и процедура утврђених Правилником.
Члан 20.
Начелник Општине је дужан да предложи
уравнотежење (ребаланс) буџета ако се у току
буџетске године, приходи не буду остварили

На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) и члана
35.37.Статута Општине Љубиње (Сл.гласник,
2/14/), Скупштина општине Љубиње на сједници
одржанојн дана 24.12.2015.године, доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Програма комуналних дјелатности
заједничке комуналне потрошње за
2016.годину
Члан 1.
Усваја
се
Програм
комуналних
дјелатности заједничке комуналне потрошње за
2016.годину.
Члан 2.
Средства за обављање комуналне
дјелатности у износу од 49.500 КМ обезбједиће се
у буџету Општине Љубиње за 2016.годину.
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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: : 01-022-27/15
Дана, 24.12.2015.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

Број: 1 - Страна: 43
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Број: 1 - Страна: 44

ПРОГРАМ
обављањa комуналних дјелатности заједничке потрошње
за 2016 годину

УВОД
Законом о комуналним дјелатностима („Сл.гл.РС.“, бр. 124/11) 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.

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:
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ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
(аналитички подаци)
Ред.
бр.

Назив улице

Површина м2

Број чишћења

Интензитет
рада

Укупна површина
м2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Светосавска
Светосавска - остало
Јована Дучића
Његошева
Алексе Шантића
Кнеза Лазара
Николе Тесле
Карађорђева
Плато Храма

9.900
5.792
2.722
1.180
2.672
2.371
2.526
1.275
645

2/седмично
1/2 седмице
1/2седмично
1/ 16 седмица
1/16 седмица
1/ 16 седмица
1/ 16 седмица
1/ 12 седмица
1/12 седмица

96
24
24
3
3
3
3
4
4

950.400
139.008
66.528
3.540
8.016
7.113
7.578
5.100
2.580

10.

Нова ул. за Храм

981

1/ 16 седмица

3

2.943

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Трг Немањића
Вука Караџића
Трг Јована Ј. Змаја
Филипа Вишњића
Житомислићки пут
Буков поток
Од Светос.ул. до
таложњака
УКУПНО:

1.267
1.792
625
600
1.250
2.600

1/ 16 седмица
1/ 16 седмица
1/ 16 седмица
1/ 16 седмица
1/ 16 седмица
1/12 седмица

3
3
3
3
3
4

3.801
5.376
1.875
1.800
3.750
10.400

1.265.708

За овај обим посла (услуге) из буџета Општине потребно је обезбједити 25.000 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 1.500 тура, а мало
возило (сметљара) 100 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
400 КМ
УКУПНО
2.

400 КМ

Саобраћајни знаци

Набавка и постављање 10 саобраћајних знакова са постављањем (160
КМ/1 знак)
УКУПНО

УКУПНО (1+2)

1.600 КМ
1.600 КМ

2.000 КМ

Датум: 20.02.206.
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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
9.100
1.500
цркве
232
100
Трг Немањића
Парк код
750
350
болнице
Зелени појас
од Светосавске улице
580
250
до таложника
Пјешачка
острва на
200
100
раскрсници
испод Тепаруше
Зелени појас у
588
300
Карађорђевој улици
Парк код
900
300
школе
Парк код
4.760
800
хотела „Љубиње“
Парк код
1.295
350
старе општине
Кружни ток
Зелени појас са
пјешаћким острвима на
на релацији :
“Дуванска станицаелектро“
Зелени појас код
магистрале
Улица Јована Дучића
Зелени појас у улици
Николе Тесле
Нови засади љековитог
биља
УКУПНО:




30

50

680

200

2.000

400

250

100
200

540
21905

3.000
8.000

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
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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
2016.годину планирати средства у висини од 8.000 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 13
километара као и макадамских улица у насељу Виногради и Дубошнице укупне дужине 3.110 метара зашто
је потребно планирати 4.000 КМ у буџет Општине за 2016.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
1.000 КМ из буџета Општине.
Преглед путних праваца на које се планом предвиђа навожење тампонског материјала за насипање :
Пут - релација
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дужина
km
2 km
2
3
0,5
0,5
2

Љубиње - Жрвањ
- - - - - Kртиње
- - - - - Жабица
- - - - - Крушевица
- - - - - Банчићи
- - - - - Влаховићи
УКУПНО

10 km

Улице које се планирају насипати у насељима Виногради и Дубошнице :
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Улица
Перића
Др.Владимира Ћоровића
Кнеза Михаила Вишевића
Обрена Драшковића
Попа Стевана Шаренца
Кнеза Мирослава
Обрена Козића
Пере Ћоровића
Војводе Влатка Вуковића
Луке Радоњића
Улица испод Облог Брда
Авенија
Кнеза Часлава
Ратковића
УКУПНО

3.110,30 м

Дужина

Насеље

159,80 м
165,30 м
174,90 м
182,00 м
183,90 м
278,90 м
139,90 м
174,30 м
172,80 м
274,00 м
715,00 м
220,00 м
133,50 м
136,00 м

Виногради
Виногради
Виногради
Виногради
Виногради
Виногради
Виногради
Виногради
Виногради
Виногради
Виногради
Дубошнице
Дубошнице
Дубошнице

Датум: 20.02.206.
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ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВОД ОБОРИНСКИХ ВОДА

Чишћење и испирање постојећих канализационих шахтова
УКУПНО

2.000 КМ
2.000 КМ

ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ

VI



Дезинфекција депоније због спречавања заразе;
-набавка средстава-_________________________________2.000 КМ
Планско уклањање дивљих депонија-_________________ 2.500 КМ
УКУПНО_________________________ 4.500 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

1.000 КМ

УКУПНО

1.000 КМ

УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ПО САДРЖАЈУ ПРОГРАМА

1.
2.
3.
4.

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА

5.

ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВОДА ОБОРИНСКИХ
ВОДА
ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ
ДЕКОРАЦИЈА МЈЕСТА

6.
7.

УКУПНО

25.000 КМ
2.000 КМ
5.000 КМ
10.000 КМ
2.000 КМ
4.500 КМ
1.000 КМ
49.500 КМ
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Образложење
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 2016.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 49.500 КМ, а по појединим областима како
слиједи:
1. Чишћење јавних градских површина
2. Одржавање јавних комуналних објеката
3. Одржавање и чишћење јавних зелених површина
4. Одржавање локалних путева и чишћење снијега
5. Одржавање канализације и одвод оборинских вода
6. Одржавање градске депоније
7. Празнична декорација града

25.000 КМ
2.000 КМ
5.000 КМ
10.000 КМ
2.000 КМ
4.500 КМ
1.000 КМ

Учешће ових расхода у укупном буџету Општине за 2016.годину је значајно, поготово кад се узме у
обзир да би се ови трошкови морали финансирати из прихода остварених по основу пореза на имовину (сада
порез на непокретности) те из комуналне накнаде који су до сада били симбoлични.

На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона
БиХ (Сл.гл.БиХ, бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), члана 8.Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српксе (Сл.гл.РС, бр.41/03), члана
7.став 1.тачка а. Упутства о утврђивању
квалификације, броја и именовању чланова
Општинске изборне комисије, основне изборне
јединице Босне и Херцеговине (Сл.гл. БиХ,
бр.9/10, 37/10 и 74/11) и члана 35. и 37. Статута
Општине Љубиње (Сл.гл.2/14), Скупштина
општине Љубиње на сједници одржаној дана
13.11.2015.године, доноси

именовањима Републике Српске и Упутством о
утврђивању квалификације, броја и именовању
чланова Изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцрговини и овом Одлуком
извршиће се попуна упражњеног мјеста за једног
члана Општинске изборне комисије Љубиње.
Члан 3.
Надлежност
Општинске
изборне
комисије утврђена је одредбама члана 2.13
Изборног закона Босне и Херцеговине и
одговарајућим подзаконским прописима.
Члан 4.

О Д Л У К У
о објављивању поновног Јавног конкурса за
именовање једног члана
Општинске изборне комисије Љубиње
Члан 1.
Овом одлуком расписује се поновни
јавни конкурс за именовање једног члана
Општинске изборне комисије Љубиње.
Члан 2.
У складу са Изборним законом БиХ, са
Законом о мин истарским, владиним и другим

Члана Општинске изборне комисије из
члана 1.ове одлуке иименоваће Скупштина
Општине Љубиње.
Мандат члана Општинске изборне
комисије траје седам година и тече од дана
давања сагласности Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине на општинску одлуку о
именовању чланова Општинске изборне комисије.
Члан 5.
Кандидати морају испуњавати опште и
посебне услове.
Општи услови које кандидати морају
испуњавати:
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да су држављани Републике
Српске или БиХ
- да су старији од 18 година
да имају општу здравствену
способност
- да су лица са одговарајућом
стручном спремом и искуством у
спровођењу избора.
Посебни услови:
1. да има пребивалиште у Општини
Љубиње за коју се именује Изборна
комисија
2. да има завршен правни факултет
односно VII/1 степен стручне спреме
друштвеног смјера или завршену
вишу школу VI/1 степен стручне
спреме друштвеног смјера,
3.
да
посједује
искуство
у
спровођењу избора;
Под искуство у спровођењу избора
подразумјева се:
а) чланство у изборној комисији
б) чланство у бирачком одбору
в) рад у стручним органима који су
пружали помоћ у спровођењу избора
г) објављивање стручних и научних
радова из области избора.
Изузетно од одредби тачке 2.посебних
услова члан изборне комисије може бити лице са
VII/1 степен стручне спреме и другог смјера
уколико посједује искуство у раду Изборне
комисије у трајању од најмање 2 године од
ступања на снагу изборног закона БиХ.
Изузетно од одредби тачке 3.посебних
услова члан изборне комисије може бити лице
које има завршен правни факултет односно VII/1
степен стручне спреме.
Сукоб интереса:
За члана Општинске изборне комисије не
може бити именовано лице:
- које се не може кандидовати у
смислу одредби члана 1.6., 1.7., и
1.7.а Изборног закона БиХ,
- који је члан највишег извршнополитичког
органа
политичке
странке или коалиције (предсједник,
генерални секретар, или члан
извршног одбора или главног
одбора)
- који је носилац изабраног мандата
или је члан извршног органа власти,
осим у случајевима предвиђеним
чланом 2.12 став 4. Изборног закона,
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- који је кандидат за изборе за било
који ниво власти,
- којем је изречена казна за радњу
или представља тежу повреду
изборних закона или прописа за коју
је лично одговорно, у посљедње 4
године,
рачунајући
од
дана
правоснажности одлуке,
- које је заступник, односно
пуномоћник политичког субјекта
који уечствује на изборима или лице
које је правоснажном судском
одлуком осуђено на казну затвора у
трајању од 6 мјесеци и дуже.
Састав изборне комисије треба у правилу
одржавати равноправну заступљеност полова.
Члан 6.
Чланови Општинске изборне комисије не
заснивају радни однос, али имају право на
накнаду за свој рад, у складу са одредбама Закона
и Одлуке Скупштине Општине Љубиње.
Члан 7.
Након ступања на снагу ове одлуке,
Предсједник Скупштине Општине објавиће
поновни Јавни конкурс за избор једног члана
Општинске изборне комисије Љубиње.
Члан 8.
Текст јавног конкурса ће садржавати
опште и посебне услове за избор чланова
Општинске изборне комисије у складу са
Изборним законом БиХ и члана 7.Упутства о
утврђивању, квалификацији, броја и именовању
чланова Општинске изборне комисије основне
изборне јединице БиХ.
Јавни конкурс за именовање једног члана
Општинске изборне комисије Љубиње објавиће се
у Службеном гласнику РС и дневном листу Глас
Српске.
Члан 9.
Рок за подношење пријаве на јавни
конкурс је 8 дана од дана посљедњег објављивања
огласа у једном од јавних гласила из члана 8.ове
одлуке.
Члан 10.
Поступак по јавном конкурсу спровешће
Комисија за спровођење поступка по јавном
конкурсу (Конкурсна комисија) за избор и
именовање једног члана Општинске изборне
комисије Љубиње.
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Конкурсна комисија Скупштине општине
подноси писмени извјештај са свим релевантним
подацима о кандидатима који су поднијели
пријаву на јавни оглас и ранг листу канидата
према успјеху постигнутом на итервју.

Љубиње, чије су зоне одређене Одлукопм о
грађевинском земљишту (Сл.гл.Општине, 3/08).
Члан 4.
Неизграђено грађевинско земљиште може
се дати у закуп непосредном погодбом када
давање у закуп неуспије – након неуспјелог јавног
огласа и неуспјелог јавног надметања.

Члан 11.
Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од
дана доношења и објавиће се у Службеном
гласнику Општине Љубиње.

Број: : 01-111-3/15
Дана, 13.11. 2015

Број: 1 - Страна: 51

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

Члан 5.
Почетна
цијена
закупа
градског
неизграђеног и осталог грађевинског земљишта
из члана 3.ове одлуке, утврђује се зависно од
прописане зоне градског грађевинског земљишта
у којој се исто налази, тако да иста износи:
I Прва зона – грађевинско земљиште које се
налази унутар описане зоне – цијена
закупа 0,20 КМ/м2

На основу члана 67.став 2.Закона о
уређењу простора и грађењу (Сл.гл.РС, бр.40/13)
и
Одлуке
о
грађевинском
земљишту
(Сл.гл.Општине
Љубиње,
3/08),
члана
37.,37.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.2/14)
Скупштина Општине Љубиње на сједници
одржаној дана 17.2.2016.године, донијела је

II Друга зона – грађевинско земљиште које се
налази унутар описане зоне –
цијена закупа 0,10 КМ/м2

О Д Л У К У
о условима и поступку давања у закуп
неизграђеног грађевинског земљишта у
својини Општине Љубиње

Члан 6.

Члан 1.
Овом одлуком се уређује закуп
неизграђевног грађевинског земљишта, и осталог
грађевинског земљишта, у општини Љубиње и
утврђују основни елементи утврђивања накнаде
за закуп земљишта.
Члан 2.
Неизграђено грађевинско земљиште и
остало грађевинско земљиште у својини Општине
Љубиње, даје се у закуп на основу јавног огласа
усменим јавним надметањем, према одредбама
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање
непокретностима
у
својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(Сл.гл.РС, 20/12) уз могућност продужења у
складу са планском документацијом.
Члан 3.
Предмет закупа у смислу ове одлуке је
неизграђено грађевинско земљиште и остало
грађевинско земљиште у својини Општине

III Трећа зона – грађевинско земљиште које се
налази унутар описане зоне
цијена закупа 0,05 КМ/м2

-

Право учешћа на лицитацији за
грађевинско земљиште које се налази у I, II, III.
пословној зони имају физичка и правна лица која
уплате кауцију у износу од 50% годишњег износа
закупнине, рачунајући на бази почетне продајне
цијене по 1 м2 земљишта.
Право учешћа на лицитацији за
грађевинско земљиште које се налази у III.
пословној зони а лицитира се више од 1 000 м2,
имају сва физичка и правна лица која уплате
кауцију у износу од 50% годишњег износа
закупнине, рачунајући на бази почетне продајне
цијене 1м2 земљишта.
Члан 7.
Учесник лицитације чија понуда буде
најповољнија дузжан је уплатити једногодишњи
износ закупнине у року од 15 дана након
закључења уговора о закупу.
Најповољнијом понудом у смислу ове
одлуке сматра се износ накнаде, односно
најповољнија цијена плаћања закупа.
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Члан 8.

Овлашћује се начелник Општине да са
изабраним понуђачем, закључи уговор о закупу
грађевинског
земљишта
којим
ће
бити
прецизирана сва права и обавезе уговорних
страна.
Члан 9.
Уговор о закупу грађевинског земљишта
закључује се за 1 годину трајања закупа. Цијена
уговореног закупа плаћа се одједном у року од 60
дана од дана потписивања уговора.

Број: 1 - Страна: 52

Оглас објавити на огласној табли
Општине и интернет страници Општине Љубиње.
Члан 13.
Након истека рока о закупу градског и
осталог грађевинског земљишта, исти се може
продужити, с тим што је закупац дужан
најкасније у року од 90 дана прије истека рока
поднијети захтјев за продужетак времена трајања
закупа, као и доказ о измирењу свих обавеза по
уговору.
Члан 14.

Члан 10.
Закуп грађевинског земљишта престаје
истеком уговорног рока. Закуп може престати и
прије истека уговорног рока ако закупац
неизвршава уговором предвиђене обавезе.
Уговор о закупу грађевинског земљишта
раскида се отказом уговорених страна у писменој
форми. Отказни рок траје 30 дана од дана
достављања изјаве отказом. Протеком отказног
рока уговор о закупу се сматра раскинутим.
Ниједна од уговорних страна послије раскида
угов ора нема право на накнаду штете.
Општина Љубиње као закуподавац
користиће једднострани раскид уговора са
отказним роком на основу одлуке Начелника
Општине, првенствено због промета и продаје
неизграђеног грађевинског земљишта трећим
заинтересованим лциима ако:
-

-

се регулационим планом захтијева
изградња или проширење комуналне
инфраструктуре,
изградња јавних или привредних
објеката, улица, тротоара и других
јавних површина.

Накнада за коришћење градског и осталог
грађевин ског земљишта не плаћа се на земљишту
и објектима који се користе:
- земљишта уређена за јавне потребе
(улцие, тргови, рекреационе и друге
јавне површине, паркови),
- дјечија игралишта и спортске објекте
у државном односно општинском
власништву,
- паркиралишта у насељеном мјесту
Љубињу,
- вјерске објекте,
- објекте предшколског и школског
образвоања.
Члан 15.
Закупац нема право давати у подзакуп
нити на други начин омогућавати коришћење
земљишта трећим лицима, а супротно поступање
закупца представља основ за једнострани раскид
уговора.
Члан 16.

Члан 11.

-

Поступак лицитације – давање у закуп на
привремено коришћење земљишта из члана 3.ове
одлуке, спровешће Комисија за лицитацију у
саставу од 3 члана и 3 замјеника, коју именује
Начелник Општине.

-

Овлашћује се Начелник Општине да:
рјешава по приговорима на поступак
лицитације;
након проведеног поступка лицитације,
на основу приједлога Комисије за
лицитацију са учесником који је поднио
најповољнију понууду (цијену плаћања
закупа) закључи уговор о закупу
грађевинског земљишта.

Члан 12.

Члан 17.

Одлуку о расписивању јавног огласа
доноси Начелник Општине.

Овлашћују се одјељења Општинске
управе да проведу све активности везане за
давање у закуп на привремено коришћење
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неизграђеног градског грађевинског
земљишта у државној својини.
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и осталог
Члан 3.
За спровођење ове одлуке задужује се
Одсјек за буџет и финансије Општине Љубиње а
Одлука ће се укњижити 31.12.2015.године.

Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеном
гласнику Општине Љубиње.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

Број: 01-475-2/16
Дана, 17.2.2016.

Број: : 01-022-6/16
Дана, 17.2.2016.
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
Правилника о рачуноводственим политикама и
члана 35. и 37.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.2/14) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 17.2.2016.године, д о н о
си
О Д Л У К У
о отпису потраживања

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

На основу члана 7.Упутства о утврђивању,
квалификацији, броју и именовању чланова
Општинске изборне комисије основне изборне
јединице Босне и Херцеговине (Сл.гл.БиХ,
бр.9/10; 37/10 и 74/11), члана 9.Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
(Сл.гл.РС, бр.41/03) и члана 35. и 37.Статута
Општине
Љубиње
(Сл.гл.2/14),Скупштина
Општине Љубиње на сједници одржаној дана
13.11.2015.године, доноси

Члан 1.
Отписују се потраживања по основу
ненаплаћених прихода Општине Љубиње на дан
31.12.2015.године у износу од 100.759,32 КМ.

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за провођење поновног
Јавног конкурса (Конкурсна комисија)
за избор и именовање једног члана Општинске
изборне комисије

Члан 2.
1
Потраживања у износу од 100.759,32 КМ
настала су до 31.12.2013.године а чине их:
-

-

-

потраживања по основу комуналне
накнаде од правних лица у износу од
35.008,72 КМ;
потраживања од закупа пословног
простора у износу од 3.891,82 КМ;
потраживања од закупа грађевинског
земљишта у износу од 960,00 КМ (по
записнику ревизије);
потраживања од „Комуналца“ Љубиње у
износу од 46.672,58 КМ;
потраживања од „Догание“ Љубиње у
износу од 6.800,00 КМ;
потраживања од „Љубињке“ у износу од
3.000,00 КМ;
потраживања од Васиљевић Милована у
износу од 1.078,20 КМ.

Именује се Комисија за спорвођење
поступка по јавном конкурсу (конкурсна
комисија) за избор и именовање једног члана
Општинске изборне комисије Љубиње, у саставу:
1.

Миливоје Ћоровић, предсједник

2.

Славољуб Михић, члан

3.

Срећкло Турањанин, члан

4.

Мирослав Пецељ, члан

5.

Здравко Крунић, члан
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2
Задатак Комисије је да по затварању
јавног конкурса поднесе писмени извјештај
Скупштини у којем наводи све релевантне
податке за свако лице које је поднијело захтјев по
јавном огласу.
У наведеном извјештају Конкурсна
комисија врши класификацију кандидата на оне
који испуњавају услове тражене јавним
конкурсом и на оне који неиспуњавају услове.
Са кандидатима који испуњавају услове
јавног конкурса Конкурсна комисија обавља
интервју, након њега сачињава ранг листу са
редосљедом
кандидата
према
успјеху
постигнутом на интервју и исти доставља
надлежном органу.
3
Административно-техничке послове за
потребе Комисије обављаће Општинска управа.
Комисија престаје са радом након
именовања Општинске изборне комисије.

4
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у Службеном
гласнику Општине Љубиње.
Број: : 01- 111-3-1/15
Дана, 13.11. 2015

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

На основу члана 2.2.,2.3.,2.4.,2.12 и 2.14 Изборног
закона БиХ (Сл.гл.БиХ, бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), члана
7.Упутства о утврђивању квалификација, броја и
именовању чланова изборне комисије основне
изборне јединице у БиХ (Сл.гл.БиХ, бр.9/10,
37/10, 47/11), члана 35.и 37.Статута Општине
Љубиње (Сл.гл.2/14) и Одлуке Скупштине
Општине Љубиње о расписивању јавног
конкурса за именовање једног члана изборне
комисиje
Љубиње
бр.01-111-3/15
од
13.11.2015.године, Скупштина општине Љубиње
на сједници одржаној дана 11.12..2015.године, д о
носи
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању једног члана Општинске изборне
комисије Љубиње

1. СЛИЈЕПЧЕВИЋ ОЛГИЦА, дипломирани
еконимиста ЈМБ 0501977157659 из Љубиња
именује се за члана Општинске изборне комисије
Љубиње.
2. Мандат члана Општинске изборне комисије
траје седам година, и тече од дана добијања
сагласности Централне изборне комисије на
рјешење о именовању члана изборне комисије у
Љубињу.
3. Општинска изборна комисија врши послове
прописане Изборним законом и актима
донесеним на основу Закона.
4. Рјешење ступа на сангу даном добивања
сагласности од стране Централне изборне
комисије БиХ а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Љубиње.
Образложење
У складу са Изборним Законом БиХ
(Сл.гл.БиХ, бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04,
20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14) и Упутством
Централне изборне комисије
о утврђивању
квалификације, броја и именовању чланова
Општинске изборне комисије основне изборне
јединице у БиХ (Сл.гл.БиХ, 9/10, 37/10 и 47/11)
Скупштина Општине Љубиње је донијела
поновну Одлуку о расписивању јавног конкурса
за именовање једног члана Општинске изборне
комисије
Љубиње
бр.
01-111-3/15
од
13.11.2015.године.
Скупштина је такође утврдила текст
јавног конкурса гдје су обухваћене све прописане
процедуре, рокови као и услови које кандидати
требају испуњавати да би се могла донијети
законита одлука о именовању једног члана
Општинске изборне комисије.
Поступак по јавном конкурсу за избор и
именовање члана Општинске изборне комисије
Љубиње спровела је Комисија за спровођење
поступка по јавном конкурсу за избор члана
Општинске
изборне
комисије
именована
рјешењем Скупштине Општине Љубиње бр.01111-3-1/15 од 13.11.2015.године. Јавни конкурс је
објављен у дневном листу „Глас Српске“дана
18.11.2015.године
и
Службеном
гласнику
Републике Српске бр.94/15. Из извјештаја
Комисије је видљиво да је на расписани јавни
конкурс пристигла једна пријава за позицију
једног члана Општинске изборне комисије, а
кандидат испуњава опште и посебне услове
јавног конкурса.
Комисија за избор је са кандидатом
обавила интервју, односно кандидат је урадио
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писмени тест те утврдила приједлог ранг листе
кандидата. Кандидат је дипломирани економиста
са радним искуством у органима Општинске
управе Љубиње а била је и члан Бирачког одбора.
Комисија је након спроведеног поступка
поднијела извјештај Скупштини Општине
Љубиње у којем је навела све релевантне податке
за кандидата који се пријавио на јавни конкурс за
именовање једног члана Општинске изборне
комисије.
Комисија предлаже да се кандидат
Слијепчевић Олгица именује на дужност члана
Општинске изборне комисије Љубиње.
Комисија за избор и именовање
Скупштине Општине Љубиње на сједници
одржаној дана 11.12.2015.године својом Одлуком
бр.01-111-3-2/15 је усвојила писмени извјештај
Комисије за провођење поступка по јавном
конкурсу и констатовала да је поступак спроведен
у складу са Законом, да предложени кандидат
испуњава услове тражене јавним конкурсом и да
се у Општинску изборну комисију Љубиње
именује: Слијепчевић Олгица, за члана Комисије.
На основу извјештаја Комисије за
спровођење поступка по јавном конкурсу, те
Одлуке Комисије за избор и именовање
Скупштине општине Љубиње донијела рјешење
као у диспозитиву на сједници одржаној
11.12.2015.године.
Мандат иименованог члана Општинске
изборне комисије Љубиње тече од дана добивања
сагласности од стране Централне изборне
комисије БиХ.
Првана поука:

именовању чланова изборне комисије
основне изборне јединице у БиХ (Сл.гл.БиХ,
бр.9/10, 37/10, 47/11), члана 35.и 37.Статута
Општине Љубиње (Сл.гл.2/14), Скупштина
општине Љубиње на сједници одржаној дана
29.1.2016.године,
доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању предсједника Општинске
изборне комисије Љубиње
1
За предсједника Општинске изборне
комисије Љубиње именује се члан Комисије
Славица М. Турањанин, дипломирани
правник из Љубиња.
2
Предсједник Општинске изборне
комисије врши послове прописане Изборним
законом и актима донесеним на основу
Закона.
3
Рјешење ступа на снагу даном
добивања сагласности од стране Централне
изборне комисије БиХ и објавиће се у
Службеном гласнику Општине Љубиње.
Образложење

Ово рјешење је коначно и против истог се
не може уложиоти жалба али се може у року од
30 дана од дана достављања тружбом покренути
управни спор пред Окружним судом у Требињу.

Број: : 01-111-3/15
Дана, 11.12. 2015
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

На основу члана 2.2.,2.3.,2.4.,2.12 и
2.14 Изборног закона БиХ (Сл.гл.БиХ,
бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), члана 7.Упутства о
утврђивању
квалификација,
броја
и

Скупштина Општине Љубиње је
именовала три члана Општинске изборне
комисије у претходном периоду. Чланови
Општинске изборне комисије Љубиње су:
Турањанин М.Славица именована рјешењем
Скупштине Општине Љубиње, бр.01-1112/15, од 30.7.2015.године; Слијепчевић
М.Олгица, именована рјешењем Скупштине
Општине Љубиње, бр.01-111-3/15, од
11.12.2015.године и Сулавер Божидар,
именован рјешењем број: 01-013-27/11, од
5.5.2011.године.
На сва рјешења о именовању чланова
Општинске изборне комисије Централна
изборна комисија БиХ дала је сагласности.
Пошто од именованих чланова није
изабран предсједник Општинске изборне
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комисије то је Комисија за избор и
именовање Скупштине Општине Љубиње на
сједници
одржаној
29.1.2016.године
предложила да предсједник Општинске
изборне
комсиије
буде
Славица
М.Турањанин дипломирани правник из
Љубиња.
Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној 29.1.2016.године донијела
је Рјешење као у диспозитиву.
Мандат предсједника Општинске
изборне комисије тече од дана добивања
сагласности од стране Централне изборне
комисије БиХ.
Правна поука:
Ово рјешење је коначно и против
истог се не може уложити жалба али се може
у року од 30 дана од дана достављања
тужбом покренути управни спор пред
Окружним судом у Требињу.
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2
Закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у Службеном гласнику Општине
Љубиње.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

Број: : : 01-400-8/15
Дана, 13.11.2015.

На основу члана 30. став 1.алинеја 3. Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04, 42/05 и
118/05), члана 26.став 2.Закона о буџетском
систему Републике Српске (Сл.гл.РС, бр.121/12) и
члана
35.37..Статута
Општине
Љубиње
(Сл.гл.Општине, 2/14) Скупштина Општине
Љубиње
на
сједници
одржаној
дана
13.11..2015.године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

Број: : : 01-111-1/16
Дана, 29.1.2016.

о усвајању Нацрта Буџета Општине
Љубиње за 2016.годину
Члан 1.

На основу члана 35.,37.Статута Општине
Љубиње (Сл.гл.12/14) и члана 112.Пословника
Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.2/14),
Скупштина Општине Љубиње на сједници
одржаној дана 13.11.2015.године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Нацрта ребаланса Буџета
Општине Љубиње за 2015.годину

1
Скупштина Општине усваја Нацрт
ребаланса Буџета Општине Љубиње, за
2015.годину и задужује предлагача да након
прибављања одговарајућих сагласности за
сљедећу
сједницу
Скупштине
припреми
Приједлог ребаланса Буџета Општине Љубиње, за
2015.годину.

Скупштина Општине усваја Нацрт Буџет
Општине Љубиње за 2016.годину, у износу од
1.724.770 КМ.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осам дана од дана
доношења и биће објављена у Службеном
гласнику Општине Љубиње.

Број: : : 01-400-9/15
Дана, 13.11..2015.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

На основу члана 2.12 и 2.14 Изборног
закона БиХ (Сл.гл.БиХ, бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08, 9/10, 37/10 и 74/11) и члана
8.Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српксе (Сл.гл.РС,
бр.41/03), члана 2,7. и 8. Упутства о утврђивању
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квалификације, броја и именовању чланова
Општинске изборне комисије, основне изборне
јединице у БиХ (Сл.гл.БиХ, бр.9/10, 37/10 и 47/11)
и Одлуке Скупштине Општине Љубиње о
расписивању јавног конкурса за именовање једног
члана Општинске изборне комисије Љубиње бр
01-111-3/15 од 13.11.2015.године Скупштина
Општине Љубиње, расписује
Ј А В Н И КОНКУРС
за именовање једног члана Општинске
изборне комисије Љубиње
1.

Упражњена позиција

Расписује се поновни јавни конкурс за
именовање једног (1) члана Општинске
изборне комисије Љубиње.
Приликом попуњавања упражњених мјеста
настојаће се осигурати да број чланова мање
заступљеног пола буде најмање 1/3 од
укупног броја чланова Комисије.
2.

Опис послова

Надлежност Општинске изборне комисије
утврђена је одредбама члана 2.13 Изборног
закона БиХ и одговарајућим подзаконским
прописима.

2. да имају завршен правни факултет
односно VII/1 степен стручне спреме
друштвеног смјера или завршену
вишу школу VI/1 степен стручне
спреме друштвеног смјера,
3.
да
посједују
искуство
у
спровођењу избора;

Под искуством у спровођењу избора
подразумјева се:
а) чланство у изборној комисији
б) чланство у бирачком одбору
в) рад у стручним органима који су
пружали помоћ у спровођењу избора
г) објављивање стручних и научних
радова из области избора.
Изузетно од одредби тачке 2.посебних
услова члан изборне комисије може бити лице са
VII/1 степен стручне спреме и другог смјера
уколико посједује искуство у раду Изборне
комисије у трајању од најмање 2 године од
ступања на снагу изборног закона БиХ.
Изузетно од одредби тачке 3.посебних
услова члан изборне комисије може бити лице
које има завршен правни факултет односно VII/1
степен стручне спреме.

6.
3.

4.

Општи услови које кандидати требају
испуњавати

-

да је држављанин Републике Српске –
БиХ;
да је лице са правом гласа, старији од 18
година;
да имају општу здравствену способност,
да су лица са одговарајућом стручном
спремом и искуством у спровођењу
избора.

-

5.

Сукоб интереса

Мандат и статус

Члану Општинске изборне комисије мандат
траје 7 (седам) година и тече од дана давања
сагласности Централне изборне комисије на
Одлуку Скупштине Општине Љубиње о
именовању члана Општинске изборне
комисије.
Чланови Општинске изборне комисије не
заснивају радни однос.

-
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Посебни услови
1. да имају пребивалиште у Општини
Љубиње

За члана Општинске изборне комисије не
може бити именовано лице:
1) које се не може кандидовати у
смислу одредби члана 1.6., 1.7., и
1.7.а Изборног закона БиХ,
2) који је члан највишег извршнополитичког
органа
политичке
странке или коалиције (предсједник,
генерални секретар, или члан
извршног одбора или главног
одбора)
3) који је носилац изабраног мандата
или је члан извршног органа власти,
осим у случајевима предвиђеним
чланом 2.12 став 4. Изборног закона,
4) који је кандидат за изборе за било
који ниво власти,
5) којем је изречена казна за радњу
или представља тежу повреду
изборних закона или прописа за коју
је лично одговорно, у посљедње 4
године,
рачунајући
од
дана
правоснажности одлуке,
6)
које је заступник, односно
пуномоћник политичког субјекта
који учествује на изборима или лице
које је правоснажном судском

Датум: 20.02.206.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

одлуком осуђено на казну затвора у
трајању од 6 мјесеци и дуже.
7.

-

-

-

краћу биографију;
увјерење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених;
увјерење о пребивалишту на подручју
Општине Љубиње;
увјерење да нису осуђивани за кривична
дјела, односно да се против њих не води
кривични поступак;
овјерену копију дипломе о завршеном
факултету;
доказ о искуству у спровођењу избора;
изјаву да није члан највишег извршног
органа ниједне политичке странке
својеручно потписану;
овјерену копију личне карте.

Документа приложена уз пријаву неће се
враћати кандидатима. За кандидате који буду
испуњавали услове конкурса, Комисија за
избор чланова Општинске изборне комисије
Љубиње ће обавити интервју о чему ће
кандидати бити благовремено обавијештени.
За кандидате који уђу у ужи избор Комисија
за спровођење поступка по јавном конкурсу
прибавиће службеним путем од надлежног
органа доказ да је кандидат уписан у
Централни бирачки списак.
Скупштина Општине Љубиње ће рјешење о
именовању једног (1) члана Општинске
изборне комисије доставити Централној
изборној комисији Босне и Херцеговине на
сагласност.

8.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

Потребна документација

За пријаву на јавни конкурс кандидати су
дужни приложити сљедећа документа:
-
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Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је
осам дана од дана објављивања конкурса у
дневном листу „Глас Српске“ и „Службеном
гласнику Републике Српске“. Ако конкурс не
буде објављен истовремено рок ће се
рачунати од дана посљедњег објављивања.
Пријаве са потребном документацијом о
испуњавању услова јавног конкурса могу се
доставити поштом, на адресу Скупштина
Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр.2.
88380 Љубиње – Комисија за спровођење
поступка по јавном конкурсу.

Број: : : 01-111-3/15
Дана, 16.11.2015

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

На основу члана 62. став 2.Закона о задужиовању,
дугу и гаранцијама Републике Српске (Сл.гл,.РС,
71/12) и члана 28.Статута Општионе Љубиње
(Сл.гл. 1/05, 2/05, 1/12 и 2/13), Скупштина
општине
на
сједници
одржаној
дана
26.12.2014.године, д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
o утврђивању стања дуга Општине Љубиње
nа дан 31.12.2015.године

I
Стање дуга Општине Љубиње на дан
31.12.2015.године износи 453.766,27 КМ и
43.119,13 $ и то по основу сљедећих дугорочних
обавеза:
1. Уни Кредит банка
укупно задужење 413.642,01 КМ
период задужења 30.10.2013. до 30.09.2023.год.
отплаћени износ 83.424,59 КМ
стање дуга 330.217,42 КМ (главни: 257.583,29 KM
a кам.72.634,13 KM)
2. Развојна банка
укупно задужење 255.910,88 КМ
период задужења 08.12.2011. до 08.11.2018.
отплаћени износ 132.362,03 КМ
стање дуга 123.548,85 КМ (главни:104.956,87 КМ
а кам.18.591,98 КМ)
3. Свјетска банка
укупно задужење 66.111,13 $
период задужења 2008. до 2030.
отплаћени износ 22.992,00 $
стање дуга 43.119,13 $
II
Овај закључак биће објављен у Службеном
гласнику Општине Љубиње.

Број: 01-022-25
Дана, 24.12.2015.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

Датум: 20.02.206.
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На основу члана 30.Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 35.,37.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.12/14) (Сл.гл.2/14), Скупштина Општине
Љубиње
на
сједници
одржаној
дана
17.02.2016.године, д о н и ј е л а ј е

ЗАКЉУЧАК

1
Даје се сагласност на Одлуку о
цјеновнику услуга Агенције за финансијскокњиговодствене и правне послове, за 2016.годину,
бр.06/16 од 11.2.2016.године.

утврђених
Љубиње.

Број: 1 - Страна: 59

Стратегијом

развоја

Општине

Члан 2.
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назив пројекта

Конт
о

Асвалтирање путева и изградња тротоара
Градска расвјета – проширење мреже
Акумулација Луке
Уређење пречистача
Канализација – проширење мреже
Изградња водовода Тијесни кланац
Регулација потока и понора
Бетонриање макадамских путева
Уређење круга бивше Догание

5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111
5111

План
за
2015.
20.000
10.000
10.000
21.000
5.000
20.000
3.000
3.000
4.000

Члан 3.
Овај програм објавиће се у Службеном
гласнику Општине Љубиње.

2
Закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у Службеном гласнику Општине
Љубиње.

Број: 01-022-26
Дана, 24.12.2015.
Број: 01-022-4/16
Дана, 17.2.2016.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

На основу члана 31.Закона о буџетском
систему Републике Српске (Сл.гл.РС,бр. 121/12) и
члана 35. и 37..Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.Општине, бр. 2/14), Скупштина општине
Љубиње
на
сједници
одржаној
дана
24.12.2015.године, д о н о с и
ПРОГРАМ
капиталног инвестирања Општине Љубиње
За 2016.годину

На основу члана 30.став 1.алинеја 29 и члана
72.став 2.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,
бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 6.,7.Закона
о
комуналним
дјелатностима
(Сл.гл.РС,
бр.129/11) и члана 35.,37.Статута Општине
Љубиње (Сл.гл.2/14), Скупштина Општине
Љубиње
на
сједници
одржаној
дана
17.2.2016.године, доноси сљедећи

План и роковник активности
на превазилажењу новонастале финансијске
ситуације у ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње

1
Члан 1.
У дијелу буџета Општине Љубиње за
2016.годину који се односи на капиталне
расходе предвиђена су средства у износу од
96.000 КМ.
Листа приједлога сачињена је на основу
приоритетних пројеката за 2016.годину

Прихвата се Информација о стању и
финансијској неликвидности у ЈП „Водовод“
д.о.о. Љубиње Ул.Трг Немањића бб.
а) Укупне обавезе Јавног предузећа према
добављачима на дан 1.2.2016.године износе скоро

Датум: 20.02.206.
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300.000 КМ, првенствено према јавним
предузећима Републике Српске, и то:
- укупне обавезе за испоруку електричне
енергије према ЗП „Електрохерцерговина“ а.д.
Требиње износе 230.000 КМ;
- обавезе према ЈП „Воде Српске“ износе
око 63.000 КМ на име водопривредне накнаде;
- обавезе према ЈЗУ
„Институт
здравствене заштите“ Требиње износе 6.000 КМ;
- обавезе према ЈП „Поште Српске“
износе 3.000 КМ.

- извршити организовану наплату
потраживања од правних и физичких лица у
Љубињу у складу са Одлуком Надзорног одбора;
-

-

б) Укупна потраживања предузећа од
корисника воде (правна и физичка лица) у
Љубињу износе на дан 31.12.2015.године 486.039
КМ, од тога спорних потраживања око 250.000
КМ ;
в) Политика плата и других личних
примања у претходном периоду су била знатно
већа од плата запослених других јавних предузећа
од локалног интереса у Општини Љубиње.

-

-

г)
Неадекватна
квалификациона
структура запослених у јавном предузећу (8
запослених) (2 директора,3 КВ радника, 3 жене).
д) Предузеће више година послује са
губицима и показује озбиљне мане како у
финансијском пословању, тако и у организацији
рада.
2
Очито је да ће и у наредном периоду
обавезе потрошње електричне енергије прећи
реалне оквире и могућности предузећа, те у циљу
избјегавања пријетеће неликвидности, због
извјесне скоре блокаде жиро-рачуна и покретања
стечајног поступка против ЈП „Водовод“ д.о.о.
Љубиње. Скупштина Општине Љубиње захтијева
да надлежни органи управљања (Надзорни одбор
и директор) у року од 30 дана спроведу сљедеће
активности:
- прихвате споразумни репрограм дуга у
износу од 180.000 КМ на временски период од 10
година. (потпише се трипартитни уговор,
Општина Љубиње, ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње и
ЗП „Електрохерцеговина“ Требиње);
Јавно предузеће „Водовод“ д.о.о.
Љубиње уплати из властитих средстава износ од
20.000 КМ на име отплате дуга електричне
енергије;
- писмено обавијести дирекцију ЗП
„Електрохерцеговина“ Требиње о прихватању
споразумног репрограма дуга, те покушати
издејствовати од ЗП „Електрохерцеговина“
Требиње
повлачење
тужбе
о
утужењу
финансијских потраживања у висини од 200.000
КМ, код Окружног привредног суда у Требињу;

Број: 1 - Страна: 60

организују рад и пословање на начин којим
се
обезбјеђује
поуздано,
трајно
и
континуирано
снабдијевање
потрошача
водом у општини Љубиње;
врши испостављање рачуна и наплату
потрошње воде у складу са Одлуком која је
на снази од стране Надзорног одбора;
врши управљање, коришћење, одржавање и
заштиту свих објеката и имовине која је
одобрена на коришћење од стране Општине
Љубиње;
Надзорни одбор и директор Јавног предузећа
не могу оптерећивати ни отуђивати имовину
са којом располажу;
Надзорни одбор и директор дужни су
вршити плаћање доспјелих обавеза које су
нужне за редовно функционисање система
водоснабдијевања;
упослени радници имају право на најниже
плате у складу са Законом о раду.

- провести све дозвољене мјере
(искључење корисника са водоводне мреже) као и
евентуална утужења заосталих и неизмирених
потраживања према корисницима који не буду
поштовали одлуке руководних органа предузећа;
- утврдити оптималан број запослених
радника са потребном квалификацијом и радним
искуством
за
функционисање
система
водоснабдијевања и испоруке воде, одржавање
водоводне мреже у Љубињу;
- у цјелости испоштовати Предлог мјера и
активности на превазилажењу новонастале
ситуације у ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње од
30.7.2015.године, бр.02-338-2/15 које је донио
Начелник Општине;
- за сваки наредни календарски мејсец у
2016.години
обавезно
доставити
писмени
извјештај који је верификовао Надзорни одбор –
Начелник Општине Љубиње.
3
Све мјере и активности у смислу
реорганизовања предузећа органи управљања су
дужни да изврше у року од 60 дана.
Уколико управа предузећа не испоштује
наведене активности у року од 60 дана Општина
Љубиње ће бити приморана да повјери
водоснабдијевање и имовину другом субјекту.

Датум: 20.02.206.
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Чланови Комисије Стево Драпић и Зоран
Будинчић гласали су за предложену одлуку, а
Здравко Ћузулан је био је уздржан.

4
План и роковник активности ступа на
снагу даном доношења и објавиће се у
Службеном гласнику Општине Љубиње.

Стево Драпић
Зоран Будинчић
Здравко Ћузулан

Број: 01-118-1/16
Дана, 17.2.2016.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Љубица Козић

На
основу
члана
48.Пословника
Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.2/14)
Комисија за избор и именовања Скупштине
Општине
Љубиње
именована
рјешењем
Скупштине Општине Љубиње број: 01-111-7/12
од 7.12..2012.године, на сједници одржаној дана
11.12.2015.године, доноси
О Д Л У К У

Број: 01-111-3-2 /15
Дана, 11.12. 2015.

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР
И ИМЕНОВАЊА

На
основу
члана
48.Пословника
Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.2/14)
Комисија за избор и именовања Скупштине
Општине
Љубиње
именована
рјешењем
Скупштине Општине Љубиње број: 01-111-7/12
од 7.12.2012.године (Сл.гл.1/13), на сједници
одржаној дана 29.1.2016.године, д о н о с и
О Д Л У К У

1
1
Усваја се писмени извјештај Комисије за
спровођење поступка по поновљенмо јавном
конкурсу
(објављен
у
Гласу
Српске
18.11.2015.године
и
Службеном
гласнику
Републике Српске 16.11.2015.године) за избор
једног члана Општинске изборне комисије, те
констатује да је поступак проведен у складу са
Изборним законом БиХ и Упутством о
утврђивању квалификације, броја и именовања
чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини.

За предсједника Општинске изборне
комисије Љубиње предлаже се члан Комисије
Славица М.Турањанин, дипломирани правник из
Љубиња.

2
Предсједник
Општинске
изборне
комисије врши послове прописане Изборним
законом и актима донесеним на основу Закона.

2
Комисија за избор и именовање предлаже
да Скупштина Општине именује Слијепчевић
Олгицу дипломираног економисту из Љубиња за
члана Општинске изборне комисије Љубиње.
3
Комисија за избор и именовање је
утврдила Предлог рјешења о именовању једног
члана Општинске изборне комисије.
4
Сједници Комисије су присуствовали
Стево Драпић, Зоран Будинчић и Здравко
Ћузулан.

3
Скупштина
Општине
Љубиње
је
именовала три члана Општинске изборне
комисије у претходном периоду. Чланови
Општинске изборне комисије Љубиње су:
Турањанин М.Славица именована рјешењем
Скупштине Општине Љубиње, бр.01-111-2/15, од
30.7.2015.године;
Слијепчевић
М.Олгица,
именована рјешењем Скупштине Општине
Љубиње, бр.01-111-3/15, од 11.12.2015.године и
Сулавер Божидар, именован рјешењем број: 01013-27/11, од 5.5.2011.године.
Пошто
није
изабран
предсједник
Општинске изборне комисије у складу са чланом
48.Пословника Скупштине Комисија доноси
Одлуку као у приједлогу.
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Члан 4.
4
Сједници Комисије су присуствовали
Стево Драпић, Зоран Будинчић и Здравко
Ћузулан.
Чланови Комисије Стево Драпић и Зоран
Будинчић гласали су за предложену одлуку, а
Здравко Ћузулан је био уздржан.
Стево Драпић
Зоран Будинчић

Јавна 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 додјелу уговора је: најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде.
Члан 6.

Здравко Ћузулан
Број: 01-111-1/16
Дана, 29.1. 2016

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР
И ИМЕНОВАЊА

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.

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 робе

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику Општине
Љубиње.

Број: 02-404-3/15
Дана, 16.10.2015.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Веско Будинчић

''Бетон за санацију локалног пута у селу
Глеђевци Општина Љубиње“
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
робе-''Бетон за санацију локалног пута у селу
Глеђевци Општина Љубиње“

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

Члан 2.

ОДЛУКУ

Процијењена вриједност јавне набавке износи
9.000,00 КМ, (без ПДВ-а), (словима: деветхиљада
КМ), без ПДВ-а).

о покретању поступка набавке радова
''Асфалтирање игралишта у насељу
Виногради“

Члан 3.
Члан 1.
За провођење јавне набавке обезбијеђена су
средства у буџету Општине за 2015.годину.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
радова-''Асфалтирање игралишта у насељу
Виногради“, Општина Љубиње.
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Члан 2.
Процијењена вриједност јавне набавке износи
11.000,00
КМ,
(без
ПДВ-а),
(словима:
једанаестхиљада КМ), без ПДВ-а).
Члан 3.
За провођење јавне набавке обезбијеђена су
средства у буџету Општине за 2015.годину.

1
Овом одлуком се раскидају уговори о закупу
пољопривредног земљишта у Љубињском пољу, и
то:
1.

Члан 4.
Јавна 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 додјелу уговора је: најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде.
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 се у Службеном гласнику Општине
Љубиње.

2.

уговор
бр.02-477-44/02,
од
4.11.2002.године,
о
закупу
пољопривредног земљишта површине
20.000 м2, закључен између Општине
Љубиње као закуподавца, заступане по
Начелнику Општине Веску Будинчићу
и Драгана Вучетића и Кристофа
Белвинквеела, као закупаца, и
уговор
бр.02-477-53/03,
од
2.12.2003.године
о
закупу
пољопривредног земљишта површине
44.000
м2,
закљученог
између
Општине Љубиње, као закуподавца,
заступане по Начелнику Општине
Веску Будинчићу и Предузећа за
производњу, трговину и услуге
„Агрос“
д.о.о.
Љубиње,
Улица
Светосавска бр.20, заступаног по
директору Драгану Вучетићу.
2

Уговори се прекидају јер закупац у дужем
периоду (8 година) и након више опомена, није
платио закупнину и што најмање 6 година не
обрађује закупљено пољопривредно земљиште,
чиме је грубо нарушио одредбе предметних
уговора па су испуњени услови из члана
10.уговора да се уговори раскину на штету
закупца.
3

Број: 02-404-6/15
Дана, 7.12.2015.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Веско Будинчић

На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(Сл.гл.РС, 101/04,...98/13) и члана 62.Статута
Општине Љубиње (Сл.гл.2/14) Начелник
Општине Љубиње, дон ио је
ОДЛУКА
о раскиду уговора о закупу пољопривредног
земљишта у љубињском пољу

Уговори о закупу ће се смтатрати раскинутим
истеком рока од 8 дана од дана објављивања ове
одлуке у Службеном гласнику Републике Српске
и дневном листу „Глас Српске“.
4
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику Општине
Љубиње.
Број: 02-330-33/15
Дана, 22.10.2015.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Веско Будинчић

Датум: 20.02.206.
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На основу члана 43.Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 62.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.2/14) Начелник Општине Љубиње донио је
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захтјеву за давање сагласности на акт о
именвоању члана Општинске изборне комисије
Љубиње, Централна изборна комисија БиХ је на
66.сједници која је одржана 23.12.2015.године,
донијела

О Д ЛУ К У
о раскиду уговора о закупу пољопривредног
земљишта у Љубињском пољу
РЈЕШЕЊЕ
1
Овом одлуком раскида се уговор о закупу
пољопривредног земљишта у Љубињском пољу,
звано „Грдошнице“, површине 96.920 м2, број
уговора: 04/2-330-3/11, закључен 8.2.2011.године
између Општине Љубиње као закуподавца
заступане по Начелнику Општине Веску
Будинчићу и Вељка Бокића из Љубиња, Штит бб,
као закупца.
2
Уговор се раскида јер закупац у дужем,
вишегодишњем периоду није успио обезбиједити
средства за финансирање обраде и коришћења
земљишта за одобрене намјене, па је закупљено
земљиште давао у подзакуп другим корисницима,
што је у супротности са чланом 9.Уговора, којим
се јасно утврђује да закупац предметно земљиште
не може давати у подзакуп, чиме су испуњени
услови из члана 12. и 13.за раскид уговора, на
штету закупца.

Даје се сагласност на Рјешење Скупштине
Општине Љубиње број: 01-111-3/15, од
11.12.2015.године, којим се за чланицу
Општинске изборне комисије Љубиње, именује
1. Олгица Слијепчевић, чланица
Образложење

Скупштина општине Љубиње је актом број 01111-3-2/15 од 11.12.2015.године затражила
сагласност Централне изборне комисије Босен и
Херцеогивне на Рјешење број 01.111-3-/15 од
11.12.2015.године, којим се Олгица Слијепчевић
именује на дужност чланице Општинске изборне
комисије Љубиње, уз који је приложила
документацију у смислу члана 10.став (1)
Упутства о утврђивању квалификација, броја и
именовању чланова изборне комисије основне
изборне јединице у Босни и Херцеогвини
(Службени лгасник БиХ, број: 09/10, 37/10 и
74711) (у даљем тексту: Упутство).

3
Ова одлука ступа на снагу осам дана од
дана доношења, објавиће се у Службеном
гласнику Општине Љубиње, на огласној табли и
веб страници Општине Љубиње.

Бр: 02-330-3-2/15
Дана, 12.11.2015.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Веско Будинчић

На основу члана 195.став (1) Закона о управном
поступку (Службени гласник БиХ“, бр.29/02,
12/04, 88/07, 93/09) и 41/13) и члана 2.12.став (5)
Изборног закона БиХ (Службени гласник БиХ“,
бр.23/01,7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), поступајући по

Централна
изборна
комисија
Босне
и
Херцеговиен разматрајући документацију коју се
одтсвила Скупштина Општине Љубиње, а која се
односи на именовање напријед наведеног лица,
утврдила да је иста комплетна у смислу члана
10.став (1) Упутства и да је Скупштина општине
Љубиње поступила у складу са одредбом члана
2.12 став (5) Изборног закона БиХ и Упутства.
Како је чланом 10.став (2) Упутства прописано да
Централна
изборна
комисија
Босне
и
Херцеговине даје писану сагласност на одлуку о
именвоању чланова изборне комисије, уколико су
испоштоване процедуре из члана 7.Упутства и
уколико изабрани кандидат испуњава прописне
услове, то је примјеном члана 2.9 став (1) тачка
17, а у вези члана 2.12. став (5) Изборног закона
Босне и Херцеговине и члана 10.став (2)
Упутства, ријешено као у диспозитиву.
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Правна поука: Против овог рјешења дозвољена је
жалба. Жалба се подноси Апелационом одјелу
Суда Босне и Херцеговине у року од два дана од
дана пријема овог Рјешења преко Централне
изборне комисије Босне и Херцеговине у складу
са чланопм 6.9 став (1) и (2) Изборног закона
Босне и Херцеговине.
Бр: 06-07-1-766/15
Дана, 23.12.2015.

Предсједник
Др Ахмет Шантић

тачке 17.а у вези члана 2.12 став (8) Изборног
закона БиХ, одлучила као у диспозитиву овог
Рјешења.
Правна поука: Против овог рјешења дозвољена је
жалба. Жалба се подноси Апелационом одјелу
Суда Босне и Херцеговине у року од два дана од
дана пријема овог Рјешења преко Централне
изборне комисије Босне и Херцеговине у складу
са чланопм 6.9 став (1) и (2) Изборног закона
Босне и Херцеговине.
Бр: 06-1-07-1-38/16
Дана, 10.2.2016.

На основу члана 195.став (1) Закона о управном
поступку (Службени гласник БиХ“, бр.29/02,
12/04, 88/07, 93/09) и 41/13) и члана 2.12.став (8)
Изборног закона БиХ (Службени гласник БиХ“,
бр.23/01,7/02,
9/02,
20/02,
25/02,
4704,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,
32/07,33/08,37/08,32/10,18/13 и 7/14), поступајући
по захтјеву за давање сагласности на акт о
именвоању предсједника Општинске изборне
комисије Љубиње, Централна изборна комисија
БиХ је на 6.сједници која је одржана
10.02.2016.године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Рјешење Скупштине
Општине Љубиње број: 01-111-1/16, од
29.1.2016.године, којим се за предсједницу
Општинске изборне комисије Љубиње, именује
досадашња чланица Општинске изборне комисије
Љубиње:
1. Славица М.Турањанин, предсједница
Образложење

Скупштина општине Љубиње је актом број 01111-1/16
од
1.02.2016.године
затражила
сагласност Централне изборне комисије Босен и
Херцеогивне на Рјешење број 01.111-1/16 од
29.1.2016.године, којим се чланица Општинске
изборне комисије Љубиње Славица М.Турањанин
именује на дужност предсједнице Општинске
изборне комисије Љубиње,

С тим у вези Централна изборна комисија Босне и
Херцеговине је на основу члана 2. 9 става (1)

Број: 1 - Страна: 65

Предсједник
Др Ахмет Шантић

На основу Члана 21. и члана 34. Статута Агенције
за финансијско књиговодствене и правне послове
(Сл. Гласник општине Љубиње бр. 04/07),
Управни одбор
на сједници одржаној дана
10.02.2016 године донио је:
ОДЛУКУ
О цјеновнику услуга Агенције за финансијско
књиговодствене и правне послове
за 2016 годину

1. Књиговодствени и сви други послови из
дјелокруга рада Агенције за финансијско
књиговодствене и правне послове (Обрачун плата
радника, послови за потребе статистике,
планирање буџета, сарадња са инспекцијским
органима, помоћ у изради правилника, штампање
излазних фактура и сл.) за ЈУ Дјечији вртић
Љубиње и Општинску ватрогасну службу
Љубиње, обављају се без накнаде у складу са
Одлуком о оснивању Агенције.
2. Књиговодствени послови за Јавно предузеће
Канализација и чистоћа доо Љубиње 450.00 KM
мјесечно.
3. Књиговодствени послови за удружења
грађана и остала правна лица која се
суфинансирају из буџета општине Љубиње, а који
имају редован мјесечни приход у износу од 30.00
до 50.00КМ мјесечно.
4. Остала удружења грађана који имају
запослене раднике од 30.00 до 50.00 КМ мјесечно.

Датум: 20.02.206.
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5. Остала удружења грађана која не испуњавају
критерије ни за једну горе поменуту групу
(немају запослене раднике и немају редован
мјесечни приход), а која се суфинансирају из
Буџета о пштине Љубиње од 100.00 до 200.00 КМ
годишње,
6. Књиговодствени послови за остале кориснике
- уговарање цијене зависно од обима и
сложености
послова
који
се
обављају.
(Надлежност директора).
Усвојени цјеновник услуга Управни одбор
Агенције може мијењати, на приједлог директора,
уколико установи да је неки од критерија за
одређивање цијене услуга промијењен.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Достављено:
-Скупштина општине Љубиње
-Агенције за финансијско x2
- Управни одбор

Бр: 06/16
Дана, 11.02.2016.

Предсједник Управног
одбора
Жељко Богдановић
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