СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ
Година LV

Љубиње, 31.12.2018. године

Број: 2

САДРЖАЈ
I – АКТИ СКУПШТИНЕ
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Одлука о одређивању назива улица и
тргова на територији општине Љубиње,
број: 01-013-67/18, од
19.7.2018.године......................................5
Одлука о усвајању плана утрошка
средстава од посебних водних накнада
прикупљених од 10.3.2018.године до
31.12.2018.године...................................6
План утрошка новчаних срестава од
посебних водних накнада прикупљених
од посебних водних накнада од
10.3.2018.године до 31.12.2018.године,
број: 02-022-85/18, од
16.7.2018.године......................................6
Одлука бр.01-013-60/18-1, од
19.7.2018.године......................................7
Етички кодекс Скупштине општине
Љубиње бр.01-013-60/18, од
19.7.2018.године......................................7
Одлука о усклађивању Одлуке о
оснивању Агенције за финансијскокњиговодствене и правне послове
Љубиње, бр.01-013-72/18, од
13.11.2018.године..................................11
Етички кодекс Савјета мјесних
заједница на подручју општине
Љубиње, бр.01-016-11/18, од
14.12.2018.године..................................14
Одлука о преносу непокретности,
бр.01-013-78/18, од
14.12.2018.године..................................16
Одлука о замјени некретнина, бр.01022-129/18, од 13.11.2018.године........17

10. Одлука о одређивању стамбенопословних зона на територији општине
Љубиње за утврђивање пореза на
непокретности бр.01-451-1, од
14.12.2018.године..................................17
11. Одлука о висини вриједности
непокретности по зонама за утврђивање
пореза на имовину за 2018.годину на
територији општине Љубиње, бр.01451-3 од 14.12.2018.године...................18
12. Одлука о утврђивању висине пореске
стопе за опорезивање непокретности на
територији општине Љубиње за
2019.годину, бр.01-451-2, од
14.12.2018.године..................................19
13. Закључак бр.01-013-64/18, од
19.7.2018.године....................................20
14. Извјештај о раду Начелника општине
Љубиње, за 2017.годину.......................20
15. Закључак бр.01-013-58/18, од
19.7.2018.године....................................23
16. Извјештај о раду Одјељења за
привреду, финансије и јавне
дјелатности, за 2017.годину.................24
17. Закључак бр.01-013-58-1/18, од
19.7.2018.године....................................27
18. Извјештај о раду Одјељења за општу
управу Општинске управе, за
2017.годину............................................27
19. Закључак бр.01-013-73/18, од
13.11.2018.године..................................29
20. Извјештај о извршењу Буџета општине
Љубиње, за период од 1.1.30.9.2018.године....................................30

Датум: 31.12.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

21. Ребаланс Буџета Општине Љубиње, за
2018.годину............................................38
22. Одлука о извршењу ребаланса Буџета
општине Љубиње за 2018.годину, бр.01400-11/18, од 27.12.2018.године..........44
23. Одлука о усвајању ребаланса Буџета
општине Љубиње за 2018.годину, бр.01400-10/18, од 27.12.2018.године..........46
24. Буџет Општине Љубиње, за
2019.годину...........................................47
25. Одлука о извршењу Буџета општине
Љубиње за 2019.годину, бр.01-40013/18, од 27.12.2018.године..................54
26. Одлука о усвајању Буџета општине
Љубиње за 2019.годину, бр.01-40012/18, од 27.12.2018.године..................56
27. Програм капиталног инвестирања
општине Љубиње за 2019.годину, бр.01022-152/18, од 27.12.2018.године........56
28. Програм обављања комуналних
дјелатности заједничке комуналне
потрошње за 2019.годину.....................57
29. Одлука о усвајању Програма
комуналних дјелатности заједничке
комуналне потрошње за 2019.годину,
бр.01-013-85/18, од
27.12.2018.године..................................63
30. Програм рада Скупштине општине
Љубиње, за 2019.годину, бр.01-01386/18, од 27.12.2018.године.................63
31. Рјешење о именовању Комисије, бр.01013-62/18, од 19.7.2018.године............65
32. Рјешење о разрјешењу Предсједника и
једног члана Одбора за жалбе, бр.01014-5/18, од 19.7.2018.године..............65
33. Рјешење о разрјешењу вршиоца
дужности секретара Скупштине
општине Љубиње, бр.01-111-27/18, од
19.7.2018.године...................................66
34. Рјешење о именовању секретара
Скупштине општине Љубиње, бр.01111-28/18, од 19.7.2018.године............66
35. Рјешење о именовању Предсједника и
чланова Одбора за жалбе општине
Љубиње, бр.01-014-67/18, од
19.7.2018.године....................................67
36. Рјешење о разрјешењу директора
Агенције за финансијскокњиговодствене и правне послове,
бр.01-111-25/18, од
19.7.2018.године....................................68
37. Рјешење о именвоању в.д.директора
Агенције за финансијскокњиговодствене и правне послове
Љубиње, бр.01-111-26/18, од
19.7.2018.године....................................69
38. Рјешење о разрјешењу вршиоца
дужности начелника Одјељења за
привреду, финансије и јавне
дјелатности Општинске управе

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.

Број: 2 - Страна: 2

Општине Љубиње, бр.01-111-30/18, од
13.11.2018.године..................................69
Рјешење о разрјешењу вршиоца
дужности начелника Одјељења за
општу управу Општинске управе
Општине Љубиње, бр.01-111-29/18, од
13.11.2018.године..................................71
Рјешење о именовању начелника
Одјељења за привреду, финансије и
јавне дјелатности Општинске управе
Општине Љубиње, бр.01-111-32/18, од
13.11.2018.године..................................72
Рјешење о именовању начелника
Одјељења за општу управу Општинске
управе Општине Љубиње, бр.01-1131/18, од 13.11.2018.године..................72
Рјешење о разрјешењу в.д.директора
Агенције за развој малих и средњих
предузећа Љубиње, бр.01-013-76/18, од
14.12.2018.године..................................73
Рјешење о верификацији мандата
одборника у Скупштини општине
Љубиње, бр.01-03-4/18, од
14.12.2018.године..................................74
Закључак о усвајању нацрта Програма
рада Скупштине општине Љубиње,
бр.01-013-83/18, од
14.12.2018.године..................................74
Закључак о усвајању извјештаја
Комисија за мандатна питања
Скупштине општине Љубиње, бр.01013-4/18, од 14.12.2018.године............74
Закључак о прихватању Нацрта
ребаланса Буџета општине Љубиње за
2018.годину, бр.01-013-79/18, од
14.12.2018.године..................................75
Закључак о прихватању Нацрта Буџета
Општине Љубиње за 2019.годину,
бр.01-013-80/18, од
14.12.2018.године..................................75
Закључак бр.01-400-9/18, од
13.11.2018.године..................................75
Закључак о усвајању извјештаја о
реализацији програма комуналне
потрошње, бр.01-013-69-7-2, од
13.12.2018.године..................................76
Закључак о усвајаању информације о
стању, санацији и одржавању локалних
путева на подручју општине Љубиње,
бр.01-013-69-7-1/18, од
13.12.2018.године..................................76
Закључак о усвајању информације о
стању јавне расвјете на подручју
општине Љубиње, бр.01-013-69-7-1/18,
од 13.12.2018.године.............................76
Закључак о усвајању информације из
пољопривреде, за 2017.годину у
општини Љубиње, бр.01-013-69/18, од
13.11.2018.године..................................77

Датум: 31.12.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

53. Закључак о усвајању информације РЈ
Електро-Љубиње о снабдијевању
електричном енергијом. Бр.01-013-696/18, од 13.11.2018.године....................77
54. Закључак о усвајању инфорамције
Полицијске станице Љубиње о стању
безбједности на подручју општине
Љубиње, бр.01-013-052-20/18, од
13.11.2018.године..................................77
55. Закључак о усвајању информације о
корисницима социјалне заштите на
подручју општине Љубиње, бр.01-01369-2/18, од 13.11.2018.године..............77
56. Закључак о усвајању инфорамције о
водоснабдјевању на подручју општине
Љубиње, бр.01-013-69-1/18, од
13.11.2018.године.................................78
57. Закључак о усвајању инфорамције
Основне школе Љубиње о стању и
текућим питањима у основном
образовању, бр.01-013-610-1/18, од
13.11.2018.године.................................78
58. Закључак бр.01-013-69-5/18, од
13.11.2018.године.................................78
59. Закључак о усвајању инфорамције
Средње школе Љубиње о стању и
текућим питањима у средњем
образовању, бр.01-611-2/18, од
13.11.2018.године..................................79
60. Закључак о усвајању информације о
стању здравствене заштите на подручју
општине Љубиње, бр.01-013-69-3/18, од
13.11.2018.године..................................79
61. Закључак бр.01-013-82/18, од
14.12.2018.године..................................79
62. Закључак бр.01-017-11/18, од
14.12.2018.године..................................79
II – КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И
ИМЕНОВАЊА
1.

2.

3.

4.

5.

Одлука о предлогу за разрјешење
в.д.секретара Скупштине општине
Љубиње, бр.01-013-57-5/18, од
19.7.2018.године....................................80
Одлука о предлогу кандидата за
секретара Скупштине општине
Љубиње, бр.01-013-57-6/18 од
19.7.2018.године....................................80
Одлука о разрјешењу Предсједника и
једног члана Одбора за жалбе бр.01013-57-3/18, од 19.7.2018.године.........81
Одлука о предлогу кандидата за
Предсједника и чланове Одбора за
жалбе, бр.01-013-57-4/18, од
19.7.2018.године....................................81
Одлука о предлогу за разрјешење
директора Агенције за финансијскокњиговодствене и правне псолвое

6.

7.

Број: 2 - Страна: 3

Љубиње, бр.01-013-57-1/18, од
19.7.2018.године....................................82
Одлука о предлогу кандидата за
в.д.директора Агенциеј за финансијскокњиговодствене и правне послвое
Љубиње, бр.01-013-57-2/18, од
19.7.2018.године....................................82
Одлука, бр.01-013-75-1 од
14.12.2018.године..................................83

III – ЕТИЧКИ ДБОР
1.

Одлука Етичког одбора бр.01-013-2/18,
од 21.6.2018.године...............................83

IV – АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Правилник о раду органа мејсних
заједница Општине Љубиње, бр.02-01610/18, од 12.12.2018.године..................83
2. Наредба о спровођењу обавезне
превентивне систематске дератизације
на подручју општине Љубиње, број: 02404-14-1/18, од 5.11.2018.године.........93
3. Рјешење бр.02-022-143/18, од
13.12.2018.године..................................93
4. Рјешење бр.02-022-142/18, од
13.12.2018.године..................................94
5. Рјешење бр.02-022-141/18, од
13.11.2018.године..................................94
6. Рјешење бр.02-022-145/18, од
13.12.2018.године..................................95
7. Рјешење бр.02-022-144/18, од
13.12.2018.године..................................96
8. Рјешење о именвоању одбора за
организацију Крсне славе, бр.02-022105/18, од 18.9.2018.године..................96
9. Рјешење о именовању надзорног органа
над извођењем радова на
реконструкцији објеката у мејсним
заједницама Дубочица, крајпоље и
Крушевица, бр.02-022-14, од
8.10.2018.године....................................97
10. Рјешење о именвоању Комисије за
избор начелника одјељења Општинске
управе Општине Љубиње (конкурсна
комисија), бр.02-022-80/18, од
13.7.2018.године....................................97
11. Рјешење о разрјешењу три члана
Комисије за избор начелника одјељења
Општинске управе(конкурсна
комисија), бр.02-022-96/18, од
4.9.2018.године......................................98
12. Рјешење о измјени Рјешења о
именвоању Комисије за избор
начелника одјељења Општинске управе
Општине Љубиње (конкурсна
комисија), бр.02-022-97/18, од
4.9.2018.године......................................99
1.

Датум: 31.12.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

13. Рјешење о именовању Комисије за
избор начелника одјељења Општинске
управе Општине Љубиње (конкурсна
комисија), бр.02-022-110/18, од
28.9.2018.године..................................100
14. Закључак бр.02-022-112/18, од
9.10.2018.године..................................100
15. Закључак бр.02-022-90/18, од
28.8.2018.године..................................101
16. Закључак бр.02-018-7/18, од
28.8.2018.године..................................101
17. Закључак бр.02-022-101/18, од
7.9.2018.године....................................101
18. Закључак бр.02-022-83/18, од
19.7.2018.године..................................102
19. Закључак бр.02-022-151/18, од
27.12.2018.године................................102

VII – АКТИ ЈАВНИХ УСТАНОВА
1.

1.

2.

3.

2.

3.

4.

Јавни конкурс за избор и именовање
начелника одјељења Општинске урпаве
Општине Љубиње, бр.02-022-84/18, од
17.7.2018.године..................................102
Закључак о поништењу јавног конкурса
за избор и именовање начелника
одјељења Општинске урпаве у
Општини Љубиње, бр.02-022-102/18, од
6.9.2018.године....................................104
Поништење јавног конкурса за избор и
именвоање начелника одјељења
Општинске управе Општине Љубиње,
бр.02-022-102/18, од
7.9.2018.године....................................104
Поновни јавни конкурс за избор и
именовање начелника одјељења
Општинске урпаве Општине Љубиње,
бр.02-022-108/18, од
26.9.2018.године..................................105

VI – АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
1.

2.
3.

4.

Правилник о платама и другим
примањима запослених у ЈП „Водовод“
д.о.о. Љубиње, бр.01-297/18 од
15.8.2018.године..................................106
Одлука о именовању в.д.директора, од
2.7.2018.године....................................108
Рјешење о разрјешењу в.д.директора ЈП
„Канализација и чистоћа“ д.о.о.
Љубиње, бр.013/18, од
27.11.2018.године................................108
Рјешење о именовању в.д.директора ЈП
„Канализација и чистоћа“ д.о.о.
Љубиње, бр.104/18, од
27.11.2018.године................................109

Правилник оплатам,а и другим
примањима запослених радника у ЈУ
„Центар за социјални рад“ Љубиње,
бр.01-014-0-4-01/18, од
1.09.2018.године..................................109

VIII – АКТИ ОПШТИНСКИХ АГЕНЦИЈА

V – ЈАВНИ КОНКУРСИ
1.

Број: 2 - Страна: 4

Правилник о платама, накнадама и
осталим примањима запослених у
Агенцији за финаснсијскокњиговодствене и правне послове
Љувиње, бр.01-45/18,. Од
23.8.2018.године..................................111
Статут Агенције за развој малих и
средњих предузећа Љубиње, бр. 0323/18, од 12.7.2018.године..................112
Статут Агенције за финансијскокњиговодствене и правне послoве
Љубиње, бр.60/18, од
26.12.2018.године................................117

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

I – АКТИ СКУПШТИНЕ
На основу члана 39.став 2.тачка 14. Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана
16.,36.
и
38.Статута
Општине
Љубиње
(Сл.гл.3/17), Скупштина општине Љубиње на
сједници одржаној дана 19.7.2018.године, доноси
сљедећу
ОДЛУКУ
о одређивању назива улица и тргова на
територији општине Љубиње
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се прописује начин
одређивања назива улица и тргова на територији
општине Љубиње.
Члан 2.
Улице и тргови у насељеном мјесту
Љубињу имају своје називе.
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Комисија има предсједника и замјеника
предсједника.
Члан 6.
Иницијативу за одређивање назива улица
и тргова, односно промјене назива улица и тргова
подноси заинтересовани субјекат.
Заинтересовани субјекат може бити орган
Општине
(Начелник,
Скупштина),
мјесна
заједница и њени органи, група грађана,
невладина удружења и физичко лице.
Иницијатива за одређивање назива улице
и тргова или промјену назива улице или тргова
мора бити у писменом облику и образложењу.
Инициајтива се подноси Комисији путем
одјељења општинске управе надлежног за
урбанизам и стамбено комуналне послове, које
обавља све административно техничке послове за
Комисију.
Члан 7.
Комисија
разматра
покренуту
иницијативу, оцјењује оправданост покретања
инициајтиве и одлучује о истој већином гласова
укупног броја чланова Комисије.

II – ПОСЕВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Члан 3.
Називом у смислу ове одлуке сматрају се
називи који имају географска и историјска
обиљежја,
име
историјске
личности
из
прошлости,
значај
личности
у
науци,
књижевности, култури и историји, личност са
значајним
доприносом
српском
народу,
историјски догађаји везани за општину Љубиње,
жртве
неопријатељских
прогона,
важнији
догађаји и датуми везани за општину Љубиње и
српски народ.

Приликом одлучивања Комисија је дужна
да се придржава сљедећих начела:
- неидеолошки приступ
- значај личности у науци, књижевности,
култури
и
спорту
(научници,
књижевници, научни радници)
- дужи боравак и знатан допринос српском
народу и општини Љубиње
- историјски догађаји од значаја за
Љубиње и Херцеговину
- важни доприноси и догађаји везани за
општину Љубиње.

Члан 4.
Члан 9.
Одлука о одређивању назива нових улица
и тргова, односно промјену постојећих доноси
Скупштина општине Љубиње, на предлог
Комисије за одређивање назива улица и тргова (у
даљем тексту: Комисија).
Члан 5.
Комисију за одређивање назива улица и
тргова именује Скупштина општине Љубиње на
приједлог Начелника Општине на временски
период сваког сазива Скупштине.
Комисија броји пет чланова и исти се
бирају из реда одборника, службеника Општинске
управе и истакнутих радника из области културе.

Кад Комисија донесе одлуку и утврди да
би улици односно тргу требало дати нови назив
односно промијенити постојећи назив, о томе
подноси предлог Скупштини општине Љубиње уз
образложење.
Кад Комисија утврди да покренута
иницијатива за одређивање назива улица односно
тргова или о промјени неиспуњава критеријуме из
члана 8.ове одлуке исту ће одбити и о истоме
обавијестити покретача иницијативе.
Члан 10.
Акт Скупштине општине Љубиње о
одређивању назива улица и тргова или о промјени
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се објављује у Службеном гласнику општине
Љубиње.
Члан 4.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осам дана од
дана доношења и објавиће се у Службеном
гласнику општине Љубиње.
Скупштина општине Љубиње
Број: 01-013-67
Дана, 19.7.2018.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана доношења и објавиће се у Службеном
гласнику Општине Љубиње
Број: 01-013-63/18
Дана, 19.7.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 195. Закона о водама
Републике Српске(Службени гласник Републике
Српске број: 50/06,92/09,121/12 и 74/17),члана
36.и 38.Статута Општине Љубиње (Службени
гласник 03//17)Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 19.07.2018. године д о н о
си

На основу члана 195. Закона о водама
Републике Српске(Службени гласник Републике
Српске број: 50/06,92/09,121/12 и 74/17) и члана
69.Статута Општине Љубиње(Службени гласник
3/17) Начелник Општине Љубиње д о н о с и
ПЛАН
утрошка новчаних средстава
од посебних водних накнада прикупљених од
10.03.2018. до 31.12.2018.године

ОДЛУКУ
Члан 1.
о усвајању Плана утрошка средстава
од посебних водних накнада прикупљених од
10.03.2018. до 31.12.2018.године

Овим планом утврђује се начин коришћења
новчаних средстава од посебних водних накнада
прикупљених од 10.03.2018. до 31.12.2018. године

Члан 1.
Члан 2.
Усваја се План утрошка новчаних
средстава од посебних водних накнада
прикупљених од 10.03.2018. до 31.12.2018.године
Сва расположива средства у укупном
износу усмјериће се у развој сектора
водоснабдијевања кроз финансирање побољшања
техничких и материјалних капацитета у ЈП
„Водовод“д.о.о. Љубиње.
Члан 2.
Мијења се члан 1.Одлуке број:01-01317/18, од 26.3.2018.године и дио прикупљених
средстава
од
10.3.2018.године
до
31.12.2018.године утрошиће се за набавку опреме
за ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње.
Саставни дио ове одлуке је План
Начелника Општине Љубиње о утрошку
новчаних средстава од посебних водних накнада
прикупљених од 10.03.2018 до 31.12.2018. године.

Новчана средства од посебних водних накнада
планирана буџетом за 2018.годину износе
13.000,00 КМ.
Новчана средства од посебних водних накнада
прикупљена од 01.01.2018. до 10.03.2018.године
износе 2.147,60 КМ, а иста су одлуком
Скупштине Општине број 01-013.17/18 од
26.03.2018.године усмјерена у реализацију
пројекта „Изградња система за наводњавање на
територији општине Љубиње“.
Сва расположива средства у укупном износу,која
буду прикупљена до 31.12.2018.године, усмјериће
се у развој сектора водоснабдијевања кроз
финансирање
побољшања
техничких
и
материјалних капацитета у ЈП „Водовод“д.о.о.
Љубиње и то:
-за успостављање и рад информационог система
за даљински надзор водовода;
-за набавку и уградњу контролних водомјера.

Члан 3.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одсјек за финансије Општинске управе Општине
Љубиње.

Надзор и контролу над спровођењем плана и
намјенског
кориштења
средстава
врши

Датум: 31.12.2017.
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Министарство пољопривреде, шумарсва и
водопривреде Републике Српске и надлежна
одјељења општинске управе Општине Љубиње.
Члан 4.
План утрошка новчаних средстава од посебних
водних накнада објавиће се у Службеном
гласнику Општине Љубиње.
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На основу члана 39. став 2. тачка 27.и члана
41.став 4.
Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) и члана 36. и 38.Статута општине Љубиње
(„Службени гласник општине Љубиње“, број:
3/17), Скупштина општине Љубиње на сједници
одржаној 19.7. 2018. године, усвојила је
ЕТИЧКИ КОДЕКС
Скупштине општине Љубиње
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Број: 02-022- 85 /18
Дана, 16.7.2018.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

На основу члана 39.став 2.тачка 27.
Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и
члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17, Скупштина општине Љубиње на
сједници одржаној дана 19.7. 2018.године,
донијела је
О Д Л У К У
1
Усваја се Етички кодекс Скупштине
општине
Љубиње,
бр.01-013-60/18,
од
19.7.2018.године.
2
Саставни дио ове одлуке је Етички
кодекс Скупштине општине Љубиње.
3

Овим Етичким кодексом Скупштине
општине Љубиње (у даљем тексту: Етички
кодекс) утврђују се етичка правила и принципи
понашања која се очекују од изабраног
представника- одборника који представља
грађане у Скупштини општине Љубиње.
Члан 2.
Одборник Скупштине општине Љубиње,
као непосредно изабрани представник свих
грађана општине Љубиње, обавезује се на
поштовање овог етичког кодекса, а све у циљу
јачања и оправдања јавног повјерења, унапређења
личног и политичког дигнитета, промовисања
Скупштине општине која треба да ужива општу
друштвену подршку и посвећеност општем и
јавном интересу, о чему потписује посебну изјаву
о прихватању и обавези поштовања овог етичког
кодекса.
II ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА
1. Приоритет примјене закона и општег
интереса
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осам дана од
дана доношења и објавиће се у Службеном
гласнику општине Љубиње.
Скупштина општине Љубиње

Број: 01-013-60/18-1
Дана, 19.7.2018.

Члан 1.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

(1) Принципи понашања установљени
овим етичким кодексом примјењиваће се на
сједницама Скупштине општине, сједницама
њених радних тијела, као и у другим случајевима
предвиђеним етичким кодексом.
(2) Одборник ће своје одлуке и
активности обављати искључиво у оквиру Устава,
Закона, Статута општине, Пословника о раду
Скупштине општине, овог етичког кодекса и
других прописа и по поступцима прописаним
наведеним актима.
(3) Одборник ће се у обављању својих
права и дужности придржавати позитивних
прописа, а у складу са општим интересом, који
искључује рад за финансијску добит или било
коју директну или индиректну накнаду (корист),

Датум: 31.12.2017.
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за себе и друга лица, осим одборничког додатка за
свој рад утврђеног посебном одлуком.
(4) Одборник ни једну своју одлуку неће
донијети, нити ће гласати, нити ће пропустити да
јавно изнесе свој став, уколико му је познато да
одређени акт, који треба да се донесе, није у
складу са прописима или да се није поштовала
процедура његовог доношења.
(5) Одборник неће предузимати било
какве радње којим би се доводио у питање
дигнитет Скупштине општине и одборника и
својим понашањем ће увијек штитити углед и
достојност Скупштине општине.
(6) У свом дјеловању одборник, према
свом знању и способности, самостално доноси
одлуке, у складу са најбољим интересом грађана
и у складу са општим интересом за који су
одговорни.
2. Одговорност и искреност
Члан 4.
Одборник своје дужности извршава
поштено, у најширем смислу ријечи, и за своја
поступања у вршењу дужности одговоран је
јавности.
Члан 5.
(1) У међусобној комуникацији и
комуникацији са јавношћу, те комуникацији са
осталим учесницима на сједницама Скупштине
општине и њених радних тијела, одборник ће
наступати са уважавањем и поштовањем,
избјегавајући коришћење израза који могу да
омаловаже друге личности или групе.
(2) Одборник ће своје понашање усмјерити
ка јачању повјерења према институцији у којој
врше мандат.
(3) Одборник је одговоран грађанима за
вршење своје функције у мандатном периоду на
који је изабран.
3. Забрана примања, давања мита и корупције
Члан 6.
(1) Одборник ће се у обављању својих
права и дужности суздржавати од било каквог
понашања које се, по позитивним прописима,
може окарактерисати као активно или пасивно
подмићивање, у вези са подржавањем или не
подржавањем одређеног приједлога акта.
(2) Одборник неће тражити ни за себе, ни
за друге, нити ће прихватити поклон или неку
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другу корист, као што неће нудити поклон, у вези
са обављањем својих права и дужности.
Члан 7.
Одборник се неће финансијски или на неки
други начин обавезати према физичким и
правним лицима, који би могли утицати на
обављање његових јавних дужности.
4. Избјегавање сукоба интереса
Члан 8.
(1) Одборник ће се у сваком случају
придржавати одредби Закона о спречавању
сукоба интереса и других прописа који уређују
неспојивост функције изабраног представника са
функцијом или положајем у локалној управи,
државним органима и јавним предузећима и
установама.
(2) У свим случајевима наступања сукоба
интереса или неспојивости функције одборник ће,
у најкраћем року, пријавити такве случајеве и
према свом опредјељењу одабрати једну од
позиција.
(3) Одборник ће у сваком случају
пријавити сукоб интереса, ако се разматра
одређени акт, који треба да буде усвојен, а по
коме би он, или његови сродници, или правни
субјект у коме има финансијски или други
интерес, требао да оствари какву корист или
привилегију и приликом одлучивања ће се
изузети од гласања.
5. Управљање ресурсима
Члан 9.
(1) Одборници ће са највећом пажњом и
осјећањем властите одговорности усмјеравати
своје понашање и одлуке које се односе на
финансијска средства и управљање имовином
Општине, искључиво у складу са прописима и
општим интересом. Својим понашањем неће дати
повода, нити активно или пасивно учествовати у
припремању
или
подстицати
доношења
неправилних одлука које би могле донијети личне
користи или остварења нечијег приватног
интереса са којима су повезани финансијским или
неким другим интересом.
(2) Одборници ће се уздржавати од свих
акција које би требало да се заврше избором,
именовањем или постављањем лица на одређене
позиције, а да се при томе не спроводе прописи,
не
обезбиједи
поступак
отворене
јавне
конкуренције, независне провјере и поштовање
принципа квалитета, професионалности, знања,
стручности и способности.
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6. Узајамно поштовање и уважавање
Члан 10.
У међусобној комуникацији и уопште
комуникацији са јавношћу одборници ће у сваком
случају иступати са уважавањем и поштовањем,
његовати културу дијалога, јасно саопштавати
своје мисли и идеје, избјегавајући коришћење
израза који могу вријеђати или омаловажавати
друге личности или групе, на тај начин поштујући
једнака права свих науважавање њихове личности
и увјерења
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књиге, у вријеме одржавања сједнице Скупштине
и њених радних тијела на начин којим би ометао
рад сједнице.
(4) Одборник не може да нарушава ток
сједнице, прекида говорника на начин да ремети
ред на сједници.
(5) У вријеме одржавања сједнице
Скупштине и њених радних тијела, као и
приликом обављања свечаног чина вјенчања,
одборник је дужан да буде примјерно и уредно
обучен.
(6) Одредбе овог члана Етичког кодекса
односе се на све друге учеснике (госте) који
учествују у раду Скупштине Општине.

Члан 11.
(1)Поштујући обавезе одборника да су
дужни присуствовати сједницама Скупштине
општине и радних тијела чији су чланови, а
уважавајући једни друге, неће напуштати
засједање прије завршетка, а ни током трајања, а
да прије тога не саопште јавно или
предсједавајућем
разлог
повременог
или
потпуног напуштања засједања.
(2) Ако су оправданим разлогом спријечени
да присуствују састанцима или сједницама на које
су
уредно
и
благовремено
позвани,
предсједавјаућем ће саопштити те разлоге, а он ће
Скупштину, радно тијело или форум обавијестити
о разлогу изостанка позваног одборника.
(3)Такође, одборници неће без оправданог
разлога изостајати са јавних манифестација или
јавних скупова на које су уредно и благовремено
позвани у својству изабраног представника. О
разлозима евентуалног изостанка благовремено
ће обавијестити организатора манифестације или
скупа.
Члан 12.
Одборник ће се уредно придржавати
захтјева за пријаву података или давање
информације о функцији које заузима и
професионалном занимању које обавља.
III МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОДБОРНИКА И
ОДНОСИ ОДБОРНИКА И ДРУГИХ
УЧЕСНИКА У РАДУ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Члан 13.
(1) Одборник је дужан да присуствује
сједницама Скупштине и њених радних тијела.
(2) Одборник не може користити ријечи
или изразе којима вријеђа и омаловажава другог,
нарушава углед Скупштине општине, те подстиче
на мржњу и насиље.
(3) Одборник ће водити рачуна да не
користи мобилни телефон, лаптоп, часописе и

Члан 14.
(1) Међусобни односи одборника и
односи одборника и других учесника у раду
Скупштине општине и њених радних тијела,
заснивају се на међусобној сарадњи и уважавању.
(2) Приликом обављања својих дужности
одборник ће посштовати овлашћења носилаца
других политичких или јавних функција
општинских
службеника
и
запослених
намјештеника.
(3) Одборник је дужан да поштује и
уважава улогу и одговорност запослених у
Општинској управи Општине Љубиње, без
притисака у погледу извршавања послова и
радних задатака који су им повјерени.
(4) Одборник неће захтијевати од
запослених у Општинској управи, било какве
радње којима би себи или другима омогућили
какву противправну корист или у сврху
остваривања политичких циљева политичког
субјекта којем припада.

IV ОДНОСИ СА МЕДИЈИМА
Члан 15.
(1) Одборници ће у свом дјеловању, а у
вези са одлукама које доносе, бити увијек
отворени и благовремено обавјештавати јавност
путем средстава јавног информисања.
(2) Медијима ће пружати потпуну
информацију, под једнаким условима, везано за
обављање своје дужности и неће давати ниједну
повјерљиву информацију, нити информације које
се тичу приватног живота других одборника или
трећих лица.
(3) Одборници ће, у комуникацији са
представницима средстава јавног информисања,
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избјегавати
обмањивање,
неучтивност.

манипулацију

и

V ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ КОДЕКСА И
МЈЕРЕ ЗА НЕПОШТОВАЊЕ
ОДРЕДБИ КОДЕКСА
Члан 16.
(1) Етички одбор Скупштине општине
Љубиње надлежан је за праћење и анализирање
примјене Етичког кодекса.
(2) Етички одбор
се састоји од
предсједника и четири члана од којих су три
члана одборници Скупштине а два члана су
представници грађана.
(3)
Етички
одбор
поступа
по
појединачним приједлозима за утврђивање
постојања и повреде одредби Етичког кодекса и
овлашћен је да спроведе поступак испитивања
основаности пријаве, да спроведе доказни
поступак и да након тога утврди да ли постоји
нека од повреда Етичког кодекса, те изриче мјеру
јавног укора.
Члан 17.
(1) Пријаву за повреду Етичког кодекса
може да поднесе Предсједник Скупштине,
Колегијум Скупштине, сваки одборник и грађани.
(2) Пријава о учињеној повреди Кодекса
мора садржавати име и презиме подносиоца
пријаве, адресу и својеручан потпис подносиоца
пријаве. Анонимне пријаве сматрају се неуредне
и исте се неће разматрати од стране Етичког
одбора.
(3) У пријави се наводи која је одредба
Етичког кодекса није поштована, на који начин је
учињена уз навођење доказа.
(4) Ако Етички одбор након разматрања
пријаве закључи да није било повреде неке од
одредаба овог Етичког кодекса, о томе ће
обавијестити подносиоца пријаве.
(5) Ако Одбор закључи да је одборник
повриједио неку од одредби овог Етичког
кодекса, Скупштини општине поднијеће детаљан
извјештај са приједлогом за изрицање мјере –
умањење одборничког додатка..
Члан 18.
(1) Одборници ће се узајамно подсјећати
и позивати на обавезност поштовања принципа
понашања утврђених овим етичким кодексом.
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(2) Одборнику који непоштује неку од
одредби овог етичког кодекса може бити изречена
мјера:
1) усмена опомена,
2) јавни укор са објављивањем одлуке и
3) мјера умањења одборничког додатка.
Члан 19.
Усмена
опомена
се
изриче
за
непоштивање одредби Етичког кодекса које се
односе на:
1) коришћење мобилног телефона,
лаптопа, часописа, књига у вријеме одржавања
сједнице Скупштине општине и њених радних
тијела,
2) непримјерено и неуредно одијевање за
вријеме трајања сједнице Скупштине општине и
њених радних тијела,
3) прекидање говорника на начин да се
ремети ред на сједници,
4) ходање по сали за вријеме трајања
сједнице Скупштине и њених радних тијела и
5) међусобни разговори којим се омета
ток сједнице.
Мјеру
усмене
опомене
изриче
Предсједник/предсејдавајући Скупштине након
учињене повреде из претходног става (1,2,3,4,5,)
овог члана.
Члан 20.
Мјера јавног укора за повреде Етичког
кодекса изриче се:
1) неоправдан изостанак са сједнице
Скупштине општине Љубиње и њених радних
тијела,
2) коришћење ријечи и израза којима се
вријеђа и омаловажавају други,
3) својим понашањем нарушава углед
Скупштине општине,
4) ако је удаљен са сједнице Скупштине
због повреде реда и ометање нормалног рада
5 ) након изрицања два пута мјере усмена
опомена.
Мјеру јавног укора доноси Етички одбор
Скупштине а иста се изриче и извршава
писменим обавјештењем које се доставља
подносиоцу захтјева, и изабраном одборнику
према коме је казна изречена.
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Члан 21.
Мјера умањења одборничког додатка се
изриче за непоштивање одредби Етичког кодекса
које се односе на:
1) неоправдано напуштање сједнице
Скупштине општине и сједнице њених радних
тијела,
2) захтијевање од запослених у
Општинској управи било каквих радњи који би
себи или другима омогућили какву противправну
корист или у сврху политичких циљева,
3) коришћење ријечи или израза којим се
вријеђају или омаловажавају запсоелни у
Општинској управи и њихов рад,
4) примање поклона или давање поклона
за себе или за друга лица, чиме се може утицати
на доношење одлуке Скупштине општине,
5) непридржавање одредби о сукобу
интереса или неспојивости функција,
6)
давање
медијима
повјерљивих
информација,
7) давање информација које се тичу
приватног живота одборника или других лица.
Члан 22.
Мјера умањења одборничког додатка
одборнику изриче се једнократно, у висини од
10% до 30% од висине одборничког додатка за
мјесец у коме је изречена мјера.
Новчани износ одборничког додатка
умањиће се по одлуци Скупштине општине
приликом изрицања мјере умањења одборничког
додатка одборнику због повреде одредби Етичког
кодекса Скупштине општине Љубиње.

Члан 25.
Овај Етички кодекс ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Љубиње“.

Број: 01-013-60/18
Дана, 19.7.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 36. и члана 48. Закона о развоју
малих и средњих предузећа
(„ Службени гласник Републике Српске“, бр.
50/13), члана 5. члана 12. и члана 24. Закона о
систему јавних служби („ Службени гласник
Републике Српске“ , број 68/07, 109/12, 44/16),
члана 39. став 2. тачка, 2. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике
Српске“ број, 97/16), Закона о класификацији
дјелатности и регистрацији пословних субјеката
по дјелатности
у Републици Српској ( „
Службени гласник Републике Српске“, број,
66/13) и Уредбе о класификацији дјелатности
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“број, 8/14) и члана35. и 37. Статута
Општине Љубиње, („ Службени гласник Општине
Љубиње“ , број, 2/14) и Одлуке о оснивању
Агенције за финансијско-књиговодствене и
правне послове Љубиње, (број, 01-013-34/07) од
14.09.2007.године, Скупштина Општине Љубиње
на сједници одржаној, дана 13.11.2018 године,
доноси следећу
ОДЛУКУ

Члан 23.
Етички одбор је обавезан да донесе
одлуку у року од 30 дана од дана подношења
пријаве.
Покретање поступка због повреде
одредби Етичког кодекса застарјева у року од три
мејсеца од дана када је повреда учињена.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Ступањем на снагу овог Етичког кодекса
престаје да важи Кодекс понашања одборника у
Скупштини општине Љубиње („Службени
гласник општине Љубиње“, број: 2/05).

o усклађивању Одлуке о оснивању Агенције
за финансијско-књиговодствене и правне
послове Љубиње
Члан 1.
Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о
оснивању
Агенције
за
финансијско.књиговодствене и правне послове
Љубиње, (Одлука број: 01-013-34/07) са
одредбама Закона о развоју малих и средњих
предузећа („Службени гласник Републике
Српске“, број, 50/13), Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07, 109/12, 44/16) и Закона о
класификацији дјелатности и регистрацији
пословних субјеката по дјелатности у Републици
Српској ( „Службени гласник Републике Српске“
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број, 66/13,) и Уредбе о класификацији
дјелатности Републике Српске, („Службени
гласник Републике Српске“ број, 08/14).
Члан 2.
Оснивач
Агенцијије
за
финансијскокњиговодствене и правне послове Љубиње је
Општина Љубиње (у даљем тексту Оснивач) и
иста је основана Одлуком Скупштине Општине
Љубиње о оснивању Агенције за финансијскокњиговодствене и правне послове Љубиње, (у
даљем тексту Агенција), (број, 01-013-34/07, од
14.09.2007 године.
Члан 3.

средствима у државној својини за подручје
Општине Љубиње.
За обавезе створене у правном промету са трећим
лицима Агенција одговара цјелокупном својом
имовином.
Оснивач одговара за обавезе Агенције до висине
уложених средстава (оснивачки улог), који је
одређен Одлуком о оснивању Агенције и који
износи 5.000 (пет хиљада) КМ.
Члан 6.
Дјелатност ЈУ Агенције за финансијскокњиговодствене и правне послове Љубиње је
следећа:

Агенција послује под пуним називом како гласи :
Јавна установа Агенција за финансијскокњиговдствене и правне послове Љубиње.

• 18.13 Услуге припреме за штампу и
објављивање.
• 47.62 Трговина на мало новинама,
папиром и писаћим прибором у
специјализованим продавницама
• 69.20 Рачуноводствене, књиговодствене
и ревизорске дјелатности;дјелатности
савјетовања који се односи на порез.
• 70.21 Односи с јавношћу и дјелатности
саопштавања
• 70.22 Савјетовање које се односи на
пословањеи остало управљање.
• 74.90 Остале стручне, научне и техничке
дјелатности.
• 82.19 Фотокопирање,припрема
докумената и остале специјализоване
канцеларијске помоћне дјелатности.
• 84.13 Регулисање и допринос
успјешнијем пословању привреде.

Скраћени назив Агенције гласи: ЈУ Агенција за
финансијско-књиговодствене и правне послове
Љубиње
Сједиште Агенције је у Љубињу, улица
Светеосавска, број 20.
Одлуку о промјени назива и сједишта Агенције
доноси Оснивач.
Члан 4.
Агенција има службени печат и штамбиљ.
Агенција у правном саобраћају користи печат
који има облик круга, пречника 35 мм, у којем је
концентричним круговима на српском језику
исписан ћириличним и латиничним писмом
скраћени назив Агенције.
Штамбиљ је правоугаоног облика дужине 65 мм и
ширине 35 мм, у којем је исписан скраћени назив
Агенције, са рубрикама предвиђеним за датум
пријема , број протокола и број прилога, уз
примљену службену пошту.
Начин употребе, чување и заштиту печата
одређује директор.

Члан 7.
Агенција у обављању регистроване дјелатности
усмјерава активности на остваривању следећих
циљева и задатака.
-

Члан 5.
Агенција је јавна установа, непрофитна
организација и има статус правног лица, које је
стекла уписом у судски регистар, Рјешењем
регистарског Основног суда у Требињу, број РУ1-1954-00, од 07.02.2008. године.
У правном промету са трећим лицима иступа у
своје име и за свој рачун, а за обавезе одговара
самостално без ограничења. Агенција послује
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-

Пружа
стручне
услуге
обављања
финансијско-књиговодствених послова
регистрованиох удружења грађана и
других служби које се суфинансирају из
буџета Опшрине Љубиње.
Израда звршних и периодичних обрачуна
корисника буџета,
Обавља и друге послове и задатке у вези
подстицања привредног развоја у складу
са Законом, Статутом и захтјевом
Оснивача.

Датум: 31.12.2017.
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Члан 8.

Средства за рад Агенције обезбјеђује Оснивач у
буџету, без обавезе враћања Оснивачу, у складу
са планом прихода буџета Општине Љубиње.
Средства за рад Агенције обезбјеђују се поред
буџета Оснивача и из донација, прилога и других
извора у складу са Законом.
Члан 9.
Оснивач обезбјеђује Агенцији средства и услове
за рад, пословни простор, без накнаде, опремање
канцеларије намјештајем и неопходном опремом,
материјалне трошкове пословања и лична
примања запослених.

•
•

•
•

Управни одбор
Директор Агенције
Члан 11.

Управни одбор Агенције именује и разрјешава
Скупштина Општине Љубиње, на временски
период од 4 године, на приједлог Начелника
Општине Љубиње.
Управни одбор Агенције има 3 члана. Запослени
у Агенцији не могу бити чланови Управног
одбора.
Рад Управног одбора се ближе одређује
Правилником о раду Управног одбора.

Директор представља и заступа Агенцију без
ограничења овлаштења и одговоран је за
законитост њеног рада. Директора Агенције
именује и разрјешава
Скупштина Општине
Љубиње, на период од 4 године, уз претходно
спроведен поступак јавне конкуренције.
Општи и посебни услови за именовање директора
утврдит ће се Статутом у складу са Законом.
Члан 15
Директор Агенције обавља следеће послове:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Члан 12.
Директор Агенције учествује у раду Управног
одбора, али без права учешћа у одлучивању.
Члан 13.
Управни одбор Агенције доноси:
•
•
•
•
•

•

Статут уз сагласност Начелника Општине
Одлучује о пословању Агенције
Доноси приједлог програма рада и
финансијски план установе
Одлучује о кориштењу средстава у
складу са Законом и Статутом
Доноси Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста и друга општа акта, на приједлог
директора
Утврђује приједлог годишњег извјештаја
о пословању и завршног рачуна

Подноси Оснивачу извјештај о свом раду
Врши и друге послове утврђене Статутом
Агенције
Члан 14

Члан 10.
Органи Агенције су:
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Организује и руководи радом Агенције
Представља и заступа Агенцију
Брине се о законитости рада и одговара
за законитост рада Агенцији
Предлаже опште акте Агенције које
доноси Управни одбор уз сагласност
Оснивача
Извршава одлуке Управног одбора и
преузима мјере за њихово спровођење
Припрема програм рада са финансијским
планом и годишњим извјештајем
Доноси правила, упуства и друге акте за
запослене
Одлучује у првом степену, појединачним
правима, обавезама и одговорностима,
радника запослених у Агенцији
Врши и друге послове утврђене Законом,
Статутом и другим актима Агенције.
Члан 16.

Директор за свој рад одговара Управном одбору и
Оснивачу.
Мандат директора престаје истеком временског
периода на који је именован, оставком,
остваривањем услова за старосну пензију у
другим случајевима утврђеним Законом.
Члан 17.
Скупштина Општине Љубиње на приједлог
Комисије за избор и именовање, може именовати
вршиоца дужности директора
Агенције, на
одређени временски период, док се не заврши
поступак јавне конкуренције за избор директора.

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ
Члан 18.

У име оснивача Општине Љубиње Начелник
Општине даје сагласност на:
•
•
•
•

Статут Агенције
Годишњи програм рада и
финансијски план
Правилник о организацији и
систематизацији радних мјеста
Друге опште акте Агенције
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Члан 24.

Овлашћује се в.д. директор Агенције именован у
складу са Статутом Агенције за финансијскокњиговодствене и правне послове Љубиње да
заступа Агенцију у поступку регистрације
субјекта код надлежног суда и органа управе.
Агенција ће код надлежног суда извршити упис
промјена у судски регистар у складу са
прописима о регистрацији пословних субјеката.
Члан 25.

Члан 19.
Надзор над радом Агенције остварује Оснивач (
Скупштина и Начелник Општине) и то:
•
•

Именовањем /разрјешењем
Управног одбора Агенције и
директора Агенције .
Давањем сагласности на Статут,
Опште акте и Програм рада, те
разматрањем и усвајањем
годишњег извјештаја о
пословању Агенције.
Члан 20.

Општи акти Агенције су Статут, правилници,
пословници, упуства и одлуке органа Агенције.
Члан 21.
Надлежности
и
поступак
именовања
и
разрјешења органа управљања ( Управног одбора
и директора), ближе ће се регулисати Статутом
Агенције за финансијско-књиговодствене и
правне послове Љубиње. До доношења Статута и
других општих аката,
примјењиваће се
досадашњи статут и акти Агенције, уколико нису
у супротности са Законом.
Члан 22.
Статут, правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији,
Правилник
о
платама
запослених у Агенцији, као и други правилници
се објављују у Службеном галаснику Општине
Љубиње.
Члан 23.
Управни одбор Агенције ће у року од 60 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке донијети
Статут Агенције и Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
Агенције.

Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине
Љубиње.
Број: 01-013-72/18
Дана, 13.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 36. и 38. Статута општине
Љубиње („Службени гласник општине Љубиње“,
број 3/17), Скупштина општине Љубиње је, на
сједници одржаној дана 14.12.2018.године
донијела
ЕТИЧКИ КОДЕКС
САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ
I– УВОДНИ ДИО
Члан 1.
(Сврха Кодекса)
(1) Овим Кодексом успостављају се стандарди
понашања којих се требају придржавати
предсједник и чланови Савјета мјесних заједница
Општине Љубиње у обављању својих дужности.
(2) Сврха Кодекса је да се његовим прихватањем
и досљедном примјеном промовише углед мјесне
заједнице и оснажи повјерење грађана према
руководству мјесних заједница.
II – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА
Члан 2.
(Законитост и јавни интерес)
(1) Изабрани предсједник и чланови Савјета
мјесне заједнице су обавезни своје дужности
обављати у складу са Статутом, Пословником и
другим прописима Општине.
(2) Приликом обављања својих дужности
изабрано руководство мјесне заједнице ће
приступати равноправно према свим грађанима
МЗ.

Датум: 31.12.2017.
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Члан 3.

(Циљеви обављања дужности)
(1) Повјерене дужности изабрано руководство
мјесне заједнице ће обављати савјесно, одговорно
и непристрасно, уз наглашену отвореност и
спремност да одговарају за своје одлуке,
дјеловања и понашања.
(2) Стандарди понашања установљени овим
Кодексом требали би бити стална препорука у
јавном дјеловању, а све у циљу даљег јачања
повјерења грађана у рад мјесне заједнице.
Члан 4.
(Понашање на сједницама/форумима/зборовима)
(1) Одредбама овог Кодекса ближе се прецизирају
облици понашања чланова Савјета мјесне
заједнице.
(2) Изабрани чланови Савјета мјесне заједнице су
дужни:
а)
редовно
присуствовати
сједницама/форумима/зборовима
мјесне
заједнице;
б)
поштовати
заказано
вријеме
сједница/форума/зборова мјесних заједница;
ц) да не угрожавају кворум за одлучивање
напуштањем (бар и на кратко) сједнице без
велике потребе;
д) да не прекидају говорника нарочито обраћањем
са мјеста на којем сједе (уважавати културу
смисленог дијалога и реплицирања);
е) да, у раду Савјета, не исказују пристрасност
према одређеној политичкој идеологији, етничкој
припадности,
расној
припадности,
вјероисповјести, нацији, сполу и другим могућим
предрасудама;
ф) да, у својим обраћањима, као и приликом
доношења одговарајућих одлука не фаворизују
трећа лица, групације и појединце као и личне
интересе;
г) да, у својим обраћањима, не користе изразе и
ријечи које вријеђају људско достојанство и
нарушавају углед Савјета и мјесне заједнице, те
потичу на мржњу и насиље;
х) да не разговарају међусобно, осим ако је то
неопходно, под условом да не ометају ток
сједнице;
и) да, у току сједнице, не читају материјале који
нису везани за рад сједнице;
ј) да, у току сједнице, не стоје или непримјерено
сједе у сали;
к) да, прије почетака сједнице, искључе мобилне
телефоне, односно да исте не користе у току
сједнице;
л) да се придржавају правила о примјереном
одјевању током одржавања сједница;
м) да не конзумирају храну у току сједнице.
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(3) Кодекс понашања из става 2. тачке од б) до м)
дужни су поштовати и предсједници и замјеници
предсједника у раду на сједницама.
Члан 5.
(1) О реду на сједници Савјета/форума/збора
стара се предсједник или замјеник предсједника.
(2) За облике нарушавања реда из става 2. тачке
претходног члана предсједник, замјеник или члан
Савјета, може опоменути изабраног члана да
његово понашање или говор није у складу са овим
Кодексом.
(3) Уколико лице из претходног става овог члана
настави са непримјереним понашањем описаним
у члану 4. став 2. предсједник, замјеник или члан
Савјета/Вијећа, је дужан пријавити кршење
одредби овог Кодекса референтној Скупштинској
комисији у циљу изрицања санкције.
(5) Уколико је лице које нарушава рад обичан
грађанин; предсједник, замјеник или члан
Савјета/Вијећа, ће затражити помоћ полицијских
органа и дати им све потребне информације у
циљу покретања прекршајног поступка.
III – ОДНОСИ С МЕДИЈИМА
Члан 6.
(Медијски наступ)
(1) У медијским наступима изабрано руководство
мјесне заједнице ће пружити све потребне
информације везане за обављање њихових
дужности, избјегавајући притом обмањивање и
манипулацију грађана.
(2) Приликом давања информација медијима,
предсједник, замјеник или члан Савјета може
јавност упознати и о властитом ставу у вези са
неким актуелним проблемом.
(3) Изабрано руководство мјесне заједнице неће
медијима давати повјерљиве информације нити
информације које се односе на приватни живот
изабраних чланова Савјета
(4) На провокативна новинарска питања, изабрани
чланова Савјета ће се суздржавати од одговора.
IV – ОДНОСИ ПРЕМА ГРАЂАНИМА
Члан 7.
(Дјеловање у корист свих грађана)
(1) Носиоци извршних функција и изабрани
званичници и савјетници дјеловаће искључиво у
корист свих грађана.
(2) У комуникацији са грађанима, носиоци
извршних функција, изабрани званичници и
савјетници ће се понашати у складу са нормама
професионалне комуникације.

Датум: 31.12.2017.
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V - ЖАЛБЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
Члан 8.
(Надлежност)
(1) Праћење и надзирање овог Кодекса вршиће
Скупштина општине Љубиње
Члан 9.
(Право жалбе)
(1) Сваки грађанин МЗ, као и чланови Савјета има
право и могућност подношења пријаве за све
облике кршења одредби овог Кодекса.
(2) Пријаве се подносе у писменом облику на
адресу Скупштине општине Љубиње која је
дужна у року од 30 дана разматрати пријаву,дати
своје мишљење и изрећи санкцију.
(3) Изречене санкције су коначне.
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Члан 13.

(Врсте санкција)
(1) За непоштивање овог Кодекса могу се изрећи
сљедеће санкције:
а) писмена опомена, за лакше облике кршења
одредби овог Кодекса;
б) искључивање из састава руководства мјесне
заједнице, за теже облике кршења одредби овог
Кодекса
VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
(Изјава о спремности)
Изабрано руководство мјесне заједнице ће се
упознати са садржајем и принципима овог
Кодекса након чега ће бити дужни потписати
изјаву о прихватању и обавези поштивања
Кодекса.

Члан 10.
Члан 15.
(Лакши облици кршења Кодекса)
(1) Лакшим облицима кршења одредби овог
Кодекса сматрају се:
а) нарушавање реда на сједницама, форумима,
зборовима на начин како је утврђено у члану 4.
став 2. тачке од а) до е) и од х) до м)
Члан 11.
(Тежи облици кршења Кодекса)
(1) Тежим облицима кршења одредби овог
Кодекса сматрају се:
а) обмањивање и манипулација грађана у
медијским наступима;
б) узвраћање на провокативна новинарска питања
на непримјерен начин;
ц) нестрпљиво, непристојно и нељубазно
понашање према грађанима у службеној и
приватној комуникацији.
Члан 12.
(Најтежи облици кршења Кодекса)
(1) Најтежим облицима кршења одредби овог
Кодекса сматрају се:
а) обављање повјерених дужности на начин којим
се крше одредбе законских и подзаконских аката
о прекршајима;
б) обављање повјерених дужности на начин да се
почини кривично дјело;
ц) нарушавање реда на сједницама на начин како
је утврђено у члану 4. став 2. тачка г);
д) одавање повјерљивих информација и
информација које се односе на приватни живот
изабраног руководства мјесне заједнице.

Кодекс ступа на снагу 8 дана од дана доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине
Љубиње.
Број: 04-016-11/18
Дана, 14.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 348. тачка . Закона о
стварним правима (Сл. гл. РС број: 124/08, 58/09,
5/11, и 60/15)
и члана 39. Закона о локалној
самоуправи (Сл. гл. Републике Српске број:
97/16), члана 36.,38 Статута Општине Љубиње
(Сл. гл. Општине Љубиње 3/17), Скупштина
Општине Љубиње на сједници одржаној дана
14. 12. 2018.доноси
О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ НЕПОКРЕТНОСТИ

1.
Одобрава се пренос непокретности – земљиште
у посједу Општине Љубиње, на локацији
„Комошињак“к.ч.216/2, површине 2500 м2,
уписан у КО Убоско , на Српску Православну
Црквену Општину у Љубињу .
2.
Пренос се одобрава у сврху изградње цркве у
селу Убоско.

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Број: 3 - Страна: 17
III

3.
Сви припадајући трошкови преноса земљишта
из тачке 1. Одлуке падају на терет подносиоца
захтјева.
4.
Ова Одлука ступа на снагу осам (8) дана од дана
доношења и иста ће бити објављена у Службеном
гласникуОпштине Љубиње.

Број: 01-013-78/18
Дана, 14.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

Даје се сагласност начелнику Општине
Љубиње да по основу ове одлуке и претходно
прибављеног
мишљења
Правобранилаштва
Републике Српске, сједиште замјеника Требиње,
закључи уговор о замјени некретнина из тачке I
ове одлуке, којим ће се регулсиати међусобна
права и обавезе уговорних страна.
IV
Трошкове издавања нотарске исправе,
друге накнаде за укњижбу непокретности које су
предмет замјене у јавне евиденције код
Републичких органа сноси Општина Љубиње.
V

На основу члана 34.став 4.Закона о
стварним правима (Сл.гл.РС, бр. 124/08, 58/09,
95/11 и 60/15),, члана 39.став 2.тачка 13.Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана
36.,38.Статута Општине Љубиње на сједници
одржаној дана 13.11.2018.године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина

Ова одлука ступа на снагу 8 дана до дана
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Скупштина општине Љубиње

Број: 01-022-129
Дана, 13.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

I
Овом одлуком даје се сагласност на
замјену некретнина на начин да се к.ч.1475/4,
површине 1000 м2, локалитет „Хендеци“, њива 2
класе К.О. Љубиње, која се налази у посједу и
власништву Опшштине Љубиње са дијелом 1/1,
замјењује за к.ч.1176/5, површине 200 м2,
локалитет Виногради уписане у посједовни лист
К.О. Љубиње, у посједу и власништво Самарџић
(Милана) Спасе из Љубиња насеље Виногради ,
пашњак 4.класе, са дијелом 1/1.
II
Замјена некретнина из тачке I ове одлуке врши се
ради регулисања имовинско-правних односа у
реализацији Пројекта изградње система одводње
канализацијских и оборинских вода у Мјесној
заједници Виногради, према стручној процјени
судског вјештака пољопривредне струке Верице
Гредо, бр.02-022-129/18, од 29.10.2018.године из
Билеће, идентична је тржишна вриједност
парцела, која је предмет замјене, и износе: 5.000
КМ (Словима:петхиљадаКМ)

На основу члана 3. и 4. став 1, 2 и 3.
Закона о порезу на непокретности (Сл. гл. РС,
број 91/15) и члана 39..Закона о локалној
самоуправи (Сл. гл. РС, број: 97/16) и члана 36,
38. Статута Општине Љубиње (Сл. гл. број: 3/17),
Скупштина Општине Љубиње на сједници
одржаној дана 14.12.2018. године донијела је
следећу
ОДЛУКУ
о одређивању стамбено-пословних зона на
територији Општине Љубиње,
за утврђивање пореза на непокретности
Члан 1.
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 .
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:

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

1) земљиште (грађевинско, пољопривредно,
шумско, индустријско и остало)
2) грађевинске
објекте
(стан,
кућа,
пословни, индустријски и други објекти).
Члан 2.
На територији Општине Љубиње одређују се три
(3) стамбено-пословне зоне према комуналној
опремљености и опремљености јавних објеката,
саобраћајној
повезаности
са
централним
дијеловима Општине Љубиње, односно са радним
зонама, локацији непокретности, тржишним
цијенама непокретности и другим садржајима у
насељима, и то:
Прва зона – градска зона - обухвата насељено
мјесто Љубиње (цијело урбано насеље).
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.

Број: 3 - Страна: 18

Љубиње на сједници одржаној дана 14.12.2018.
године донијела је следећу
ОДЛУКУ
о висини вриједности непокретности по
зонама, за утврђивање пореза на имовину за
2019. 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 2019. 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)
2) грађевинске
објекте
(стан,
кућа,
пословни, индустријски и други објекти).

Члан 3.
Члан 2.
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 2019. године.
Члан 5.
Ова одлука ће се објавити у Службеном гласнику
Општине Љубиње.

Број: 01-451-1
Дана, 14.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 4. став 1, 2 и 3. Закона о
порезу на непокретности (Сл. гл. РС, број 91/15),
члана 39.Закона о локалној самоуправи (Сл. гл.
РС, број: 97/16) и члана 36, 38. Статута Општине
Љубиње (Сл. гл. број: 3/17), Скупштина Општине

Констатује се да су одлуком Скупштине општине
бр.01-451-1 од 14.12.2018.године на територији
Општине Љубиње одређене три (3) стамбенопословне 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).
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 3.
Висина вриједности непокретности се утврђује на
дан 31.12.2018.године.
Процјењена тржишна цијена квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2019. годину на територији Општине Љубиње
по стамбено-пословним зонама износи:

Датум: 31.12.2017.
Р.
Б.
1.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Врста непокретности
Грађевинско земљиште
А) Градско грађевинско земљиште

Број: 3 - Страна: 19

Просјечна тржишна цијена 1m2 по зонама
Прва
Друга
Трећа
3,00 КМ
2,00 КМ
1,00 КМ

3.
4.
5.
6.
7.

Б) Грађевинско индустријско земљиште
Пољопривредно земљиште
А) оранице
Б) пашњаци
Шуме и шумско земљиште
Остало неплодно земљиште
Станови и стамбене јединице
Куће за становање
Пословни објекти

3,00 КМ
3,00 КМ
0,80 КМ
0,80 КМ
0,50 КМ
0,70 КМ
0,30 КМ
350,00 КМ
350,00 КМ
500,00 КМ

2,00 КМ
2,00 КМ
0,40 КМ
0,40 КМ
0,30 КМ
0,30 КМ
0,20 КМ
200,00 КМ
200,00 КМ
350,00 КМ

1,00 КМ
1,00 КМ
0,20 КМ
0,20 КМ
0,20 КМ
0,15 КМ
0,10 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
200,00 КМ

8.
9.
10.

Грађевински објекти - индустријски објекти
Остали грађевински објекти
Гараже и гаражна мјеста

250,00 КМ
150,00 КМ
75,00 КМ

150,00 КМ
100,00 КМ
50,00 КМ

75,00 КМ
50,00 КМ
25,00 КМ

2.

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 2019.
годину.
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.
Члан 6.

На основу члана 8. став 4. Закона о
порезу на непокретности (Сл. гл. РС, број 91/15) и
члана 39 Закона о локалној самоуправи (Сл. гл.
РС, број: 97/16) и члана 36, 38. Статута Општине
Љубиње (Сл. гл. број: 3/17), Скупштина Општине
Љубиње на сједници одржаној дана 14.12. 2018.
године донијела је следећу
ОДЛУКУ
о утврђивању висине пореске стопе за
опорезивање непокретности
на територији Општине Љубиње, за 2019.
годину
Члан 1.

Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења и
примјењиваће се за порески период од 1. јануара
до 31. децембра 2019. године.

Овом одлуком се утврђује пореска стопа за
опорезивање непокретности на територији
Општине Љубиње за 2019. годину, у висини од
0,15%
од
процијењене
вриједности
непокретности.

Члан 7.

Члан 2.

Ова одлука ће се објавити у Службеном гласнику
Општине Љубиње.

Изузетно од члана 1.ове одлуке пореска стопа за
непокретности у којима се непосредно обавља
производна дјелатност износи 0,10%.

Број: 01-451-3
Дана, 14.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

Под непокретностима из става 1.овог члана
подразумјевају се објекти за производњу и
објекти за складиштење сировина, полупроизвода
и готових производа, уколико чине заокружену
производну цјелину.
Члан 3.
Пореска стопа пореза на непокретности не може
се мијењати у току једне пореске године.

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ
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Члан 4.

3

Пореска управа утврђује пореску осниву 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.

Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и објавиће се у
Службеном гласнику Општине Љубиње.
Број: 01-013-64
Дана, 19.7.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

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 2018. годину (број одлуке:
01-451- 2 од 28.12.2017. године), а која је
објављена у Сл. гл. Општине број: 3/17.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења и
примјењиваће се за порески период од 1. јануара
до 31. децембра 2019. године.

У складу са чланом 59. став (1) тачка14) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и чланом 69.
Статута Општине Љубиње („Службени гласник
Општине Љубиње “, број: 63/17), подносим
Скупштини општине Љубиње
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Члан 7.
Ова одлука ће се објавити у Службеном гласнику
Општине Љубиње.

Број: 01-451-2
Дана, 14.12.2018.

ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ЗА
2017.ГОДИНУ

Полазећи од основних дефиниција надлежности и
одговорности начелника општине и општинске
управе Љубиње, рад у 2017. години се заснивао на
испуњењу захтјева утврђених прописима и
одлукама надлежних органа, планирању и
реализацији пројеката као и извршењу других
послова.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.став 2.тачка 28.Закона
о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16) и члана
36. и 378.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17)
Скупштина Општине Љубиње на сједници
одржаној дана 19.7.2018.године, доноси сљедећи
З А К Љ У Ч А К
1
Усваја се Годишњи извјештај Начелника
Општине Љубиње, за 2017.годину.
2
Извјештај
Начелника
саставни дио овог закључка.

Општине

I Увод

је

Послови и задаци начелника општине и уједно
општинске упрве Љубиње произилазе из Закона и
других прописа, одлука, закључака и других аката
Скупштине општине и њених тијела и усмјервају
се на пуну ефикасност и ефективност заснивајући
свој рад на законитости, поштивању рокова,
економичности, поштовању буџетских оквира и
постизању резултата који оправдавају рад
Општинске управе и начелника општине.
У 2017. години можемо констатовати да ни наше
наслеђе , ни опште околности нису довеле ни
створиле значајан маневарски простор за
предузимање крупнијих захвата како на пољу
економског тако ни укупног друштвеног
развоја.Наше могућности су биле и остале знатно
ограничене како финансијким тако и другим
ресурсима, али исто тако можемо костатовати да
су на солидном нивоу одржане све виталне

Датум: 31.12.2017.
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функције и да у том смислу нису угрожене
перспективе одрживости и даљег развоја.
Поред редовних активности, највише пажње
посвећено је обезбјеђењу и реализацији
капиталних пројеката који доприносе изградњи и
развоју наше општине, као и стварању што бољих
услова за живот свих наших грађана.
На крају уводног дијела можемо рећи да је рад
Општинске управе на задовољавајућем нивоу,
показатељи стања у привреди слични су као и
окружењу и да јавне службе без већих проблема
остварују своје најважније функције.
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Разматрајући цијелину питања Буџета Општине ,
може се дати закључак да дуги низ година Буџет
не омогућава остваривање битних развојних
циљева Општине.
Из тога разлога а у циљу учешћа у пројектима на
које је Општина Љубиње аплицирала, Скупштина
на сједници одржаној 28.07.2017.године доноси
одлуку
о
дугорочном
кредитном
задужењу.Општина се задужује за дугорочни
намјенски кредит од 600.000 КМ на 10 година са
грејс периодом од 6 мјесеци.Сагласност
министарства финансија на тражени кредит
одобрена је 16.08.2017. године.

Крај 2017. године доноси и нови квалитет веза и
напредак у сарадњи органа власти Републике
Српске и органа Општине Љубиње.

Међутим
због
турбулентних
политичких
дешавања и честих промјена скупштинске већине,
исти није реализован у 2017. години и његова
пуна реализација се очекује почетком 2018.
године.

II Буџет

III Инвестиције, пројекти и инфраструктура

Буџет Општине Љубиње за 2017. годину усвојен
је благовремено и у поступку који је прописан
важећим Законским и другим прописима.

Спроведене активности на пољу инвестиција и
пројеката инфраструктуре у 2017. години биле су
базиране на расположивим буџетским средствима
и усвојеном плану капиталних инвестиција, као и
на додатним аранжманима између општине,
државних институција и страних донатора.

Сет буџетских одлука Скупштина је, након
прибављене сагласности Министарства финансија
, усвојила на сједници од 28.12.2016. године.
Прописаним актима одобрен је буџет од 1.667.600
КМ , што је за непуних 5 % мање од износа
ребалансираног буџета за 2016.годину.
Како током године, са различитим разлозима, по
правилу долази до промјена како у динамици
прилива и обиму расположивих прихода /
средстава, тако и у погледу приоритета и других
потреба биле су потребне и релокације средстава
и на крају и ребаланс Буџета.Ребаланс буџета за
2017.годину усвојен је на сједници Скупштине
Општине 28.12.2017.године у износу од 1.676.000
КМ.
Према извјешатају о извршењу Буџета за 2017.
годину укупни приходи су остварени у износу од
1.740.167 КМ, а расходи су остварени у износу од
1.579.422 КМ.
У складу са пуњењем буџета вршено је редовно
испуњавање свих обавеза.Редовно су исплаћиване
све обавезе
према буџетским корисницима,
корисницима социјалне заштите, награде за
склапање брака.Значајно је напоменути да је у
току 2017.године у Општинској управи извршено
финансирање 14. волонтера са високом стручном
спремом, те суфинансирање троје приправника у
Агенцији за развој МСП у складу са пројектом
Завода за запошљавање Републике Српске.

У реализацији санирања локалних путева уз
помоћ Федералног министарства расељених особа
и избјеглица , грађана и учешће општине ,
извршена је поправка и бетонирање локалног
пута за Влаховиће дионица ''Вуковићи –
Вилогорци''.
У оквиру пројекта ''Јачање улоге мјесних
заједница ( МЗ ) у Босни и Херцеговини ( БиХ)
Општина Љубиње је у сарадњи са УНДП
реализовала низ пројеката значајних за нашу
локалну заједницу.
У првој фази овог пројекта ( учешће општине је
40 % ) бетонирани су путни правци у МЗ
Крушевица и МЗ Дубочица ( пресвлачење асвалта
) изградња друштвеног дома у МЗ Крајпоље и
изграђен је резервоар за воду у МЗ Вођени у циљу
побољшања
система
водоснадбијевања
за
становнике МЗ Вођени.
Општина је финансирала опремање канцеларија
МЗ, док је УНДП канцеларије опремио
компјутерском опремом.
До састављања овог извјештаја сви радови нису
завршени
и
УНДП
није
комплетирао
документацију, а укупна вриједност пројекта у
току 2017.године је око 132.000 КМ
У оквиру пројекта ''Јачање улоге МЗ у БиХ '' а под
условом да раде невладине организације дошло је
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до реконструкције Друштвеног дома у Љубињу и
уређивање игралишта у Крушевици.
У 2018. години очекујемо другу фазу пројекта и
наставак сарадње са УНДП-ом.
После дужег одлагања, ресорно министарство је
ушло у реализацију пројекта ''Изградња система
за наводњавање на територији општине Љубиње''
које има огромни значај за нашу локалну
заједницу , с обзиром да је водоснадбијевање од
стратешког значаја за нашу општину.
Главнину бесповратних средстава обезбједила је
Свјетска банка, дио општина Љубиње из
кредитних средстава а постоје и назнаке да се
Влада РС укључи у овај значајан пројекат
додатним средствима.
Пројекат изградње соларне електране на
локалитету Љубињско брдо од стране ресорног
министарства враћен је на сами почетак.
Крајем године, послије низа контаката са
надлежним Министарством пројекат је доведен
до фазе расписивања концесије што се очекује у
наредној години.
Такође у 2017. години Општина Љубиње почиње
пројекат ''Асвалтирање саобраћајница и изградња
система одводње канализационих и оборинских
вода у насељу Виногради''.
Дио средстава обезбјеђен је из буџета општине,
дио путем кредитног задужење а постоје индиције
и обећања за помоћ из Владе РС. За овај пројекат
урађена је комплетна пројектна документација.
Наставак ових пројеката планиран је у 2018.
години.
IV Образовање
И у 2017. години су уредно извршене све
законске обавезе у финансирању предшколске
установе, средње школе за материјалне трошкове
, а реализована је помоћ из буџета основној
школи за финансирање пратећих активности ове
установе , тј.помоћ при одласку на екскурзију и
разна такмичења.
Као и претходних година Општина је уприличила
пријем и додјелу признања и скромних награда за
одличне ученике.
Оно што је за сваку похвалу је да је у 2017.
години основна школа уз помоћ ресорног
министарства
ријешила
горући
проблем
прикључивања на
канализациону мрежу, а
Општина је дала своје учешће тиме што је
финансирала израду пројектне документације.
V Култура и спорт
Област културе институционално се везује за
Народну библиотеку , а област спорта за
Одбојкашки клуб Љубиње.
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У начину рада народне библиотеке није било
промјена које би изазвале пажњу, модел
финансирања народне библиотеке осто је исти.
И Одбојкашки клуб Љубиње се финансира по
устаљеном
моделу.Главнину
средстава
обезбјеђује буџет Општине, а дио се обезбјеђује
из властитих прихода и од спонзора.
У погледу постигнутих резултата и укупног
доприноса културе и спорта у Љубињу, треба
издвојити КУД''Љубиње'', КМФ Љубиње, СПКД
Љубиње и др.
Спорт
и
култура
у
Љубињу
уживају
континуирану подршку и суфинансирање из
буџета, а тако је било и у 2017. години.
VI Јавне службе и дјелатност
Организација , садржај и достигнути квалитет
јавних услуга који су на располагању грађанима у
највећој мјери одражавају и укупна достигнућа
уређене заједнице.
У 2017. години Општина Љубиње у томе погледу
има задовољавајући учинак.
У сектору јавних служби и дјелатности од јавног
значаја није било већих застоја који ће ометати
остваривање права и интереса грађана и других
субјеката привредног и друштвеног живота.
У току године послије великих пожара, из буџета
Општине и Ватогасног савеза Републике Српске,
дошло је до значајног опремања Територијалне
ватрогасне јединице у циљу оспособљавања за
ефикасније интервенције.
Међутим и даље стоје на чекању питања из
надлежности јавних предузећа републичког нивоа
, гдје су најважнија изградња 35 Кw далековода
од Величана и реконструкција магисралног пута
М-6 према Стоцу и Требињу.
V Остале активности
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

У континуитету је вршено пружање
услуга грађанима у складу са важећим
законским прописима
Спровођење
редовне
активности
општинске управе у складу са Законом о
ЛС
Вршено техничко опремање и стручно
усавршавање радника Општинске управе
Спровођење мјера на отклањању штета
налсталих од пожара
Припрема и спровођење скупштинских
одлука
Проведени избори у МЗ
Успјешно
реализоване
културне,
привредне и спортске манифестације
Остварена добра безбједоносна ситуација
Оставрена добра сарадња са домаћим и
међународним институцијама
Информисање
путем
Службеног
Гласника општине и општинског сајта
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ЗАКЉУЧАК
Предочени
извјештај
рада
Начелника
истовремено представља и општи преглед
спроведених активности у 2017. години, као и
пресјек стања у скоро свим сферама живота у
општини.Овај извјештај омогућава да се у
континуитету
прати
рад
начелника
и
аргументовано вреднују ефекти предузетих
активности. Сматрам да се анализом извјештаја,
може објективно издвојити неколико битних
чињеница:
➢ Исказана је стабилност Финансијског
пословања општине , које се спроводи у
складу са буџетским оквиром. Строго се
води рачуна да расходи буду усклађени
са планираним приходима, постојана је
ливидност и нема дуговања према било
коме.
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представља напредак у односу на затечено стање,
вриједан је помена и има стимулативан одјек, а
грађани ове општине ће имати прилику да искажу
свој став о томе: да ли је могло да се уради нешто
више и боље.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

На основу члана 39.став 2.тачка 28.Закона
о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16) и члана
36. и 38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17)
Скупштина Општине Љубиње на сједници
одржаној дана 19.7.2018.године, доноси сљедећи

➢ У врло неповољној економској ситуацији,
направљени су први помаци у
привредном опоравку/развоју општине.

З А К Љ У Ч А К

➢ Инфраструктурни пројекти и капиталне
инвестиције,
чије
планове
усваја
скупштина општине, спроводе се у
складу са законском регулативом, у
датим роковима.

Не усваја се Извјештај о раду Одјељења
за привреду, финансије и јавне дјелатности
Општинске управе Општине Љубиње, за
2017.годину.

➢ Константно се ради на унапређењу
квалитета у свим областима друштвеног
живота у нашој општини: култури,
образовању, спорту и сл.
Наведене чињенице немају сврху да стање у
нашој општини прикажу идеалним, нити да
величају рад начелника и локалне управе. И даље
смо, као и шира регионална и државна заједница,
изузетно
оптерећени
проблемом
одлива
становништва због немогућности запошљавања и
многим другим, узрочно повезаним, проблемима.
Да би се у потпуности одговорило потребама
огромног броја незапослених и социјално
угрожених, зауставио одлив становништва и
гашење села, повећала стопа наталитета, повећао
број ученика и здравствено осигураних лица.... –
потребно је много више урадити на општем
привредном развоју. Сви, који објективно
сагледавају вријеме у коме живимо, знају да до
опште економске ренесансе не може доћи без
државе, као кључног покретача развојних
активности. У току наредне године очекујемо
пуно значајније помаке и већу помоћ
Републичких
органа,
првенствено
Владе
Републике Српске, а нарочито у реализацији
битних
инфраструктурних
и
привредних
пројеката већ наведених у овом извјештају.Сваки
помак у запошљавању и привредном развоју, који

1

2
Извјештај је саставни дио овог закључка.
3
Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и објавиће се у
Службеном гласнику Општине Љубиње.

Број: 01-013-58/18
Дана, 19.7.2018.
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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
Одјељења за привреду,финансије и јавне
дјелатности за 2017. годину
1.УВОДНИ ДИО
У Одјељењу за привреду, финансије и јавне
дјелатности у саставу општинске управе, послове
и радне задатке утврђене
Правилником о
систематизацији радних мјеста , обављало је 9
(девет) службеника укључујући и начелника
одјељења,распоређено у два одсјека.
Ово одјељење у 2017. години је поред
финансијских, рачуноводствених
послова,
састављања и анализе буџета, трезорског
евидентирања, како за управу, тако и за буџетске
кориснике, спроводило активности прије свега у
области пољопривреде, образовања, спорта,
културе, избјеглог и расељеног становништва и
др,
Настављена
је
помоћ
пољопривредним
произвођачима у 2016 години у остваривању
права на новчани подстицај у складу са
Правилником о остваривању новчаних подстицаја
у пољопривредној производњи Министарства
пољопривреде Републике Српске.
Наставио се рад на ревизији стратегије развоја за
период 2011-2020 године,те је документ
Ревидиране стратегије развоја усвојен почетком
2017. године.
2. БУЏЕТ И СТАЊЕ БУЏЕТА У 2017. ГОДИНИ.
На основу препорука Главне службе за ревизију
јавног сектора,која је извршила ревизију
консолидованих финансијских извјештаја за
2014.годину,донесен је план активности на
реализацији препорука, који је усвојен на
сједници скупштине у октобру 2015 године.
План активности се реализује и у току
2017.године.
Буџет за 2017. годину усвојен је 28.12.2016.
године у износу од 1,667.000,00 КМ, и на исти је
добивена сагласност министарсва финансија РС.
Усвајању буџета претходило је усвајање
ребаланса буџета за 2016.годину, на који је такође
добивена сагласност министарства, у износу од
1.739.030,00 КМ.
Из наведеног се види да је буџет за 2017 годину
мањи за око 4% од ребалансираног за 2016
годину.
Уз буџет за 2017 годину , усвојен је и програм
капиталног инвестирања.
За ове намјене предвиђена су средства у износу
од 100.000,00 КМ, за које је сачињена листа
приоритетних пројеката.
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На
сједници
Скупштине
општине
28.12.2017.године усвојен је ребаланс буџета за
2017.годину у износу од 1.676.000,00КМ.
Планиране приходе буџета чине:
- порески
приходи
у
износу
од
1,375.900,00 КМ
- непорески приходи у узносу од
131.100,00 КМ
- остали приходи у
износу од
169.000,00 КМ
Према извјештају о извршењу буџета, укупни
приходи су остварени у износу од 1,740.167,00
КМ, што је за 64.167,00 КМ више од плана.
Приходи од индиректних пореза остварени су
више од планираних за 55.186,00 КМ, а значајно
је споменути да су непорески приходи већи од
планираних у износу од 3.132 КМ.
У извјештају о извршењу буџета за 2017.годину,
који је већ прошао скупштинску процедуру,
детаљније су анализиране основне буџетске
позиције прихода и расхода., како за општинску
управу, тако и за буџетске кориснике.
У оквиру овог одсјека редовно су провођене
активности на обради свих докумената, који су
основ за књижење, пријем и контрола улазних и
излазних
рачуна, плаћање, евиденције на
промјени стања на имовини општине, обрада
пописних листа и завршних књижења, обрачун
плата запослених,
промјене и евиденције у
благајни административне службе, те остале
финансијске евиденције.
Такође се у оквиру одсјека редовно ради на
поступцима јавних набавки у оквиру комплетне
Општинске управе,а у току 2017.године урађено
је 14.поступака јавних набавки.
3. ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ
А.

ПРЕДУЗЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ

За разлику од Одсјека за буџет и финансије, у
Одсјеку за привреду, врше се управни и стручни
послови, који се односе на програм развоја,
привредних
дјелатности,
пољопривреда,
занатство, трговина, угоститељство,туризам,
регистрација предузетника из свих области које
су
Законом
о
занатско-предузетничкој
дјелатности стављене у надлежност општине те
вођење Регистра истих.
Рад са странкама, је константан, посебно
пољопривредним
произвођачима
референти
одсјека су на услузи, и кад су у питању пријаве и
попуњавање документације за било који вид
подстицаја,
регистрација
пољопривредних
газдинстава, излазак на терен, примјена и
праћење закона и прописа,
као и помоћ
удружењима грађана по разним основама.
У току 2017. године, од 01.07.2017., у области
предузетништва уведен је програм јединствене
електронске
апликације
за
регистрацију
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предузетника, као и вођење Централног регистра
предузетника,што изискује сталну конекцију са
Министарством за индустрију,енергетику и
рударство,одноно
њихов
одсјек
за
предузетништво.
До краја 2017 године, сви предузетници су
уведени у јединствени регистар, све евиденције су
ажуриране и ради се на унапређењу ових
активности, извршно је електронско увезивање
Одјељења као надлежног органа за регистрацију
предузетника са пореском управом РС .
У оквиру овог Одсјека у току 2017. године,
ријешено је 69 управних предмета по захтјевима
странака ,
Од управних предмета по захтјеву странака,
(рјешења, одјаве, пријаве, усклађивања
дјелатности, увјерења идр.) из области:
- трговине;
10 рјешења
- пољопривреде,
14 рјешења
- превоза,
15 рјешења
- занатства,
6 рјешења
- угоститељства,
4 рјешења
- увјерења
14 углавном
из области пољопривреде
Сви напријед наведени предмети односе се на
сектор предузетништва.
На крају године регистрована су 64(шездесет
четири)предузетника који обављају самосталну
дјелатност и то у сљедећим областима:
.
1. трговина
22
2. угоститељство
18
3. занатство
14
4. пољопривреда
10
---------------------------------------------------------------УКУПНО:
64
У области занатско-предузетничке дјелатности
води се и Регистар превоза за властите потребе. У
току 2017 издато је 14 (четрнаест) ових рјешења,
углавном
за
обављање
пољопривредне
дјелатности. .
У оквиру програма самозапошљавања које је
резултирало регистрацијом 14 (четрнаест)
предузетника у прошлој години, имамо сарадњу
са Заводом за запошљавање, преко кога су
предузетници конкурисали на Јавни позив за
покретање властите производње.
.
Б.
ПОЉОПРИВРЕДА
На нивоу наше општине, пољопривредна
производња је може се с правом рећи основна
грана дјелатности, за већину становништва,
задњих година.
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Поред воћарске дјелатности која заузима 132 ха,
најзаступљенија је била садња дувана у
протеклом периоду.
У 2017 години дуван је засађен на површини од
70 ха, односно укупно 1.750.000 струкова, на 550
парцела, што је за 12,5% мање у односу на 2016
годину.
Узгојем
дувана
бавила
су
се
213
пољопривредника,а ова производња се смањује из
године у годину
Основни разлог за мањи интерес за садњу дувана
је болест биљке дувана,а према процјени
пољопривредне службе, овом болести је
захваћено 20% површина засађених у 2016
години.
Резултат анализе са пољопривредног института
Бања Лука је показао да се ради о бронзастом
вирусу парадаиза,а заштита од ове болести се
врши на парадаизу који преноси ову болест.
Призводња лековитог биља се наставља, али у
знатно смањеном обиму у дносу на претходну
годину.Разлоге за смањење обима ове производње
можемо тражити у немогућности пласмана и
драстичном смањењу цијене производа у односу
на цијене из 2015. и 2016. године када се
интензивно ушло у ову производњу.
Поред ових култура традиционална је садња
повртларских култура кромпир, лук, паприка,
парадајз , тако да су обрађене скоро све површине
љубињског поља.
Кад је ријеч о пољопривредној производњи,
неопходно је поменути и нови начин регистрације
пољопривредних газдинстава, које врши Агенција
за посредничке, информатичке и финансијске
услуге, (АПИФ).
Нови закон о регистрацији,који је на снази од
2016.године,
предвиђа
разврставање
пољопривредних газдинстава на комерцијална (
тржишно орјентисана, која су достигла
минимални укупни обим производње) и
некомерцијална, (која нису тржишно орјентисана
и која нису достигла минимални укупни обим
производње).
На подручју општине Љубиње по новом Регистру
има
236
регистрованих
пољопривредних
газдинстава. Од тога
је 39 комерцијална
газдинстава, од којих већина редовно уплаћује
доприносе
за
пензијско
и
здравствено
осигурање,а
197
некомерцијалних
пољопривредних газдинстава.
Стање у области пољопривреде, прољетна и
јесења сјетва, стање у области сточаске
производње, захтјеви према Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, по
основу подстицајних средстава, накнада штета и
других видова помоћи , такође ће се обрадити у
посебној информацији о пољопривреди, на
сједници која буде разматрала информацију из
ове области, што је у програму скупштине.
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Потребно је напоменути да је 2017.година у
општини Љубиње била изузетно неповољна за
пољопривредну
производњу
из
разлога
прољетних мрезева у априлу мјесецу који су
скоро у потпуности уништили воћарску
производњу и ране усјеве.У наредном периоду је
завладала дуготрајна суша што се такође знатно
одразило на остале усјеве.

Путем пољопривредне службе, послати су
следећи захтјеви за подстицаје МПШВ РС.
- 4 захтјева за упис у регистар узгајивача
говеда
- 53 захтјева за систем крава-теле(374 краве)
- 4 захтјева за овце
- 1 захтјев за козе
- 15 захтјва за јунице
- 2 захтјева за крмаче
- 13 захтјева за 18-тонедељне пиленке
- 37 пчелара остварило премију преко
новооснованог удружења“Кадуља“
- 19 захтјева за садњу цмиља
- 18 захтјева за продато цмиље
- 3 захтева за плочице за пчеле
- 2 захтјева за упис у фиторегистар
- 7 увјерења за садњу дувана
- 17 захтјева за наводњавање
Републичком заводу за статистику послато је 22
извјештаја
из
области,
(заступљеност
пољопривредних култура и приноси истих,
извјештај из сточарства и клање стоке у
кланицама.)
Према
Правилнику
министарства
,
пољопривредни произвођачи, који испуњавају
услове из Правилника имају право на регресирано
дизел гориво за извођење прољетних и јесењих
радова.
По овом правилнику, право на подстицајна
средства за регресирање дизел горива остварила
су регистрована пољопривредна газдинства, која
су по хектару регистроване обрадиве површине
на подручју РС, у периоду од 30.марта до 15.
новембра 2017 године извршила куповину дизел
горива за потребе извођења прољетних и јесењих
радова у количини од 100 литара по хектару за
све биљне културе.
Укупна количина горива за пољопривредне
произвођаче из општине Љубиње износила је
35.138,29 литара, а преузето је 33.081,93 литара.
Регрес гориво одобрено је за
152
пољопривредних газдинстава.
Због елементарних непогода(прољетни мраз и
дуготрајна суша),надлежно Министарство је
одобрило додатна средства и то у виду новчаних
средстава од 28КМ по хектару и 20 литара нафте
по хектару.Гориво је одобрено за 167

Број: 3 - Страна: 26

пољопривредних
произвођача,преузето
је
6.700,52 литра, а новчана средства су уплаћена на
појединачне
текуће
рачуне
носилаца
пољопривредних газдинстава.
У склопу одсјека за привреду, референти су
ангажовани на обиласку терена и утврђивању
штета од елементарних непогода (град, поплаве,
пожари, удар грома,мраз идр..., штете од дивљих
животиња,(вука)исл., гдје се утврђује чињенично
стање, путем записника, а пољопривредници
појединачно подносе захтјеве Министарству, за
накнаду штете.
4. ОСТАЛО
Поред ових реферата и послова на нивоу
одјељења раде се и послови које одређена
Министарства повјере органима општине, као
што су провођење и имплементација пројеката
Федералног министарства за избјегла и расељена
лица, провођење процедура за додјелу земљишта
и плацева за интерно расељена лица на подручју
општине.
Поред ових активности треба напоменути и
активности из области друштвених дјелатности,
из области средњег, основног и предшколског
образовања, који су у надлжности јединице
локалне самоуправе, а који се манифестују кроз
помоћи , појединцима, школи и дјеци за
постигнуте успјехе у школи.
Активности грађана, удружења, по основу
предузимања заједничких акција на поправци
инфра структуре, уређења зелених површина и
предузимања заједничких акција, локална
заједница помаже по устаљеном концепту,
покрећу се подношењем захтјева одјељењу за
прикупљање новчаних средстава.
Референти из одсјека за привреду, (земљорадња,
сточарство,...),
стално
су
на
услузи
пољопривредним произвођачима по питању
пријава, обраде захтјева према министарству,
удружењима, невладином сектору и сл., давања
савјета, организацији састанака, предавања са
савјетодавном службом и представницима
министарства и другим релевантним субјектима.
Поред ових послова, које смо обрадили као
приоритетне, у одјељењу су се радили и други
послови од интереса за грађане и ширу
друштвену заједницу, који су били актуелни у
датом моменту, те учешће у раду комисија (попис
имовине, јавне набавке,процјена штета и др.)
Љубиње: мај 2018.године
ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Чедомир Ћук

Датум: 31.12.2017.
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На основу члана 39.став 2.тачка 28.Закона
о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16) и члана
36. и 378.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17)
Скупштина Општине Љубиње на сједници
одржаној дана 19.7.2018.године, доноси сљедећи
З А К Љ У Ч А К
1
Не усваја се Извјештај о раду Одјељења
за општу управу Општинске управе Општине
Љубиње, за 2017.годину.
2
Извјештај је саставни дио овог закључка.
3
Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и објавиће се у
Службеном гласнику Општине Љубиње.
Број: 01-013-58-1
Дана, 19.7.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Одјељења за општу управу Општине Љубиње за
2017. годину
Послови локалне самоуправе утврђени су
Законом о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске, 97/16) као и Стаутом
Општине Љубиње (Служебни гласник Општине
Љубиње, 3/17), а што је даље дефинисано
важећим Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста у Општинској
управи Љубиње (Службени гласник Општине
Љубиње, број 2/14, 1/17), па су у складу са
наведеним у Одјељењу за општу управу у току
2017. године послове су обављали службеници распоређени у два одсјека:
-Одсјек опште управе
-Одсјек за урбанизам
Броја запослених у Одјељењу повећан је од
почетка 2017. године, јер је Правилнико о
измјенама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста од јануара 2017.
године, у оквиру службе распоређен и комунални
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полицајац, па је укупан број извршилаца 9,
укључујући и Начелника одјељења.
Одсјек опште управе
Матична служба - Ранијих година у
матичним службама у Републици Српској
започето је издавање
извода странкама
„повлачењем извода" из других матичних служби,
тако да је то знатно смањило трошкове како
нашим грађанима који су рођени на територији
других општина у Републици Српској, тако и
грађанима других општина који су везани за наше
матично подручје. За успјешно функционисање
наведеног начина рада матичне службе,
неопходно испунити одређене предуслове, прије
свега унос матичне евиденције у електронску
форму. У вези са наведеним настављена је, израда
и верификовање базе података матичних књига
рођених, држављана, вјенчаних и умрлих за
Општину Љубиње. Сам поступак уноса матичне
евиденције отпочео је 2009. године, те су у току
2017. године ангажовани сви расположиви
капацитети што је резултирало уносом око 18.000
уписа, од чега 12.000 нових уноса, као и 6.000
измјена у оквиру постојећих, чиме је, можемо
констатовати у претходној години унета
цијелокупна матична евиденција па је поступак
уноса у потпуности завршен. У току је поступак
верификације унјетих података, чиме би се
омогућило коришћење верификованих података у
матичним службама из других општина.
У оквиру одсјека за oпшту управу матичне службе обављали су се и следећи
послови :
- вођење матичних књига рођених,
вјенчаних, умрлих и књиге
држављана,
- издавање увјерења-извода из
матичних евиденција,
- састављање смртовница ради
оставинске расправе,
- склапање бракова,
- овјера потписа, преписа и рукописа,
- послови писарнице, пријем, слање и
завођења поште, архивирање-архива,
- издавање увјерења из члана 159. и
160. по Закону о општем управном
поступку,
- доношење рјешења из грађанских
стања, промјена личног имена,
исправке због погрешног уписа у
матичне књиге, накнадни уписи у
матичне књиге рођених, вјенчаних и
умрлих као и књигу држављана.
- канцеларијско пословање и
извјештавање,.

Датум: 31.12.2017.
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У оквиру Борачко-инвалидске заштите, обављали
су се редовни послови :
- израда првостепених рјешења из
права личне и породичне војне
инвалиднине - у 2017. години 7
рјешења.
- доношење рјешења о стицању и
престанку права како годишњег тако и
мјесечног борачког додатка - у 2017.
години, 12 рјешења о годишњем
борачком додатку, као и 20 рјешења о
мјесечном борачком додатку.
- доношење рјешења о одликовањима у 2017. години 2 рјешења
- скенирање предмета личне и
породичне инвалиднине,
- утврђивање категорије борца,
- послови радних односа здравствене
заштите и запошљавања,
- административно технички, послови
матичне евиденције из радних односа.
- што се тиче реферата борачкоинвалидске заштите у току је
континурана ревизија за предмете
породичне и личне инвалиднине.
- Такође посредством органа су поднијета два
захтјева за додјелу једнократне новчане помоhи за
здравствену заштиту, и исте су прослјеђени
министарству.
- По објављеном пројекту бањске рехабилитације
ратних војних инвалида и чланова породица
погинулих бораца за 2017. годину, спроведен је
поступак по Јавном позиву Министарства рада и
борачко-инвалидске заштите и донесена коначна
листу о избору јеног корисника бањске
рехабилитације.
Одсјек за урбанизам
У оквиру одсјека за урбанизам обављени су
следећи послови :
- израда нацрта одлука, правилника и
упутстава,
- издавање локацијских услова,
рјешења и сл.
- учествовање у изради пројеката,
- одлуке из области cao6paћaja и
путева,
- послови предмјера и предрачуна
радова,
- послови надзора,
- остваривање сарадње са другим
органима (министарствима,
имовинско правном службом катастар
и сл.
Службеници Одсјека су у току године
обављали и послове израде идејних и изведбених
пројеката послове предмјера и предрачуна радова,
надзор над објектима за које је општина
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инвеститор, као и на пројектима и програмима
сектора друштвено-економског развоја општине.
У оквиру реферата за стамбено-комуналне
послове, енергетску ефикасност и заштиту
животне средине извршен је разрез комуналне
накнаде за 2017. годину за 100 правних лица као и
633 физичких лица од 1 до 1V категорије.
Издате су и 4 еколошке дозволе, као и
израђени налози заједничке комуналне потрошње.
Службеници Одсјека учествовали су у
изради тендерске документације за пројекте који
су усвојени у Стратегији Општине који се
реализују у 2018. години.
Поред напријед наведеног службеници
Општинске управе Одјељења за општу управу
вршили су коресподенцију са ресорним
министраствима, проучавали законске прописе, а
све
у
циљу
остваривања
управљања
администрацијом у интересу граfјана и развоја
локалне заједнице.
У оквиру послова из надлежности
комуналне полиције, вршени су послови:
- Надзор над примјеном закона о комуналној
полицији, закона о комуналним дјелатностима,
општинским одлукама посебно Одлуке о
комуналном реду на подручју Општине Љубиње,
Одлуке о заштити од пожара, те одлуке о радном
времену у угоститељским објектима и у том
смислу подношење захтјева суду эа прекршаје и
санкционисање оних који су кршили наведене
прописе. Самостално и у сарадњи са полицијском
станицом Љубиње поднјето је 11 прекршајних
захтјева.
-Праћење реализације програма заједничке
комуналне потрошње за 2017. годину заједно са
даваоцем комуналних услуга, посебно у дијелу
који се односи на чишћење јавних површина,
одвоз и депоновање смећа, одржавање градске
депоније, одржавање и уређење јавних зелених
површина посебно у сезони кошења траве .
-Припрема и спровођење програма акција
чишћења јавних површина са ученицима основне
школе,
-Учешће у раду комисија именованих од стране
скупштине општине те начелника Општине,
-Интервенције по позиву грађана у току радног
времена као и ван њега, излазак на терен по
потреби и по њиховом захтјеву те рјешавање у
складу са надлежностима и могућностима.
Рад
у комисијама
које
именује
Скупштина и Начелник обављао се у значајном
обиму и то:
- комисија за јавне набавке,
- комисија за споменике и спомен
обиљежја,
- комисија за додјелу пољопривредног
земљишта,

Датум: 31.12.2017.
-

-
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комисија за евиденцију документације
о непокретностима Општине Јbубиње,
комисија за лицитацију
закуп градског грађевинског
земљишта ,
комисија за технички пријем објеката,
комисија за избор корисника бањског
лијечења бораца инвалида и чланова
породица погинулих бораца,
комисија за здравствену заштиту и
смјештај борачких категорија,
комисија за издвајање безвриједног
регистратурског материјала,
комисија за попис имовине Општине
Јbубиње,
комисија за остваривање допунских
права код Центра за социјални рад,
комисија за уништавање лешева
угинулих животиња,

Стање рјешавања управних предмета
Овај дио извјештаја је типског карактера и о он је
такав с разлогом, ако се има у виду сврха и
функција Општинске управе . На основу података
можемо констатовати да је рјешавање предмета
по захтјеву странке, скоро на нивоу потпуне
ажурности. У неким приликама рјешавање
предмета је успорено из објективних разлога због
подносиоца који нису у прилици да комплетирају
поднешене захтјеве , или да ријеше имовинско
или неко" претходно питање". Свакако треба
имати у виду да је неизбјежно преношење неког
броја предмета из ранијег периода .
-У оквиру матичне службе издато је укупно 2265
извода. У току 2017. године закључено је укупно
13 бракова, што је незнатно повећање у односу на
2016. годину када је закључено 12 бракова. У
матичну књигу умрлих извршени су уписи за 42
умрле особе на подручју Општине Гбубиње.
-Укупни број запримљених предмета од стране
писарнице у којима је вођен поступак је 1260.
-Служба писарнице извршила је 2528 овјера
потписа, преписа и рукописа. Извршена је и 1
овјера на терену на захтјев странке која није била
у моryfiности из здравстених разлога да приступи
службеним просторијама.
-У току 2017. године издато је 48 радних
књижица.
- Стање рјешавање управних предмета у којима је
поступак покренут по службеној дужности Број
предмета у којима је поступак покренут по
службеној дужности је 690. Број издатих увјерења
је 53. Свим захтјевима за издавање увјерења је
удовољено.
- Стање рјешавања управних предмета у којима је
поступак покренут по захтјеву странке 60.
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Поред
напријед
наведеног
службеници
Општинске управе врши су коресподенцију са
ресорним министарствима, проучавали нова
законска рјешења, а све у циљу остваравања
функције управе - у интересу грађана и развоја
локалне заједнице.
В.Д . НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉEЊA
Александра Медан

На основу члана 39.став 2.тачка 28.Закона
о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16) и члана
36. и 38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17)
Скупштина Општине Љубиње на сједници
одржаној дана 13.11.2018.године, доноси сљедећи
З А К Љ У Ч А К
1
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета
Општине
Љубиње,
за
период
1.1.30.9.2018.године.
2
Извјештај је саставни дио овог закључка.
3
Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и објавиће се у
Службеном гласнику Општине Љубиње.
Број: 01-013-73/18
Дана, 13.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

Датум: 31.12.2017.
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И З В Ј Е Ш Т А Ј
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.09.2018. ГОДИНЕ

ПРЕДЛАГАЧ: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за буџет и финансије

УВОД
Програмом рада Скупштине Општине, а у складу са важећим законским прописима, предвиђено је
разматрање Извјештаја о извршењу Буџета Општине Љубиње за период од 01.01. до 30.09.2018. године.
У овом Извјештају исказана су буџетска средства и издаци у наведеном периоду , која су приказана
тако да се може видјети разлика између планираног и оствареног, објашњена већа одступања, те обавезе и
потраживања.
У периоду од 01.01. до 30.09.2018. године исказан је суфицит у износу од 567.990 КМ.
Детаљнија анализа о извршењу буџета дата је у материјалу.
AНАЛИЗА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
РЕД.
БРОЈ

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

ПЛАН ЗА
9.мјесеци
2018. ГОД.
1.061.925

ОСТВАРЕНО
01.01.-30.09.2018.

ИНДЕКС

1.135.625

107

1.

Порески приходи

2.

Непорески приходи

110.325

121.999

110

3.

Помоћи

101.250

102.697

101

4.

Финансирање

457.500

600.000

131

УКУПНА СРЕДСТВА

1.731.000

1.960.321

113

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 58
% буџета, непорески приходи 6 % буџета, а помоћи и финансирање 36 % буџета.
Остварење буџетских средстава у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године у односу на план за 2018.
годину износи 113 % од плана за девет мјесеци.
У наредној табели приказани су приходи по врстама и њихово остварење у односу на план за 2018.
годину.

Датум: 31.12.2017.
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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
7171 Индиректни порези од УИО
7191 Остали порески приходи
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
3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
7813 Трансфери јединицама локалне управе
8141
Примици од продаје основних
средстава
7312 Грантови из земље
9114 Примици од наплате датих зајмова
9219 Примици од осталог задуживања
УКУПНО 1+2+3

План за
2018. годину
1.415.900
100.000
50.000
100
100
500
100
1.265.000
100

Остварење
01.01.30.09.2018.
1.135.625
75.955
37.717
45
1.021.908
-

Индекс

147.100
34.000
14.000
16.300
1.000
100
3.000
14.000
15.000
4.000
29.300
500
15.900

121.999
31.954
6.494
12.085
708
2.271
11.660
8.605
4.533
24.876
18.813

83
94
46
74
71
76
83
57
113
85
118

745.000
135.000
10.000
600.000

702.697
102.697
600.000

94
76
100

2.308.000

1.960.321

85

80
76
75
9
81
-

Из тaбеле се види да су укупни приходи у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године остварени у
износу од 1.960.321 КМ, односно више за 13 % у односу за план за девет мјесеци.
Порески приходи остварени су у износу од 1.135.625 КМ са индексом 107, а повећанје прихода је
на приходима од ПДВ-а.
Код непореских прихода уочљиво је да je остварење за 9 мјесеци 2018. године остварење 121.999
КМ са индексом 110 а повећани су приходи од накнада за воде,накнада за шуме,накнада за противпожарну
заштиту као и остали општински приходи.
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 102.697КМ.

Датум: 31.12.2017.
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За првих девет мјесеци 2018. године средства за финансирање остварена су у износу од 600.000
КМ, а односе се на кредитна средства.
Битно је напоменути и то да укупно остварене приходе у буџету општине чине средства директно
буђетау износу од 1.861.863 КМ, а да су средства у износу од 98.456 КМ остварена кроз властите приходе
корисника , а највећи дио чине средства за социјалну заштиту у износу од 52.306 КМ.Буџетски корисници
остварили су властите приходе како слиједи:
-Општинска ватрогаснаслужба
1.800 КМ
-Центар за социјални рад(за социлалне помоћи) 52.806 КМ
-Дјечији вртић
12.148 КМ
-Средња школа
10.612 КМ
-Народна библиотека
90 КМ
-Агенција за развој
21.000 КМ
РАСХОДИ
Редб
р

116.800

Остварење
01.01.30.09.2018.
80.709

40.000
7.800
63.000
6.000

31.788
3.231
45.690
-

79
41
72
-

НАЧЕЛНИК, АДМИНИСТРАТИВНА
СЛУЖБА

619.200

435.182

70

Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде за топли оброк
Расходи за путне трошкове
Расходи за отпремнине
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне и комуникационе
ус
Расходи утрошка угља и дрва
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи за одржавање службеног аута
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи по основу ревизије и
над.пројеката
Расходи за услуге платног промета
Адвокатцке и нотарске услуге
Конкурси и објеаве
Расходи за осигурање
Расходи за лиценце
Расходи за остале стручне услуге
Расходи по судским рјешењима
Расходи по основу репрезентације
Расходи по основу Крсне славе Општине
Расходи сајма
Остали непоменути расходи
Расходи набавке новогодишње
галантерије
Расходи по основу камата на прим.

357.000
86.500
4.000
5.000
6.500
16.000
9.500
10.000
100
2.000
3.000
1.000
6.000
5.000
4.500
6.600
4.000
3.000
4.000
2.000
5.000
3.000
8.000
1.000
24.000
5.000
35.500
1.000
500
500

288.979
43.861
1.714
4.596
12.972
3.500
6.403
287
1.691
49
3.716
2.045
4.556
3.656
4.563
807
5.642
2.650
2.214
3.028
15.795
4.504
17.297
26
631
-

81
51
43
71
81
37
64
14
56
5
112
41
101
55
114
2
282
53
74
38
66
90
49
3
126
-

НАЗИВ КОРИСНИКА
СКУПШТИНА

4111
4112
4129
4129

4111
4112
4112
4112
4122
4122
4122
4123
4124
4125
4125
4126
4126
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4127
4191
4129
4129
4129
4129
4129
4133
4139
4870
4870

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

План за 2018.
годину

Индекс

69
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Зајмове
Расходи по основу затезних камата
Уплате за пог.уплате прихода
Издвајања за фонд солидарности

4111
4112
4122
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4129
4139
5113

5111
5111
4121
4122

5111
511
5111
5111
5111
5111
5111
5113
6112
6213
5112
5111

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА
ЈЕДИНИЦА
Расходи за бруто плате
Расходи за путне трошкове
Расходи за ком.и комун.услуге
Расходи за гориво
Расходи режијског материјала
Трошкови матер.за посебне намјене
Трошкови одржавања
Трошкови горива и ноћења
Расходи за остале стручне услуге
Остали непоменути расходи
Трошкови затезних камата
Набавка опреме

125.000

90.300

72

102.000
300
5.000
4.000
700
1.000
5.000
500
800
2.650
50
3.000

76.279
8.974
458
376
1.378
197
968
1.670

75
179
65
38
27
25
36
56

Властити приходи
Приходи из буџета

1.000
124.000

1.800
88.500

180
71

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

23.000

500

Учешће у пројектима мјесних зајед.
Базен Вођени
Трошкови закупа
Трошкови струје

22.000
500
500

500
-

100
-

736.000
10.000
1.500
4.000
3.000
4.000
200.000
67.000
2.000
2.000
77.500
15.000
350.000

346.301
4.998
10.185
200.000
66.918
270
55.503
8.427
-

50
679
100
100
13
72
56
-

192.050

91.827

48

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
Асфалтирање путева и изградња тротоара
Градска расвјета –изградња и
реконструкци
Бетонирање макадамских путева
Уређење пречистача и потока
Канализација –проширење мреже
Акумулација луке 2
Куповина земљишта за акумулацију
Издаци за набавку опреме
Оснивачки улог
Издаци за отплату главнице кредита
Издаци за реконструкцију клуба одбојке
Узградња тротаоара и
обор.кан.Виногради
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Датум: 31.12.2017.
4125
4125
4125
4127
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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Расходи за текуће одржавање
асфал.путева
Расходи за текуће одржавање мак.путева
Расходи за одржавање градске расвјете
Расходи за услуге информисања и медија
Расходи за израду пројеката и студија
Расходи за израду урбанистичког плана
Расходи за вршење премјера
Расходи за израду шумско привредне осн.
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 грант за изградњу споменика
Превоз ученика
Награде ученика
Награде за склапање брака
Помоћи појединцима
Трошкови суфинансирања вантјелесне
опл.
Буџетцка резерва

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
4111
4112
4112
4122
4123
4126
4127
4129
4161
4125
5112

5.000
2.000
1.500
1.000
1.000
2.000
5.000
21.310
8.000
1.500
25.000
3.000
7.300
2.000
1.000
35.000
1.000
2.000
3.500
18.000
10.000
1.500
8.000
8.000
6.000
3.000
9.440

212.100

Број: 3 - Страна: 34
112
2.164
2.598
1.900
6.606
18.574
1.500
5.408
1.550
18.230
1.563
600
13.500
7.200
4.000
6.322
-

2
108
173
190
82
74
50
74
77
52
78
17
75
90
50
105
-

149.983

71
76
53
60
51
4
53
70
72
77
-

Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова запос
Расходи за путне трошкове
Расходи за енергију, ком. и
комуник.услуг
Расходи за режијски материјал
Расходи по основу горива и смјештаја
Расходи за остале стручне услуге
Остали непоменути расходи
Помоћи појединцима
Трошкови одржавања
Трошкови инвестиционог одржавања

41.000
13.000
200
1.500
600
500
1.400
2.800
150.000
500
600

31.183
6.859
897
309
20
744
1.962
107.624
385
-

Властита средства
Средства бууџета

75.000
137.100

52.306
500

70
-
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СРЕДЊА ШКОЛА
Расходи за бруто накнаде трошкова
запосле
Расходи за путне трошкове
Расходи
за
енергију,
ком.
и
комуник.услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу горива и смјештаја
Расходи за стручне услуге
Остали непоменути расходи
Трошкови закупа
Властити приходи
Властити приходи
Властити приходи
Дотација Буџета

28.000
8.500
200
8.000
4.000
2.000
1.100
500
850
1.500
1.350

17.821
5.381
5.965
2.686
159
1.099
416
279
1.836
-

64
63
75
67
8
100
83
33
122
-

9.000
6.000
13.000

1.475
6.225
2.912
7.209

69
48
55

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
Расходи за бруто плате
Расходи по основу путних трошкова
Расходи
за
енергију,
ком.
и
комуник.услуг
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи за услуге горива и смјештаја
Расходи за услуге осигурања
и
плат.проме
Остали непоменути расходи
Опрема

69.250
60.000
50
1.400
150
4.500
300
150
2.200
500
0

53.325
47.012
20
1.016
52
2.973
195
80
1.673
94
210

77
78
40
72
35
66
65
53
76
19
-

Властити приходи
Властити приходи
Дотација Буџета
АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МСП

13.000
56.250
31.900

1.936
10.212
41.177
29.504

78
73

4111
4111
4129

Расходи за бруто плате
Расходи за плате приправника
Остали непоменути расходи

14.100
16.800
1.000
22

12.720
16.716
68
-

90
99
7
-

7225
7229

Властита средства
Властита средства
Средства буџета
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Расходи по основу путних трошкова
Расходи за енергију, ком. и комун. услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу горива и смјештаја
Расходи за стручне услуге
Остали непоменути расходи
Издаци за набавку опреме

4.800
9.900
17.200
15.000
500
8.000
1.000
2.000
1.000
500
1.000
1.000

6.000
15.000
8.504
6.776
148
3.481
777
100
1.428
842

125
151
49
45
30
43
39
20
143
84

Властити приходи
Средства буџета

1.000
14.000

90
6.687

9
48

4112
4112
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4129
4121

7872
7225
7291

4111
4112
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4129
5113

7872
7225

4112
4122
4123
4125
4126
4127
4129
5113
7225

92

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

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

УКУПНО
УКУПНИ РАСХОДИ:

Број: 3 - Страна: 36

38.000
2.000
700
3.000
15.000
2.000
3.000
2.000
17.000
12.000
12.000
4.000
1.000
5.000
5.000
6.500
1.500
1.000
2.000
1.000
1.000
5.000

23.500
2.000
507
1.400
11.400
268
2.000
7.028
9.000
9.000
4.000
4.000
3.700
4.500
500
1.500
1.500
800
1.000
2.500

62
100
72
47
76
9
100
41
75
75
100
400
74
69
33
150
75
80
100
50

139.700
2.308.000

90.103
1.392.331

64
60

Из приложеног извјештаја видљиво је да су укупни расходи у периоду од 01.01. до 30.09.2018.
године 1.392.331 KM.
Трошкови Скупштине, Начелника и Административне службе остварени су у износу од 515.891
КМ. Расходи за бруто накнаде одборника остварени су у износу од 45.690 КМ, расходи за бруто плате и
накнаде запослених у износу од 369.573 КМ и чине 71 % од укупних трошкова Скупштине, Начелника и
Административне службе
Преглед појединих трошкова по врстама дат је у следећој табели:
4123

4127

4129

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 остале струче услуге
Расходи за геодетско-катастарске услуге
Расходи за услуге штампања
Расходи за услуге одржавања рачунарских програма и лиценци
Расходи за услуге информисања
Расходи за податке АПИФ-а
Остали непоменути расходи
Расходи за по основу котизације за семинаре
Расходи за бруто накнаде волонтерима
Расходи по основу доприноса за рех.инвалида
Расходи за аднинистративне таксе и накнаде
Таксе и накнаде за регистрацију возила

6.403
1.265
1.743
357
492
958
1.295
295
5.642
1.260
2.126
1.895
57
304
15.795
185
3.995
691
20
758
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Расходи по основу пореза на непокретност Општине
Расходи за израду табли за забрану паркирањ
Набавка батерија
Набавка лопти за мали фудбал
Расходи за набавку медаља за турнир у м.фуд
Расходи за покретање ликвидације Херцег ду
Расходи за икебане
Расходи за предујам за заплијену имовине Грађевинара

8.462
137
4
201
237
1.000
55
50

Помоћи појединцима планиране су у износу од 172.000 КМ, а остварене у износу од 125.147 KM. од
чега у буџету Административне службе 17.522 и чине их: средства назначена у извјештају као и појединачне
додјеле средстава из једнократних помоћи како слиједи:
4161

ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА
Једнократна новчана помоћ Чолић Славиши за лијечење
Помоћ Турањанин Олги за санирање последица пожара
Помоћ Турањанин Влади за санирање последица пожара
Једнократна новчана помоћ Милићевић Јасни за превоз до болнице у
Фочу
Помоћ Шљукић Марији за трошкове припреме за фестивал
Једнократна новчана помоћ Пецељ Милијани за лијечење
Помоћ Мијановић Ратомиру за трошкове штампања књиге
Помоћ Удружењу Херцеговаца за обиљежавање славе
Помоћ ученицима Основне школе за одлазак на фестивал
Помоћ ученицима Основне школе за одлазак на екскурзију
Помоћ Шушић Синиши за лијечење дјетета у Београду
Гориво за превоз у бању Дворови за кориснике БИЗ
Награда најбољим одбојкашима на МОИ
Помоћ Ликић Ради за трошкове штампање књиге
Помоћ Српско-православној црквеној општини Чапљина за
организовање хуманитарне утакмице
Једнократна новчана помоћ Рикало Влади за лијечење
Једнократна новчана помоћ Топаловић Гордани за лијечење дјетета
Помоћ Епархији Захумско-херцеговачкој и приморској за трошкове
устоличења Владике
Помоћ Ђорђић Велибору за одржавање дјечије представе у Љубињу
УКУПНО

ИЗНОС
400
1.000
1.000
100
200
300
200
150
100
300
200
272
300
300
300
500
300
200
200
6.322

Капитални расходи остварени су у износу од 293.521 КМ, од чега
• Капитална улагања Општине у своја основна средства 290.799КМ
• Капитална улагања корисника ......................................... 2.722 КМ
док су средства за отплату главнице кредита остварена у износу од 55.503 КМ.
Финансирање програма од јавног интереса реализовано је према потребама и остварено је у износу
од 91.827 КМ, односно мање од планираног за 52.210 КМ.
Код прегледа трошкова буџетских корисника , видљиво је да су расходи већи од планираних
буџетом, а повећани су због улагања на рачун примљених грантова.
Грантови непрофитним организацијама, текли су по плану и оставрени су у износу од 90.103 КМ,
односно индексом 86 од плана за девет мјесеци.
Сагледавајући укупне приходе од 1.960.321 КМ и укупне расходе од 1.392.331 КМ , видљиво је да је
суфицит Буџета Општине Љубиње 567.990 КМ.
ОБРАЂИВАЧ
ОДСЈЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Датум: 31.12.2017.
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РЕБАЛАНС ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
РАСХОДИ

НАЗИВ КОРИСНИКА

ПЛАН ЗА
2018

СКУПШТИНА

ОСТВАРЕЊЕ
01.0130.09.2018

ПРЕД.
РЕБ.ЗА

ИНД

2018.год

116.800

80.709

125.900

108

40.000

31.788

43.000

108

7.800

3.231

4.900

63

63.000

45.690

61.000

97

17.000

283

4111

РАСХОДИ ЗА БРУТО ПЛАТЕ

4112

РАСХОДИ ЗА БРУТО НАКНАДЕ

4129

РАСХОДИ ЗА БРУТО НАКНАДЕ ОДБОРНИКА

4129

ТРОШКОВИ ИЗБОР

6.000

7225

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ

1.000

550

1.000

100

ПРИХОДИ ИЗ БУЂЕТА

115.800

80.159

124.900

108

НАЧЕЛНИК,

619.200

435.182

650.450

105

357.000

288.979

395.000

111

86.500

43.861

65.000

75

1.714

3.000

75

ОПШТИНСКА УПРАВА

4111

РАСХОДИ ЗА БРУТО ПЛАТЕ

4112

РАСХОДИ ЗА БРУТО НАКНАДЕ ЗА ТОПЛИ ОБРОК

4112

РАСХОДИ ЗА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ

4.000

4114

РАСХОДИ ЗА ОТПРЕМНИНЕ

5.000

4122

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ

6.500

4.596

6.500

100

4122

РАСХОДИ ЗА КОМ.И КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ

16.000

12.972

20.000

125

4122

РАСХОДИ УТРОШКА УГЉА И ДРВА

9.500

3.500

9.000

95

4123

РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

10.000

6.403

11.000

110

4124

РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ

4125

РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

2.000

287

1.000

50

4125

РАСХОДИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ АУТА

3.000

1.691

3.000

100

4126

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ СМЈЕШТАЈА

1.000

49

500

50

4126

6.000

3.716

6.500

108

4127

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ГОРИВА
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РЕВИЗ .И
НАДЗ..ПРОЈЕКАТА

5.000

2.045

7.000

140

4127

РАСХОДИ ПЛАТ.ПРОМЕТА

4.500

4.556

5.500

122

4113

ДОПРИНОС ЗА ПОРОД.БОЛОВ.

400

#####

4127

АДВОКАТСКЕ И НОТАРСКЕ УСЛУГЕУСЛУГЕ

6.600

3.656

5.500

83

4127

КОНКУРСИ И ОБЈАВЕ

4.000

4.563

6.000

150

4127

РАСХОДИ ЗА ОСИГУРАЊЕ

3.000

807

3.000

100

4127

РАСХОДИ ЗА ЛИЦЕНЦЕ

4.000

4.000

100

4127

РАСХОДИ ЗА ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

2.000

5.642

11.000

550

4191

РАСХОДИ ПО СУДСКИМ РЈЕШЕЊИМА

5.000

2.650

5.000

100

4129

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

3.000

2214

3.000

100

4129

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КРСНЕ СЛАВЕ

8.000

3028

6.000

75

0

100

0
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4129
4129

РАСХОДИ САЈМА
ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ

4129

РАСХОДИ НАБАВКЕ НОВОГ.ГАЛАН.

4133

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КАМАТА НА ПРИ.ЗАЈ.

4139

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ

4870

1000
24.000
5.000
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15.795

1.000
36.000

100
150

4504

5.000

100

35.500

17.297

28.000

79

1.000

26

100

10

ОБАВЕЗЕ ЗА ПОГ,УПЛ,ПРИХОДЕ

500

631

1.000

200

4870

ИЗДВАЈАЊА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

500

1000

200

4137

ТРОШКОВИ ОБРАДЕ КРЕДИТА

700

6381

ПРИМИЦИ ОД НАКНАДЕ ПЛАТЕ
ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА
JEДИНИЦА

750
125.000

90.300

126.800

101

4111

РАСХОДИ ЗА БРУТО ПЛАТЕ

102.000

76.279

102.500

100

4112

РАСХОДИ ЗА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ

200

67

4122

РАСХОДИ ЗА КОМ.И КОМУНИКАЦ,УСЛУГЕ

5.000

13.600

272

4122

РАСХОДИ ЗА ГОРИВО

4.000

4123

ТРОШКОВИ РЕЖИСКОГ МАТЕРИЈАЛА

4124

300
8.974

0

700

458

800

114

РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ

1.000

376

1.000

100

4125

ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА

5.000

1.378

3.000

60

4126

ТРОШКОВИ ГОРИВА И НОЋЕЊА

500

200

40

4127

РАСХОДИ ЗА ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

800

197

800

100

4129

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ

2.650

968

3.000

113

4139

ТРОШКОВИ ЗАТЕЗНИХ КАМАТА

30

60

5113

НАБАВКА ОПРЕМЕ

3.000

1.670

1.670

56

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ

1.000

1.800

2.000

124.000

88.500

124.800

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

23.000

500

23.000

100

5111

УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

22.000

22.000

100

5111

БАЗЕН ВОЂЕНИ

4121

ТРОШКОВИ ЗАКУПА

500

4122

ТРОШКОВИ СТРУЈЕ

500

7225

ПРИХОДИ БУЏЕТА

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
5111

50

0
500

500
500

736.000

346.301

1.071.500

146

10.000

4.998

62.000

#####

1.500

10.185

8.000

533

5111

АСВАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА
ГРАДСКА РАСВЈЕТА-ИЗГРАДЊА И
РЕКОНСТРУКЦИЈА

5111

БЕТОНИРАЊЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА

4.000

2.500

63

5111

УРЕЂЕЊЕ ПРЕЧИСТАЧА И ПОТОКА

3.000

6.000

200

5111

КАНАЛИЗАЦИЈА ПРОШИРЕЊЕ МРЕЖЕ

4.000

5112

РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКЕ РАСВЈЕТЕ

13.000

#####

5111

ИЗГРАДЊА АКУМУЛАЦИЈЕ 2

200.000

100

200.000

0
200.000
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67.000

66.918

ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

2.000

270

6112

ОСНИВАЧКИ УЛОГ

2.000

6213

5111

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ КРЕДИТА
ИЗДАЦИ ЗА РЕКОНС.КЛУБА ОДБ.-ДРУШТВЕНИ
ЦЕНТАР
ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА И ОБОРИ.КАНАЛ.У
ВИНОГРА.

5131

КУПОВИНА ЗЕМЛЈИШТА ЗА АКУМУЛАЦИЈУ

5112

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД

0
10.000

500
0

77.500

55.503

74.000

95

15.000

8.427

9.000

60

620.000

177

350.000

67.000

192.050

91.827

167.000

87

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
4125

РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
АСФАЛ.ПУТЕВА

5.000

112

5.500

110

4125

РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ МАК.ПУТЕВА

2.000

2.164

3.000

150

4125

РАСХОДИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ РАСВЈЕТЕ

1.500

2.598

2.600

173

4127

РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА И МЕДИЈ

1.000

4127

РАСХОДИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЕКАТА И СТУДИЈА

1.000

4127

РАСХОДИ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА

2.000

0

4127

РАСХОДИ ЗА ВРШЕЊЕ АЕР.СНИМАЊЕ
РАСХОДИ ЗА ИЗРАДУ ШУМСКО ПРИВРЕДНЕ
ОСНОВЕ
РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ
ПОВ.

5.000

0

4127
4128
4128
4128

РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЈАВНИ.
ПОВРШИНА

4128

0
1.900

21.310
8.000

6.606

1.500

2.000

200

22.000

103

8.000

100

1.500

100

25.000

18.574

25.000

100

ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВО.ОБО.ВОДА

3.000

1.500

4.000

133

4128

РАСХОДИ ЗА ОДРЖ.ЈАВНИХ КОМ.ОБЈЕКАТА

7.300

5.408

7.300

100

4128

РАСХОДИ ЗА ОДРЖАВАНЈЕ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ

2.000

1.550

2.000

100

4128

1.000

4128

ПЛАНСКО УКИДАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕЛ.ЕН.РАСВЈЕТА
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ВОДЕ НА
ЈАВ.ПОВ.

4129

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

4129

ПРАЗНИЧКА ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА

1.000

4129

2.000

4129

ТРАДИЦИОНАЛНЕ УЛИЧНЕ ТРКЕ
ФИНАСИРАЊЕ СПОРАЗУМА У
МЕЂУОПШ.САРАДЊИ

3.500

4141

НОВЧАНЕ ПРЕМИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

#####

4141

НОВЧАНЕ ПРЕМИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

#####

4141

СУБВЕНЦИЈЕ

18.000

4152

КАПИТАЛНИ ГРАНТ ЗА ИЗГРАДНЈУ СПОМЕНИКА

10.000

4128

35.000

0
18.230

25.000

71
#####
#####

1.000

100

1.563

1.600

80

600

3.500

100

13.500

18.000

100

10.000

100
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4161

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

1.500

4161

НАГРАДЕ УЧЕНИКА

8.000

7.200

8.000

100

4161

НАГРАДЕ ЗА СКЛАПАЊЕ БРАКА

8.000

4.000

8.000

100

4161

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ

4161

6.000

6.322

8.000

133

4161

ПОМОЋ ПОЈЕДИНЦИМА
ТРОШК СУФИНАНСИРАЊА ВАНТЈЕЛЕСНЕ
ОПЛОДЊЕ

1.000

33

4000

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

9.440

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
4111
4112

РАСХОДИ ЗА БРУТО ПЛАТЕ
РАСХОДИ ЗА БРУТО НАКНАДЕ ТРОШКОВА
ЗАПОСЛ

4112

РАСХОДИ ЗА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ

4122

РАСХОДИ ЗА ЕНЕР.КОМ.И КОМУНИ.УСЛУГЕ

4123
4126
4127

0

#####

3.000

212.100

149.983

223.700

105

41.000

31.183

44.000

107

13.000

6.859

9.800

75

100

50

200
1.500

897

1.500

100

РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

600

309

500

83

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ГОРИВА И СМЈЕШТАЈА

500

20

200

40

РАСХОДИ ЗА ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

1.400

744

900

64

4129

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ

2.800

1.962

4.000

143

4161

ПОМОЋ ПОЈЕДИНЦИМА

150.000

107.624

162.200

108

4125

ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА

500

385

500

100

5112

ТРОШКОВИ ИНВЕСТ.ОДРЖАВАЊА

600

7872

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ

75.000

52.306

77.000

7291

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ

137.100

500

2.000

137.100

97.177

144.700

28.000

17.821

31.400

112

8.500

5.381

9.890

116

0

4112

СРЕДЊА ШКОЛА
РАСХОДИ ЗА БРУТО НАКНАДЕ
ТРОШ.ЗАПОСЛЕНИХ

4112

РАСХОДИ ЗА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ

4122

РАСХОДИ ЗА ЕНЕРГ. КОМ.И КОМУНИКАЦ.УСЛУГЕ

8.000

5.965

9.260

116

4123

РАСХОДИ ЗА РЕЖИСКИ МАТЕРИЈАЛ

4.000

2.686

4.650

116

4124

РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ ПОТРЕБЕ

2.000

159

2.000

100

4125

РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

1.100

1.099

1.550

141

4126

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ГОРИВО И СМЈЕШТАЈА

500

416

670

134

4127

РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

850

279

980

115

4129

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ

1.500

1.836

2.400

160

4121

ТРОШКОВИ ЗАКУПА

1.350

5112

ТРОШКОВИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

7872

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ

7225

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ

7291

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ
ДОТАЦИЈА БУЏЕТА

200

0

0
1.475

1.475

9.000

6.225

8.300

6.000

2.912

6.100

13.000

7.209

15.425
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69.250

53.325

72.200

104

60.000

47.012

62.350

104

50

20

50

100

1.400

1.016

1.400

100

150

52

150

100

4111

РАСХОДИ З А БРУТО ПЛАТЕ

4112
4122

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПУТНИ ТРОШКОВА
РАСХОДИ ЗА ЕНЕРГИ,КОМ И
КОМУНИКАЦ.УСЛУГЕ

4123

РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

4124

РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ

4.500

2.973

4.700

104

4125

РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

300

195

300

100

4126

РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ГОРИВО И СМЈЕШТАЈА

150

80

150

100

4127

РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА И ПЛАТ.ПРОМ.

2.200

1.673

2.300

105

4129

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ

500

94

500

100

5113

ОПРЕМА

0

210

300

7872

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ

1.936

1.936

7225

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ

13.000

10.212

18.000

ДОТАЦИЈА БУЏЕТА

56.250

41.177

52.264

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
4111 РАСХОДИ ЗА БРУТО ПЛАТЕ

31.900

29.504

34.300

108

14.100

12.720

17.300

123

4111

РАСХОДИ ЗА ПЛАТЕ ПРИПРАВНИКА

16.800

16.716

16.800

100

4129

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ

1.000

68

200

20

7225

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ

4.800

6.000

6.000

7229

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ

9.900

15.000

15.000

17.200

8.504

13.300

15.000

6.776

15.000

100

СРЕДСТВА БУЏЕТА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
4112

500

148

500

100

4122

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПУТНИХ ТРОШКОВА
РАСХОДИ ЗА ЕНЕРГИ.КОМ.И
КОМУНИКАЦ.УСЛУГЕ

8.000

3.481

5.300

66

4123

РАСХОДИ ЗА РЕЖИСКИ МАТЕРИЈАЛ

1.000

400

40

4125

РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

2.000

1.000

50

4126

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ГОРИВА И СМЈЕШТАЈА

1.000

1.000

100

4127

РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

4129

777

500

100

100

20

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ

1.000

1.428

2.100

210

5113

ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

1.000

842

4.600

460

5112

ИЗДАЦИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ

0

#####

7225

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ
СРЕДСТВА БУЏЕТА

4152

ГРАНТОВИ

1

ОК ЉУБИЊЕ

2

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА

3

САВЕЗ ОПШТИНА РС

4

ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ

5

АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

1.000

90

1.000

14.000

6.687

14.000

139.700

90.103

136.300

98

38.000

23.500

37.000

97

2.000

2.000

2.000

100

700

507

700

100

3.000

1.400

3.000

100

15.000

11.400

16.000

107
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6

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

2.000

7

ПАРЛАМЕНТАРНЕ СТРАНКЕ

3.000

8

ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
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1.000

50

268

3.000

100

2.000

2.000

6.000

300

9

ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ

17.000

7.028

10.000

59

10

БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

12.000

9.000

13.000

108

11

ЦРВЕНИ КРСТ

12.000

9.000

12.100

303

12

СПКД ПРОСВЈЕТА

4.000

4.000

4.000

100

13

ДОМ ЗДРАВЉА

1.000

4.000

4.000

400

14

ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА

5.000

3.700

6.000

120

15

ФИНАНСИРАЊЕ НЕВЛАДИНОГ СЕКТОРА

5.000

0

16

КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ЉУБИЊЕ

6.500

4.500

6.500

100

17

ФОЛКЛОРНО ДРУШТВО

1.500

500

1.500

100

18

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

1.000

1.500

1.500

150

19

ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗРАЧАК

2.000

1.500

2.000

100

20

УДРУЖЕЊЕ СВЈЕТЛОСТ

1.000

800

1.000

100

21

УДРУЖЕЊЕ ГУСЛАРА

1.000

1.000

1.000

100

22

ЈП КАНАЛИЗАЦИЈА И ЧИСТОЋА

5.000

2.500

5.000

100

2.308.000

1.392.331

2.677.550

116

УКУПНИ РАСХОДИ
6381
4137
4111
4112
4129
4114
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4191
4133
4139
4870
5113
5111
5112
4152
6112
6213
4000

0
630.900
121.050
125.950
5.000
60.400
16.450
7.600
22.400
9.650
65.160
82.800
5.000
35.500
1.050
1.000
6.000
661.500
15.600
149.700
2.000
77.500
9.440

0
504.677
61.214
79.750
0
41.401
9.908
3.508
10.686
4.281
26.162
51.868
2.650
17.297
26
631
2.992
282.101
8.427
90.103
0
55.503
0

750
700
680.950
93.440
147.300
0
67.060
17.500
7.700
21.450
9.220
71.480
72.800
5.000
28.000
130
2.000
16.570
933.500
9.000
146.300
0
74.000
0

4141

18.000

13.500

18.000

4161

176.500

125.146

187.200

4121

1.850

500

500

0
2.308.000

0
1.392.331

67.000
2.677.550

5131
UKUPNO

0
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На основу члана 31.Закона о буџетском
систему Републике Српске (Сл.гл.РС,бр. 121/12) и
члана
35,37.Статута
Општине
Љубиње
(Сл.гл.Општине, бр. 2/14), Скупштина општине
Љубиње
на
сједници
одржаној
дана
27.12.2018.године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о извршењу Ребаланса Буџета Општине
Љубиње за 2018.годину

руководећи
штедње.

се

Број: 3 - Страна: 44

начелима

рационалности

и

Члан 6.
Буџетски корисници дужни су да се
приликом
трошења
буџетских
средстава
придржавају Закона о буџетском систему
Републике Српске и изјавом о фискалној
одговорности, што значи да смију стварати
обавезе и користити средства само за намјене
планиране Буџетом и до износа који је планиран.

Опште одредбе

I.

Члан 7.
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се начин
извршења Ребаланса Буџета Општине Љубиње за
2018.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.

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 2.
Члан 8.
Средства буџета за 2018. годину
распоређују се у износу од 2.677.550 КМ.
Члан 3.
Буџетски издаци су:
-

текући трошкови и дознаке нижим
организационим јединицама,
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 5.
да

Корисници буџетских средстава дужни су
средства утврђена у Буџету користе

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 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 буџетског
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
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Начелника Општине до износа од 6.000,00 КМ. О
закључку Начелник је дужан обавијестити
Скупштину, а закључак 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.
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 15.
Средства буџетске резерве могу се
користити у складу са чланом 43.Закона о
буџетском систему Републике Српске и то за:
1. Покривање непредвиђених расхода за
које нису планирана средства 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.
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.

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.
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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.
Комисије су дужне да обезбједе
транспарентан
приступ
потенцијалним
корисницима средстава путем јавног позива,

Посебни приходи – накнаде по разним
основама, наплаћеним по посебним законима,
усмјериће се и трошити у складу са одобреним
буџетом.
Члан 18.
Правна лица (удружења,
агенције и друге организације)

клубови,
које се

Датум: 31.12.2017.
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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.
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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
27.12.2018.године, д о н о с и

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
према предвиђеном буџету или се буду остварили
у већем износу од планираног.

Члан 1.
Скупштина Општине усваја предлог
ребаланса
Буџет
Општине
Љубиње
за
2018.годину, у износу од 2.677.550 КМ.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осам дана од дана
доношења и биће објављена у Службеном
гласнику Општине Љубиње.

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 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: 01-400-11
Дана, 27.12.2018.

О Д Л У К У
о усвајању ребаланса Буџета Општине
Љубиње за 2018.годину

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

Број: 01-400-10
Дана, 27.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

Датум: 31.12.2017.
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ ЗА 2019.ГОДИНИ
ПРИХОДИ
ВРСТА ПРИХОДА

1
7131
7141
7142
7143
7151
7152
7153
7171
7191
2
7212
7213
7221
7223
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7225
7231
7291
3
7872
7312
8141
9212
9381

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗ НА ЛИЧНА
ПРИМАЊА
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОНЕ
ПОРЕЗ НА ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ И ПРАВА
ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА
ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ
УСЛУГА
АКЦИЗЕ
ИНДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ ОД УИО
ОСТАЛИ ПОРЕСКИ
ПРИХОДИ
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА И РЕНТЕ
ПРИХОДИ ОД КАМАТА НА ГОТОВИНУ
ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ НА ФИРМУ
НАКНАДА ЗА КОРИШ.ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЊИШТА
НАКНАДА ЗА ПРОМЈЕНУ
НАМЈЕНЕ.ПОЉ.ЗЕМЉИШТА
НАКНАДЕ ЗА ШУМЕ
НАКНАДЕ ЗА ВОДЕ
ПРИХОДИ ОД КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ
НАКНАДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ
ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИКА
ОПШТИНСКЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ
ОСТАЛИ ОПШТИНСКИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
ТРАНСФЕРИ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
ГРАНТОВИ
ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА
ПРИМИЦИ ОД
ЗАДУЖЕЊА
ПРИМИЦИ ОД НАКНАДА НЕТО ПЛАТЕ
У К У П Н О 1+2+3

ПЛАН ЗА
2018

ПРЕДЛОГ
ЗА

ГОДИНУ
1.415.900

ОСТВАРЕЊЕ
01.0130.09.2018
1.135.625

ЗА 2019Г.
1.506.900

106

100.000
50.000
100
100
500

75.955
37.717
0
0
45

100.000
50.000
100
100
500

100
100
100
100
100

100

0

100

100

1.265.000

1.021.908

1.356.000

107

100
147.100
34.000
0
14.000
16.300

121.999
31.954
0
6.494
12.085

100
154.650
35.000
14.000
14.550

100
105
103
0
100
89

1.000

708

1.000

100

100
3.000
14.000
15.000
4.000
29.300
500
15.900
745.000
135.000

0
2.271
11.660
8.605
4.533
24.876

100
4.000
16.000
11.500
6.000
25.500
500
26.500
168.750
154.000
0

100
133
114
77
150
87
100
167
23
114
0

18.813
702.697
102.697

10.000
600.000

ИНДЕКС

10.000
600.000
4.750

2.308.000

1.960.321

1.830.300

79
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РАСХОДИ
НАЗИВ КОРИСНИКА

ПЛАН ЗА
2018

СКУПШТИНА

ОСТВАРЕЊЕ
01.0130.09.18

ПРЕДЛОГ
ЗА

ИНД

2019.год

116.800

80.709

111.000

95

40.000

31.788

43.000

108

7.800

3.231

5.000

64

63.000

45.690

63.000

100

4111

РАСХОДИ ЗА БРУТО ПЛАТЕ

4112

РАСХОДИ ЗА БРУТО НАКНАДЕ

4129

РАСХОДИ ЗА БРУТО НАКНАДЕ ОДБОРНИКА

4129

ТРОШКОВИ ИЗБОР

6.000

7225

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ

1.000

550

1.000

СРЕДСТВА БУЂЕТА

115.800

80.159

110.000

НАЧЕЛНИК,

619.200

435.182

667.200

108

357.000

288.979

405.000

113

86.500

43.861

65.000

75

1.714

3.000

75

5.000

100

ОПШТИНСКА УПРАВА

0

4111

РАСХОДИ ЗА БРУТО ПЛАТЕ

4112

РАСХОДИ ЗА БРУТО НАКНАДЕ ЗА ТОПЛИ ОБРОК

4112

РАСХОДИ ЗА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ

4.000

4114

РАСХОДИ ЗА ОТПРЕМНИНЕ

5.000

4122

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ

6.500

4.596

7.000

108

4122

РАСХОДИ ЗА КОМ.И КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ

16.000

12.972

20.000

125

4122

РАСХОДИ УТРОШКА УГЉА И ДРВА

9.500

3.500

9.500

100

4123

РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

10.000

6.403

10.000

100

4124

РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ

100

100

4125

РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

2.000

287

5.000

250

4125

РАСХОДИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ АУТА

3.000

1.691

3.000

100

4126

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ СМЈЕШТАЈА

1.000

49

1.000

100

4126

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ГОРИВА

6.000

3.716

6.500

108

4127

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РЕВИЗ .И НАДЗ..ПРОЈЕКАТА

5.000

2.045

5.000

100

4127

РАСХОДИ ПЛАТ.ПРОМЕТА

4.500

4.556

5.500

122

4113
4127

ПОРЕЗИ И ДОПР.ЗА БОЛОВАЊЕ
АДВОКАТСКЕ И НОТАРСКЕ УСЛУСЛУГЕ

6.600

3.656

2.400
6.000

#DIV/0!
91

4127

КОНКУРСИ И ОБЈАВЕ

4.000

4.563

5.000

125

4127

РАСХОДИ ЗА ОСИГУРАЊЕ

3.000

807

3.000

100

4127

РАСХОДИ ЗА ЛИЦЕНЦЕ

4.000

4.000

100

4127

РАСХОДИ ЗА ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

2.000

5.642

4.450

223

4191

РАСХОДИ ПО СУДСКИМ РЈЕШЕЊИМА

5.000

3.650

5.000

100

4129

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

3.000

2.214

3.000

100

4129

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КРСНЕ СЛАВЕ

8.000

3.028

8.000

100

4129
4129

РАСХОДИ САЈМА
ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ

14.795

1.000
30.000

100
125

4129

РАСХОДИ НАБАВКЕ НОВОГ.ГАЛАН.И ПОКЛ.

5.000

4.504

5.000

100

4133

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КАМАТА НА ПРИ.ЗАЈ.

35.500

17.297

32.000

90

4139

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ

1.000

26

1.000

100

4870

ОБАВЕЗЕ ЗА ПОГ,УПЛ,ПРИХОДЕ

500

631

1.000

200

100

1000
24.000
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4870

ИЗДВАЈАЊА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ

6381

НЕТО НАКНАДА БОЛОВАНЈЕ
ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА
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500

1.000

200

4.750
JEДИНИЦА

125.000

90.300

125.750

101

102.000

76.279

104.000

102

300

100

6.000

120

4.000

100

4111

РАСХОДИ ЗА БРУТО ПЛАТЕ

4112

РАСХОДИ ЗА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ

4122

РАСХОДИ ЗА КОМ.И КОМУНИКАЦ,УСЛУГЕ

5.000

4122

РАСХОДИ ЗА ГОРИВО

4.000

4123

ТРОШКОВИ РЕЖИСКОГ МАТЕРИЈАЛА

4124

300
8.974

700

458

700

100

РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ

1.000

376

1.000

100

4125

ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА

5.000

1.378

5.000

100

4126

ТРОШКОВИ ГОРИВА И НОЋЕЊА

500

100

4127

РАСХОДИ ЗА ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

4129

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ

4139

ТРОШКОВИ ЗАТЕЗНИХ КАМАТА

5113

НАБАВКА ОПРЕМЕ

3.000

1.670

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ

1.000

1.800

2.000

124.000

88.500

123.750

500

7.500

33

7.000

32

346.301

500
191.100

26

7225

ПРИХОДИ БУЏЕТА

500
800

197

1.300

163

2.650

968

2.900

109

50

100

50

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

23.000

5111

УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

22.000

5111

БАЗЕН ВОЂЕНИ

4121

ТРОШКОВИ ЗАКУПА

4122

ТРОШКОВИ СТРУЈЕ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

500
500
736.000

0

500

5111

АСВАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА

10.000

4.998

15.000

1.000

5111

1.500

10.185

1.500

100

5111

ГРАДСКА РАСВЈЕТА-ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
БЕТОНИРАЊЕ МАКАДАМСКИХ
ПУТЕВА

4.000

4.000

100

5111

УРЕЂЕЊЕ ПРЕЧИСТАЧА И ПОТОКА

3.000

15.000

500

5111

КАНАЛИЗАЦИЈА ПРОШИРЕЊЕ МРЕЖЕ

4.000

3.000

75

5111

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА ТИЈЕСНИ КЛАНАЦ

5111

ИЗГРАДНЈА СИСТЕ. ЗА НАВОДЊ.НА ТЕР.О.Љ.

5111

КУПОВИНА ЗЕМЉ.ЗА ИЗГ.СИСТ.ЗА НАВОДЊАВАЊ.

5113
6112
6213

5111

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ КРЕДИТА
ИЗДАЦИ ЗА РЕКОНС.КЛУБА ОДБ.-ДРУШТВЕНИ
ЦЕНТАР
АСВАЛТ.И ИЗГР.СИСТ.ОДВ.КАНА.И ОБОР.ВОДАВИНО.

5112

ИЗДАЦИ ЗА РЕКОНСТ.ГРАДСКЕ РАСВЈЕТЕ

5112

#DIV/0!
200.000

200.000

0

67.000

66.918

0

ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

2.000

270

ОСНИВАЧКИ УЛОГ

2.000

4125

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА
РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛ.ПУТЕВА

4125

РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ МАК.ПУТЕВА

15.000

750

3.000

150

77.500

55.503

91.000

117

15.000

8.427

10.000

67

350.000

0
33.600

192.050

91.827

202.900

106

5.000

112

5.000

100

2.000

2.164

2.000

100
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4125

РАСХОДИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ РАСВЈЕТЕ

1.500

4127

РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА И МЕДИЈ

1.000

4127

РАСХОДИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЕКАТА И СТУДИЈА

1.000

4127

РАСХОДИ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА

2.000

4127

5.000

4127

РАСХОДИ ЗА ВРШЕНЈЕ АЕР.СНИМАНЈА
РАСХОДИ ЗА ИЗРАДУ ШУМСКО ПРИВРЕДНЕ
ОСНОВЕ

4128

РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВ.

8.000

4128

РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

1.500

4128

РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЈАВНИ. ПОВРШИНА

4128
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2.598
1.900

1.500

100

1.000

100

6.000

600

2.000

100

5.000

100

21.310

0
6.606

10.000

125

1.500

100

25.000

18.574

28.000

112

ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВО.ОБО.ВОДА

3.000

1.500

5.400

180

4128

РАСХОДИ ЗА ОДРЖ.ЈАВНИХ КОМ.ОБЈЕКАТА

7.300

5.408

8.000

110

4128

РАСХОДИ ЗА ОДРЖАВАНЈЕ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ

2.000

1.550

2.000

100

4128

ПЛАНСКО УКИДАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

1.000

1.000

100

4128

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕЛ.ЕН.-РАСВЈЕТА

18.000

51

4128

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ВОДЕ НА ЈАВ.ПОВ.

#DIV/0!

4129

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

#DIV/0!

4129

ПРАЗНИЧКА ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА

1.000

2.000

200

4129

ТРАДИЦИОНАЛНЕ УЛИЧНЕ ТРКЕ

2.000

1.563

2.000

100

4129

ФИНАСИРАЊЕ СПОРАЗУМА У МЕЂУОПШ.САРАДЊИ

3.500

600

3.500

100

4141

НОВЧАНЕ ПРЕМИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

4141

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

4141

СУБВЕНЦИЈЕ

18.000

4152

КАПИТАЛНИ ГРАНТ ЗА ИЗГРАДНЈУ СПОМЕНИКА

10.000

4161

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

1.500

4161

НАГРАДЕ УЧЕНИКА

8.000

4161

НАГРАДЕ ЗА СКЛАПАЊЕ БРАКА

8.000

4161

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ

4161

ПОМОЋ ПОЈЕДИНЦИМА

6.000

4161

ТРОШК СУФИНАНСИРАЊА ВАНТЈЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

4000

БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

35.000

18.230

#DIV/0!
30.000

#DIV/0!

18.000

100

10.000

100

7.200

8.000

100

4.000

8.000

100

13.500

0

#DIV/0!
6.322

8.000

133

3.000

3.000

100

9.440

14.000

148

212.100

149.983

255.100

120

4111

РАСХОДИ ЗА БРУТО ПЛАТЕ

41.000

31.183

54.000

132

4112

РАСХОДИ ЗА БРУТО НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛ

13.000

6.859

8.700

67

4112

РАСХОДИ ЗА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ

200

100

4122

РАСХОДИ ЗА ЕНЕР.КОМ.И КОМУНИ.УСЛУГЕ
РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ
МАТЕРИЈАЛ

4123
4126

200
1.500

897

1.500

100

600

309

500

83

500

20

500

100

4127

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ГОРИВА И СМЈЕШТАЈА
РАСХОДИ ЗА ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ
УСЛУГЕ

1.400

744

1.400

100

4129

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ

2.800

1.962

2.800

100

4161

ПОМОЋ ПОЈЕДИНЦИМА

150.000

107.624

185.000

123
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4125

ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА

500

5112

ТРОШКОВИ ИНВЕСТ.ОДРЖАВАЊА

600

7872

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ

7291

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ
СРЕДСТВА БУЂЕТА

СРЕДЊА ШКОЛА

75.000

Број: 3 - Страна: 51
385

500

100
0

52.306

97.000

500

6.000

137.100

97.177

148.200

28.000

17.821

28.000

100

8.500

5.381

8.700

102

200

100

4112

РАСХОДИ ЗА БРУТО НАКНАДЕ ТРОШ.ЗАПОСЛЕНИХ

4112

РАСХОДИ ЗА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ

4122

8.000

5.965

8.850

111

4123

РАСХОДИ ЗА ЕНЕРГ. КОМ.И КОМУНИКАЦ.УСЛУГЕ
РАСХОДИ ЗА РЕЖИСКИ
МАТЕРИЈАЛ

4.000

2.686

4.000

100

4124

РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ ПОТРЕБЕ

2.000

159

2.000

100

4125

РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

1.100

1.099

1.100

100

4126

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ГОРИВО И СМЈЕШТАЈА

500

416

800

160

4127

РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

850

279

850

100

4129

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ

1.500

1.836

1.500

100

4121

ТРОШКОВИ ЗАКУПА

1.350

5112

ТРОШКОВИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

7872 ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ
7225 ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ
7291 ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ
ДОТАЦИЈА БУЏЕТА

ДЈЕЧИЈИ

ВРТИЋ

4111
4112
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4129
5113

РАСХОДИ З А БРУТО ПЛАТЕ
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПУТНИ ТРОШКОВА
РАСХОДИ ЗА ЕНЕРГИ,КОМ И КОМУНИКАЦ.УСЛУГЕ
РАСХОДИ ЗА РЕЖИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ
РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ГОРИВО И СМЈЕШТАЈА
РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА И ПЛАТ.ПРОМ.
ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ
ОПРЕМА

7872
7225

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ
ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ
ДОТАЦИЈА БУЏЕТА

200

0

1.475
9.000

6.225

8.500

6.000

2.912

6.500

13.000

7.209

13.000

69.250

53.325

73.050

105

60.000
50
1.400
150
4.500
300
150
2.200
500
0

47.012
20
1.016
52
2.973
195
80
1.673
94
210

63.000
50
1.400
150
4.500
300
150
2.500
1.000
0

105
100
100
100
100
100
100
114
200

13.000
56.250

1.936
10.212
41.177

13.000
60.050

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА
4111
4111
4129
4112
4126
7225
7291

РАСХОДИ ЗА БРУТО ПЛАТЕ
РАСХОДИ ЗА ПЛАТЕ ПРИПРАВНИКА
ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ
РАСХОДИ
ГОРИВА
ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ
ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ
СРЕДСТВА
БУЏЕТА

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

Број: 3 - Страна: 52

31.900

29.504

4.000

13

14.100
16.800
1.000

12.720
16.716
68

3.500

25
0
50

4.800
9.900

6.000
15.000

17.200

8.504

4.000

15.000

6.776

15.000

100

500
6.000
500
1.000
500
500
2.000
2.000
2.000

100
75
50
50
50
100
200
200
#DIV/0!

500

4112
4122
4123
4125
4126
4127
4129
5113
5112

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПУТНИХ ТРОШКОВА
РАСХОДИ ЗА ЕНЕРГИ.КОМ.И КОМУНИКАЦ.УСЛУГЕ
РАСХОДИ ЗА РЕЖИСКИ МАТЕРИЈАЛ
РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ГОРИВА И СМЈЕШТАЈА
РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ
ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ
ИЗДАЦИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ

500
8.000
1.000
2.000
1.000
500
1.000
1.000

148
3.481

7225

ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ
СРЕДСТВА
БУЏЕТА

1.000

90

1.000

14.000

6.687

14.000

139.700

90.103

149.700

107

38.000
2.000
700
3.000
15.000
2.000
3.000
2.000
17.000
12.000
12.000

23.500
2.000
507
1.400
11.400

36.000
2.000
700
3.000
30.000
2.000
3.000
2.000
5.000
13.000
12.000

95
100
100
100
200
100
100
100
29
108
300

ГРАНТОВ
4152 И
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ОК ЉУБИЊЕ
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
САВЕЗ ОПШТИНА РС
ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ
АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СТРАНКЕ
ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ
БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЦРВЕНИ КРСТ

777
100
1.428
842

268
2.000
7.028
9.000
9.000

Датум: 31.12.2017.
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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СПКД ПРОСВЈЕТА
ДОМ ЗДРАВЉА
ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА
ФИНАНСИРАЊЕ НЕВЛАДИНОГ СЕКТОРА
КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ЉУБИЊЕ
ФОЛКЛОРНО ДРУШТВО
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗРАЧАК
УДРУЖЕЊЕ СВЈЕТЛОСТ
УДРУЖЕЊЕ ГУСЛАРА
ЈП КАНАЛИЗАЦИЈА И ЧИСТОЋА
СПОРТСКИ
КЛУБ ЛЈУБИЊЕ ЉУБИЊЕ
ШАХОВСКИ КЛУБ ЉУБИЊЕ

УКУПНИ РАСХОДИ

4.000
1.000
5.000
5.000
6.500
1.500
1.000
2.000
1.000
1.000
5.000

UKUPNO

4.000
4.000
3.700
0
4.500
500
1.500
1.500
800
1.000
2.500

4.000
5.000
6.000
5.000
6.500
1.500
3.000
2.000
1.000
1.000
2.000

100
500
120
100
100
100
300
100
100
100
40

2.000
2.000

2.308.000 1.392.331 1.830.300

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
4113
4111
4112
4129
4114
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4191
4133
4139
4870
5113
5111
5112
4152
6112
6213
4000
4141
4161
4121
6381

Број: 3 - Страна: 53

0
630.900
121.050
125.950
5.000
60.400
16.450
7.600
22.400
9.650
65.160
82.800
5.000
35.500
1.050
1.000
6.000
661.500
15.600
149.700
2.000
77.500
9.440
18.000
176.500
1.850
0

0
504.677
61.214
78.750
0
41.401
9.908
3.508
10.686
4.281
26.162
51.868
3.650
17.297
26
631
2.992
282.101
8.427
90.103
0
55.503
0
13.500
125.146
500
0

2.400
672.500
91.650
128.200
5.000
64.750
15.850
7.600
24.400
9.950
53.500
73.900
5.000
32.000
1.050
2.000
17.000
45.500
45.600
159.700
3.000
91.000
14.000
48.000
212.000
0
4.750

2.308.000

1.392.331

1.830.300

79
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На основу 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, бр. 2/14),
Скупштина општине Љубиње на сједници
одржаној дана 27.12.2018.године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о извршењу Буџета Општине Љубиње
за 2019.годину

руководећи
штедње.

се

Број: 3 - Страна: 54

начелима

рационалности

и

Члан 6.
Буџетски корисници дужни су да се
приликом
трошења
буџетских
средстава
придржавају Закона о буџетском систему
Републике Српске и изјавом о фискалној
одговорности, што значи да смију стварати
обавезе и користити средства сем за намјене
планиране Буџетом и до износа који је планиран.

Опште одредбе

II.

Члан 7.
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се начин
извршења
Буџета
Општине
Љубиње
за
2019.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.

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 2.
Члан 8.
Средства
буџета
за
2019.годину
распоређују се у износу од 1.830.300 КМ.
Члан 3.
Буџетски издаци су:
-

текући трошкови и дознаке нижим
организационим јединицама,
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 5.
да

Корисници буџетских средстава дужни су
средства утврђена у Буџету користе

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 , 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
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закључку Начелник је дужан обавијестити
Скупштину, а закључак 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.
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,
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Члан 15.

Средства буџетске резерве могу се
користити у складу са чланом 43.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.
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:
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.
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 финансијско-
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књиговодствене 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.
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На основу члана 39. став 2.алинеја 3.
Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16),
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 26 .12.2018.године,
доноси
О Д Л У К У
о усвајању Буџета Општине
Љубиње за 2019.годину

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.
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.

Члан 1.
Скупштина Општине усваја Буџет
Општине Љубиње за 2019.годину, у износу од
1.830.300 КМ.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у Службеном гласнику
Општине Љубиње.

Начелник Општине подноси извјештаје о
извршењу буџета Скупштини општине.
III. Прелазне и завршне одредбе

Број: 01-400-12
Дана, 27.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од
дана доношења и објавиће се у Службеном
гласнику Општине Љубиње.
Број: 01-400-13
Дана, 27.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

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
27.12.2018.године, д о н о с и
ПРОГРАМ
kапиталног инвестирања Општине Љубиње
За 2019.годину
Члан 1.
У дијелу буџета Општине Љубиње за
2019.годину који се односи на капиталне
расходе предвиђена су средства у износу од
104.100 КМ.
Листа приједлога сачињена је на основу
приоритетних пројеката за 2019.годину
утврђених Стратегијом развоја Општине
Љубиње и пројеката за којима се указала
потреба.

Датум: 31.12.2017.
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Члан 2.
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назив пројекта

Конто

Асвалтирање путева и изградња тротоара
Градска расвјета – проширење мреже
Бетониранје макадамских путева
Уређење пречистача
Канализација – проширење мреже
.Учешће у пројектима мјес.заједница
Реконструкција градске расвјете
Реконструкција клуба одбojke
Набавка опреме

5111
5111
5111
5111
5111
5111
5112
5112
5113

План за 2019.год.
15.000
1.500
4.000
15.000
3.000
7.000
33.600
10.000
15.000

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

Број: 01-022-152
Дана, 27.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Одсјек за урбанизам

ПРОГРАМ
обављањa комуналних дјелатности заједничке потрошње
за 2019 годину
Љубиње, децембра 2018 године
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.
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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:
ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
(аналитички подаци)
Ред.
бр.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Нова ул. за Храм

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

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

Површина
м2

Број чишћења

Интензитет
рада

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

Укупна
површина
м2
950.400
139.008
66.528
3.540
8.016
7.113
7.578
5.100
2.580

981

1/ 16 седмица

3

2.943

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
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За овај обим посла (услуге) из буџета Општине потребно је обезбједити 28.000 КМ, за покриће тrошкова
плате једног радника чистача, једног возача специјалних возила, те дијела трошкова специјалног возила
(гориво, оправке, регистрација).
За ову врсту услуге планирано је на годишњем нивоу да возило за одвоз контејнера прави 1.500 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
600 КМ
УКУПНО
2.

600 КМ

Одржавање чесми и бунара

Обухвата исправно одржавање двије чесме и евентуалну замјену
Одржавање бунара подразумијева фарбање поклопаца и држање
закључаних због безбиједности грађана

100 КМ

УКУПНО

200 КМ

3.

50 КМ

Одржавање фонтана града

Фарбање 100 м2 + одржавање инсталација, чишћење и замјена воде
500 КМ
4.

Саобраћајни знаци

Набавка и постављање 5 саобраћајних знакова са постављањем (160
КМ/1 знак)
Одржавање вертикалне сигнализације
Хоризонтална сигнализација улица (раздјелне линије, зебре, стоп
линије)
УКУПНО
5.

4.700 КМ
5.700 КМ

Кугле

Набавка и постављање 10 нових кугли
6.

800 КМ
200 КМ

150 КМ

Клупе

Фарбање и одржавање постојећих 11 клупа од бехатона
200 КМ
500 КМ

Одржавање 20 дрвених клупа
УКУПНО
7.

700 КМ

Заштита ограда, мостова и других

Фарбање ограда

150
УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7)

8.000 КМ

КМ
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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 цркве
9.100
1.500
Трг Немањића
232
100
Парк код болнице
750
350
580
250
Зелени појас од Светосавске улице до таложника
200
100
Пјешачка острва на раскрсници испод Тепаруше
Зелени појас у Карађорђевој улици
588
300
Парк код школе
900
300
Парк код хотела „Љубиње“
4.760
800
Парк код старе општине
1.295
350
Кружни ток
30
50
Зелени појас са пјешачким острвима на на релацији :
680
200
“Дуванска станица-електро“
Зелени појас код магистрале
2.000
400
Улица Јована Дучића
250
100
Зелени појас у улици Николе Тесле
540
200
Нови засади љековитог биља
3.000
УКУПНО:

21905

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
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
2019.годину планирати средства у висини од 10.000 КМ.
•
•
•
•
•
•
•

IV ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И
ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА
Подразумијева одржавање локалних асфалтираних путева у дужини од 66 км зашто је потребно
планирати 5.000 КМ у буџету Општине, те насипање локалних макадамски путева у дужини од 13
километара зашто је потребно планирати 2.000 КМ у буџет Општине за 2019.годину.
Сваком захтјеву који упути 5 или више грађана из било ког сеоског подручја за насипање одређеног
путног правца биће удовољено уколико буде оправдан.
За потребе зимског одржавања локалних путева (чишћење снијега и посипање соли) планира се
1.500 КМ из буџета Општине.

Датум: 31.12.2017.
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Преглед путних праваца на које се планом предвиђа навожење тампонског материјала за насипање :
Пут - релација
РБ
1.
2.
3.
4.

Љубиње - Жрвањ
- - - - - Kртиње
- - - - - Жабица
- - - - - Влаховићи

Дужина
km
2 km
2
3
2

УКУПНО

9 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
V

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

3.110,30 м

ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВОД ОБОРИНСКИХ ВОДА

Чишћење и испирање постојећих канализационих шахтова
УКУПНО

5.400 КМ
5.400 КМ

ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ

VI
•
•

Дезинфекција депоније због спречавања заразе;
-набавка средстава-_________________________________1.500 КМ
Насипање прилазног пута ;
-30 м3 материјала-___________________________________ 500 КМ
УКУПНО_________________________ 2.000 КМ
VII ДЕКОРАЦИЈА МЈЕСТА

Декорација мјеста обављаће се за државне празнике као и за одређене спортске, културне и сличне
манифестације.
Декорација ће се вршити на уобичајним мјестима истицањем државних застава и цвијећа.

Датум: 31.12.2017.
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Трошкови декорације обухватају:
Постављање државних застава,Украшавање улица за Нову годину, возило,
украсне сијалице и други материјал, као и рад радника

2.000 КМ

УКУПНО

2.000 КМ

УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ПО САДРЖАЈУ ПРОГРАМА

1.
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

28.000 КМ
8.000 КМ
10.000 КМ
8.500 КМ
5.400 КМ
2.000 КМ
2.000 КМ
63.900 КМ

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 2019.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 63.900 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

28.000 КМ
8.000 КМ
10.000 КМ
8.500 КМ
5.400 КМ
2.000 КМ
2.000 КМ

Датум: 31.12.2017.
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На основу члана 39.Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 36.Статута
Општине Љубиње (Сл.гласник, 3/17/), Скупштина
општине Љубиње на сједници одржаној дана
27.12.2018.године, доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Програма комуналних дјелатности
заједничке комуналне потрошње за
2019.годину
Члан 1.
Усваја
се
Програм
комуналних
дјелатности заједничке комуналне потрошње за
2019.годину.
Члан 2.
Средства за обављање
комуналне
дјелатности у износу од 63.900 КМ обезбједиће се
у буџету Општине Љубиње за 2019.годину.
Члан 3.
Обављање комуналних дјелатности из
Програма заједничке комуналне потрошње
регулисаће се посебном одлуком Скупштине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осам дана од
дана доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Љубиње.

Број: 01-013-85
Дана, 27.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16), члана 36,38.Статута
Општине
Љубиње
(Сл.гл.3/17)
и
члана
64.Пословника Скупштине Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 27.12.2018.године
донијела је
ПРОГРАМ РАДА
Скупштине Општине Љубиње за 2019.годину
Програм рада Скупштине за 2019.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

Број: 3 - Страна: 63

складу са овим Програмом и календарским
активностима.
I – НОРМАТИВНИ ДИО
1. Програм рада Скупштине за 2019.годину;
Рок: фебруар 2019године
Обрађивач:
Предсједник
и
секретар
Скупштине
2. Приједлог Одлуке о усвајању Буџета
Општине за 2019.годину;
Рок: фебруар 2019.године
Обрађивач: Одсјек за буџет финансије
3. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета за
2019.годину;
Рок: фебруар 2019.године
Обрађивач: Одсјек за буџет и финансије
4. Приједлог
програма
заједничке
комуналне потрошње за 2019.годину
Рок: фебруар 2019.године
Обрађивач: Одјељење за општу управу
5. Програм плана капиталних инвестиција у
Општини Љубиње.
Рок: фебруар 2019године
Обрађивач: Одјељење за привреду и
финансије
6. Приједлог Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту;
Рок: октобар 2019.године
Обрађивач: Одјељење за општу управу Одсјек за урбанизам
II – ТЕМАТСКИ ДИО
1. Извјештај о извршењу Буџета Општине
Љубиње за 2018.годину;
Обрађивач: Одсјек за буџет и финансије
Рок: март 2019.године
2. Извјештаји о раду Одјељења Општинске
управе, за 2018.годину;
Обрађивач: Оделења Општинске управе
Рок: март 2019.године
3. Извјештај о раду јавних установа, зa
2018.годину (Народне библиотеке, Дјечијег
вртића, Центра за социјални рад, Дома
здравља Љубиње)
Обрађивач: директори јавних установа
Рок: април 2019године
4. Извјештаји о раду НВО, за 2018.годину
(невладиних организација) и других удружења
које се суфинансирају из Буџета Општине
Љубиње (ОК „Љубиње“, Борачка организација
Љубиње, Ловачко удружење, Просвјета и др.)
Обрађивач: одговорна лица удружења
Рок:април 2019.године

Датум: 31.12.2017.
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5. Извјештаји о раду јавних предузећа од
локалног значаја и стању комуналних
дјелатности на подручју Општине Љубиње, за
2018.годину
(Ј.П. „Водовод“ и Ј.П.
„Канализација и чистоћа)
Обрађивач. директори јавних предузећа
Рок: април 2019.године

Обрађивач: Полицијска станица
Рок: јули 2019.године

6.
Извјештај
о
раду
Агенције
књиговодствене и правне послове
2018.годину
Обрађивач: директор Агенције
Рок: април 2019.године

17. Информација о стању јавне расвјете на
подручју општине Љубиње
Рок: јули 2019.године
Обрађивач: Одјељење за општу управу

за
за

7. Информација о стању и санацији
одржавања локалних путева и градских
саобраћајница у Љубињу
Обрађивач: Оделење за општу управу-Одсјек
за урбанизам
Рок: мај 2019.године
8. Информација о раду Територијалне
ватрогасне јединице и цивилне заштите у
2018.години;
Обрађивач: Општинска ватрогасна служба
Рок: мај 2019.године
9. Извјештај о реализацији Програма
комуналне потрошње за 2018.годину;
Обрађивач: начелници оделења
Рок: мај 2019.године
10. Информација о основним показатељима
финансијског пословања привреде Општине
Љубиње у 2018.години;
Обрађивач: Оделење за привреду – Одсјек за
предузетништво
Рок: јуни 2019.године
11. Извјештај о стању и текућим питањима
из области пољопривреде, за 2018.годину
Обрађивач:
Одјељење
за
приврреду,
финансије и јавне дјелатности
Рок: јуни 2019.године
12. Извјештај о извршењу Буџета Општине
Љубиње за 6 мјесеци 2019.године;
Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије
и јавне дјелатности
Рок: јули 2019.године
13. Извјештај о стању и текућим питањима
из области запошљавања
Обрађивач: Оделење за привреду финансије и
јавне
дјелатности
и
Заједница
за
запошљавање;
Рок: јули 2019.године
14. Информација о стању и текућим
питањима у основном и средњем образовању;
Обрађивач: директори Основне и средње
школе и Оделење за општу управу
Рок: јули 2019.године
15. Информација о безбједносној ситуацији

16. Информација
о
снабдијевању
електричном енергијом Општине Љубиње
Обрађивач: ПЈ Електро Љубиње
Рок: јули 2019.године

18. Информација о стању здравствене
заштите на подручју општине Љубиње
Обрађивач: директор Дома здравља
Рок: јули 2019.године
19. Информација о корисницима социјалне
заштите на подручју Општине Љубиње;
Обрађивач и предлагач: директор Завода за
социјалну заштиту
Рок: јули 2019.године
20. Информација о водоснабдијевању на
подручју Општине Љубиње:
Обрађивач и предлагач: директор ЈП
„Водовод“ д.о.о. Љубиње
Рок: октобар 2019.године
21. Извјештај о извршењу Буџета Општине
Љубиње за 9 мјесеци 2018.године;
Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије
и јавне дјелатности
Рок: новембар 2019.године
22. Нацрт Буџета Општине Љубиње за
2020.годину
Обрађивач: Оделење за привреду, финансије и
јавне дјелатности
Рок: новембар 2019.године
23. Програм рада Скупштине за 2020.годину;
Обрађивач: секретар Скупштине
Рок: децембар 2019.године
24. Приједлог Буџета Општине Љубиње за
2020.годину
Обрађивач: Оделење за привреду, финансије и
јавне дјелатности
Рок: децембар 2019.године
25. 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

Датум: 31.12.2017.
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односно именовање одређен
Статутом Општине Љубиње.

Законом

и

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, обрађивачи
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: 01-013-86
Дана, 27.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.став 2.тачка 2. Закона
о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16), члана
36. и 38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) и
Одлуке о одређивању назива улица и тргова на
територији општине Љубиње, број:01-013-61/18
од 19.7.2018.године
Скупштина општине
Љубиње на сједници одржаној дана 19.7.
2018.године, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије
1. У Комисију за одређивање назива улица и
тргова именују се:
1) Козић В. Василије, предсједник Комисије,
одборник
2) Пецељ Чедислав, замјеник предсједника,
одборник
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3) Војчић
Витомир,
Општинске управе

члан,

службеник

4) Козић Слободанка,
Општинске управе

члан,

службеник

5) Турањанин
И.Слободан,
представник грађана

члан,

2. Комисија разматра покренуту иницијативу за
одређивање назива улица и тргова, односно
промјене назива улица и тргова и о томе подноси
предлог Скупштини општине Љубиње уз
образложење.
3. Писмена иницијатива се подноси Комисији
путем Одјељења општинске управе надлежног за
урбанизам и стамбено комуналне послове које
обавља све административно техничке послове за
потребе Комисије.
4. Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине
Љубиње.

Број: 01-013-62/18
Дана, 19.7.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16), те члана 155.став
1.Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС,
97/16), члана 56.,57.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) и Одлуке о оснивању одбора за жалбе
Општине
Љубиње
бр.01-013-47/18,
од
21.5.2018.године, Скупштина општине Љубиње
на сједници одржаној дана 19.7.2018.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу Предсједника и једног члана
Одбора за жалбе
1. Разрјешавају се дужности Предсједник
и један члан Одбора за жалбе Општине Љубиње
због истека мандата, и то:
1) Турањанин Момо, дипломирани
правник, адвокат из Требиња, предсједник
2) Турањанин Перо, дипломриани
правник из Љубиња, члан
са даном 19.7.2018.године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ
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Образложење
Образложење
Скупштина општине Љубиње је у складу
са Законом именовала Предсједника и чланове
Одбора за жалбе Рјешењем бр.01-014-9-3/14, од
21.3.2014.године
(Сл.гл.1/14)
у
саставу:
Турањанин Момо, предсједник, Круљ (Илије)
Александар, члан и Турањанин (Милован) Перо,
члан. Члан Круљ (Илије) Александар је умро дана
1.1.2018.године.
Како је мандатни период на који је Одбор
за жалбе именован истекао, потребно је
разријешити Предсједника и једног члана Одбора.
У
члану
155.став
1.Закона
о
службеницима и намјештеницима у јединицама
локалне
самоуправе
прописано
је
да
Предсједника и чланове Одбора за жалбе именује
Скупштина општине на период од 4 године.
Аналогно томе Скупштина општине и разрјешава
Предсједника и чланове Одбора за жалбе.
На основу наведеног ријешено је као у
диспозитиву рјешења.
Поука о правном лијеку: Против овог
рјешења жалба није допуштена, али се може
покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од
дана пријема рјешења.
Број: 01-014-5
Дана, 19.7.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.став 2.тачка
21.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,
97/16), члана 52. и 56.Закона о службеницима и
намјештеницима у орагнима јединица локалне
самоуправе (Сл.гл.РС, 97/16), члана 36.38., и
51.Статута општине Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана
29.Пословника Скупштине општине Љубиње
(Сл.гл.3/17), Скупштина општине Љубиње на
сједници одржаној 19.7.2018.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности секретара
Скупштине општине Љубиње
1. Вукашин Поповић, дипломирани
правник из Љубиња разрјешава се вршиоца
дужности
секретара Скупштине општине Љубиње са даном
19.7.2018.године, због окончања поступка за
именовање секретара Скупштине општине у
складу са Законом.
2. Именовани из тачке 1.овог рјешења
права по основу радног односа остварује у складу
са Законом о службеницима и намјештеницима у
органима јединица локалне самоуправе.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
општине Љубиње.

Вукашин Поповић дипломирани правник
из Љубиња именован је за вршиоца дужности
секретара Скупштине општине Љубиње на
конститутивној сједници Скупштине општине,
рјешењем број: 01-111-9/16, од 24.11.2016.године
(Сл.гл.1/17).
Скупштина општине Љубиње донијела је
Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине општине бр.01013-51/18 од 21.5.2018.године. Поступак по
јавном конкурсу провела је конкурсна комисија за
спровођење поступка за избор и именовање
секретара, именована рјешењем Скупштине
општине број: 01-013-50/18, од 21.5.2018.године.
Како је поступак по јавном конкурсу за
избор и именовање секретара Скупштине
завршен, створене су претпоставке за коначно
именовање секретара Скупштине општине и
разрјешењем вршиоца дужности секретара.
Секретар Скупштине општине Љубиње има
статус општинског службеника те у складу са тим
остварује права у складу са Законом о
службеницима локалне самоуправе.
О правима из радног односа у складу са Законом
рјешење доноси Начелник Општине.
Комисија за избор и именовања
Скупштине општине Љубиње је на сједници
одржаној дана 19.7.2018.године својом Одлуком
бр.01-013-57-5/18, на основу свега наведеног,
утврдила предлог рјешења као у диспозитиву и
предложила Скупштини Општине доношење
истог.
На основу предлога Комисије Скупштина
општине Љубиње доније је рјешење као у
диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења може се изјавити
жалба Одбору за жалбе Општине Љубиње у року
од 15 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-27/18
Дана, 19.7.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.став 2.тачка
21.Закона о локалној самоурпави (Сл.гл.РС,
97//16), члана 50. и 52.став 1. и 2., 53.Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 97/16),
члана 12.Закона о министарским, владиним и
другим
именовањима
Републике
Српске
(Сл.гл.РС, бр.41/03), члана 36.,38. и 51.Статута
Општине
Љубиње
(Сл.гл.3/17)
и
члана
29.Пословника Скупштине општине Љубиње
(Сл.гл.3/17), Скупштина општине Љубиње на
сједници одржаној дана 19.7.2018.године, донијеа
је

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

РЈЕШЕЊЕ
о именовању секретара
Скупштине општине Љубиње
1. Вукашин Поповић дипломирани
правник из Љубиња именује се за секретара
Скупштине општине Љубиње са даном
19.7.2018.године.
2. Секретар Скупштине општине Љубиње
именује се на вријеме трајања мандата
Скупштине општине која га је именовала.
3. Секретар Скупштине општине има
статус општинског службеника на руководећем
радном мјесту.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
општине Љубиње.
Образложење
На основу одлуке о расписивању јавног
конкурса за избор и именовање секретара
Скупштине општине Љубиње, бр.01-013-51/18, од
21.5.2018.године, расписан је јавни конкурс за
избор и именовање секретара Скупштине
општине број: 01-013-53/18, од 23.5.2018.године.
Јавни конкурс је објављен дана
30.5.2018.године у дневном листу „Глас Српске“
и Службеном гласнику Републике Српске,
бр.46/18, од 29.5.2018.године.
Поступак по јавном конкурсу спровела је
Комисија за спровођење поступка за избор и
именовање секретара Скупштине општине
Љубиње, која је именована рјешењем Скупштине
бр.01-013-50/18, од 21.5.2018.године, Комисија је
утврдила да се на расписани јавни конкурс у
законском року пријавио један кандидат Вукашин
Поповић, дипломирани правник из Љубиња који
испуњава опште и посебне услове конкурса, те
обавила интервју са кандидатом и утврдила ранг
листу кандидата за разматрање и одлучивање.
Комисија за спровођење поступка за
избор и именовање секретара је на основу члана
53.Закона службеницима и намјештеницима у
ораганима
јединица
локалне
самоуправе
(Сл.гл.РС, 97/16) доставила извјештај бр.01-01350-1/18, од 6.7.2018.године о проведеној
процедури
са
ранг
листом
кандидата
предсједнику Скупштине Општине Љубиње и
Комисији за избор и именовање са препоруком
да кандидат Поповић Вукашин, дипломирани
правник из Љубиња се именује за секретара
Скупштине Општине Љубиње.
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На основу предлога Комисије за
спровођење поступка за избор и именовање
секретара Скупштине општине, Комисија за
избор и именовања Скупштине општине Љубиње
дана 19.7.2018.године својом Одлуком бр.01-01357-6/18 прихватила је извјештај Комисије о
спровођењу поступка за избор и именовање
секретара, те утврдила предлог рјешења као у
диспозитиву и предложила Скупштини општине
да се за секретара Скупштине именује Поповић
Вукашин, дипломирани правник из Љубиња.
С обзиром на изложено а у складу са
чланом 39.став 2.тачка 21.Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16), чланом 50.Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 97/16),
чланом 12.Закона о министарским, владиним и
другим
именовањима
Републике
Српске
(Сл.гл.РС, 41/03), чланом 36.,38. и 51.Статута
општине Љубиње и чланом 29.Пословника
Скупштине општине Љубиње (Сл.гл.3/17)
Скупштина општине Љубиње донијела је рјешење
као у диспозитиву.
Правна поука:
Против овог рјешења може се изјавити
жалба Одбору за жалбе Општине Љубиње у року
од 15 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-27/18
Дана, 19.7.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 155.став 1.Закона о
службеницимаи намјештеницима у органима
јединица локалнсе самоурпаве (Сл.гл.РС, 97/16),
члана
56.,57.Статута
општине
Љубиње
(Сл.гл.3/17) и одлуке о оснивању Одбора за жалбе
Општине
Љубиње,
бр.01-013-47/18,
од
21.5.2018.године, Скупштина општине Љубиње
на сједници одржаној дана 19.7. 2018.године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Предсједника и чланова
Одбора за жалбе Општине Љубиње
1
Одбор за жалбе, основан Одлуком
Скупштине општине Љубиње има Предсједника и
два члана и у свом раду је самосталан.
За чланове Одбора за жалбе изабрани су:
1.

2.

Турањанин Момо, дипломирани
правник, адвокат из Требиња,
предсједник
Пупић Јелена, дипломирани правник,
из Љубиња, члан

Датум: 31.12.2017.

3.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Турањанин
Перо,
дипломирани
правник, из Љубиња, члан
2

Одбор за жалбе одлучује у другом
степену о жалбама учесника јавног конкурса у
поступку запошљавања у Општинску управу, о
жалбама која се односе на статусна питања
службеника и намјештеника (заснивање радног
односа, премјештај, распоређивање, оцјењивање,
напредовање, дисциплинска одговорност и
престанак радног односа) као и другим жалбама
утврђеним Законом.
3
Предсједник и чланови Одбора за жалбе
именују се на период од четири (4) године, са
могућношћу поновног избора, а о свом раду
подносе извјештај Скупштини општине Љубиње,
најмање једном годишње.
4
Предсједник и чланови Одбора за жалбе
немају статус службеника и намјештеника у
Општинској управи, али имају право на накнаду
за рад у складу са Одлуком Скупштине општине
Љубиње.
Стручне и друге послове за потребе
Одбора за жалбе обављаће Одјељење за општу
управу Општине Љубиње.
5
Рјешење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у Службеном гласнику Општине
Љубиње.

у складу са Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске и
Законом о службеницима и намјештеницима у
јединицама локалне самоуправе.
Комисија за избор је у складу са Законом
провела
потребну
процедуру
која
је
подразумијевала
обављање
интервјуа
и
утврђивање
ранг-листе
и
препоруке
за
именовање.
Извјештај о спроведеном поступку по
јавном конкурсу са ранг-листом и препоруком
Комисије за избор је достављен Скупштини
општине Љубиње на разматрање и коначно
одлучивање.
Комисија за избор и именовање
Скупштине
општине
Љубиње
је
дана
19.7.2018.године својом Одлуком, бр.01-013-574/18 усвојила извјештај о спроведеном поступку
по јавном конкурсу за чланове Одбора за жалбе,
препоручила и предложила Скупштини општине
Љубиње да се изаберу три прворангирана
кандидата за чланове Одбора за жалбе Општине
Љубиње.
Комисија за избор и именовање је
утврдила предлог рјешења о избору Предсједника
и чланова Одбора за жалбе, те предложила
Скупштини општине Љубиње доношење истог.
Скупштина општине Љубиње је на својој
сједници
донијела
Рјешење
о
избору
Предсједника и чланова Одбора за жалбе као у
диспозитиву.
Правна поука: Ово рјешење је коначно и
против истог се не може уложити жалба али се
може покренути управни спор пред Окружним
судом у Требињу у року од 30 дана од дана
пријема рјешења.
Број: 01-014-6/18
Дана, 19.7.2018.

Образложење
Скупштина општине Љубиње је у складу
са Законом о службеницима и намјештеницима
јединица локалне самоуправе (члан 155.став 1)
донијела Одлуку о оснивању одбора за жалбе
Општине
Љубиње,
бр.01-013-47/18,
од
21.5.2018.године, те донијела Одлуку о
расписивању
јавног
конкурса
за
избор
Предсједника и два члана Одбора за жалбе.
Скупштина општине је именовала и
Комисију за избор и именовање Одбора за жалбе
својим рјешењем број: 01-013-48/18, од
21.5.2018.године. Јавни конкурс је објављен у
дневном листу „Глас Српске“ 30.5.2018.године и
Службеном гласнику Републике Српске дана
29.5.2018.године. Јавни конкурс је био отворен
званично до 14.6.2018.године.
На расписани јавни конкурс у законском
року пријавила су се 3 кандидата за чланове
Одбора за жалбе (Турањанин Момо, Пупић Јелена
и Турањанин Перо).
Поступак по јавном конкурсу спровела је
Комисија за избор и именовање Одбора за жалбе

Број: 3 - Страна: 68

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 4.,11.12.став 2.Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
у РС (Сл.гл.РС, 41/03), члана 39.Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16),
члана 18. и
29.Статута
Агенције
за
финансијскокњиговодствене и правне послове (Сл.гл.2/16) и
члана
36.,38.Статута
Општине
Љубиње
(Сл.гл.3/17), Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 19.7. 2018.године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу директора Агенције за
финансијско-књиговодствене и правне
послове Љубиње
1. Пецељ Весна дипломирани економиста
из Љубиња разрјешава се дужности директора

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Агенције за финансијско-књиговдствене и правне
послове Љубиње са даном 19.7.2018.године.
2. Разријешеном директору престају
овлашћења и обавезе у складу са Законом и
Статутом
Агенције
за
финансијскокњиговодствене и правне послове Љубиње.
3. Рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Образложење
Скупштина Општине Љубиње је на својој
сједници одржаној дана 18.7.2014.године, бр.01111-6/14, (Сл.гл.2/14) именовала Пецељ Весну
дипломираног економисту из Љубиња за
директора
Агенције
за
финансијскокњиговодствене и правне послове .
У складу са чланом 19.Статута Агенције
(Сл.гл.Општине, 2/16) директор Агенције именује
се на мандатни период од четири године.
Како је мандатни период на који је
директор Агенције именован истекао потребно је
да Скупштина разријеши директора Агенције.
Комисија за избор и именовања на својој
сједници одржаној
дана
19.7.2018.године,
Одлуком бр.01-013-57-1 у складу са својим
овлашћењима утврђеним чланом 50.Пословника
Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.3/17)
утврдила је предлог рјешења као у диспозитиву и
предложила Скупштини Општине Љубиње
доношење истог.

Број: 3 - Страна: 69

1. Пецељ Весна из Љубиња именује се за
в.д.директора
Агенције
за
финансијскокњиговодствене и правне послове Љубиње дана
19.7.2018.године.
2. Именовање се врши на временски
период до окончања поступка избора директора у
складу са Законом и Статутом Агенције.
3. Овлашћује се в.д.директора Агенције
за финансијско-књиговодствене и правне послове
Љубиње да изврши промјену овлашћеног лица за
заступање Агенције у судском регистру
надлежног суда у Требињу.
4. Рјешење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Образложење
Комисија за избор и именовање
Скупштине Општине Љубиње на својој сједници
одржаној дана 19.7.2018.године, Одлуком бр.01013-57-2, у складу са својим овлашћењима
прописаним чланом 50.Пословника о раду
Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.3/17)
утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву
и предложила Скупштини Општине Љубиње
доношење истог.
Скупштина општине Љубиње је на својој
сједници
одржаној
дана
19.7.2018.године
донијела Рјешење као у диспозитиву.
Правна поука:

Правна поука:
Ово рјешење је коначно и против истог се
не може изјавити жалба, али се може покренути
управни спор пред Окружним судом у Требињу у
року од 30 дана од дана пријема рјешења.
Број: 01-111-25
Дана, 19.7.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 4.,11.12.став 2.Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
у РС (Сл.гл.РС, 41/03), члана 39.Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16),
члана 18. и
29.Статута
Агенције
за
финансијскокњиговодствене и правне послове (Сл.гл.2/16) и
члана
36.,38.Статута
Општине
Љубиње
(Сл.гл.3/17), Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 19.7. 2018.године,
донијела је

Ово рјешење је коначно и против истог се
не може уложити жалба, али се може покренути
управни спор пред Окружним судом у Требињу у
року од 30 дана од дана пријема рјешења.
Број: 01-111-26
Дана, 19.7.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.став 2.тачка 21.,
Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласни 97/16
)члана 55. а у вези са ставом 3.тачка 1. и члана 56.
Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединица локалне самоуправе
(
Сл.гласник 97/16 ) и члана 36.,38.,69. и 91.Статута
Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) Скупштина
општине Љубиње на сједници одржаној дана
13.11. 2018.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању в.д.директора Агенције за
финансијско-књиговодствене
п правне послове Љубиње

о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду,финансије и јавне
дјелатности
Општинске управе Општине Љубиње

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

1.
Ћук
Чедомир,
дипломирани
економиста из Љубиња разрјешава се дужности
в.д.начелника Одјељења за привреду, финансије и
јавне дјелатности Општинске управе Општине
Љубиње, са даном 13.11.2018.године, због истека
периода на који је именован.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Образложење
Скупштина
Општине
Љубиње
је
Рјешењем бр.01-111-15/16, од 24.11.2016.године
(Сл.гл.1/17) именовала Ћук Чедомира за
в.д.начелника Одјељења за привреду, финансије и
јавне дјелатности, до окончања поступка
именовања начелника одјељења у Општинској
управи Општине Љубиње, а највише за приод од
90 дана.
Начелник Општине Љубиње је својим
Приједлогом за разрјешење начелника одјељења у
Општинској управи Љубиње, бр.02-022-127/18, од
1.11.2018.године
покренуо
процедуру
за
разрјешење
в.д.начелника
Одјељења
за
привреду,финансије и јавне дјелатности Љубиње
Ћук Чедомира који је рјешењем бр. .01-111-15/16,
од 24.11.2016.године именован за в.д.начелника
Одјељења за привреду, финансије и јавне
дјелатности.
Разлог за разрјешење в.д.начелника
Одјељења за привреду, финансије и јавне
дјелатности је истек рока од 90 дана од
именовања од стране Скупштине општине
Љубиње, те наложене инспекцијске мјере
Министарства управе и локалне самоурпавеУправне инспекције са сједиштем у Требињу,
бр.10.2.1.7-050-591/18, од 25.10.2018.године. Рок
за извршење напријед наведених инспекцијских
мјера је 15 дана од дана достављања рјешења
Начелнику Општине.
Начелник општине је расписао поновни
јавни конкурс за избор и именовање начелника
одјељења Општинске урпаве Општине Љубиње
дана 24.9.2018.године бр.02-022-108/18, а који је
објављен у Службеном гласнику Републике
Српске број 90 од 27.9.2018.године и у дневном
листу „Глас Српске“ од 26.9.2018.године.
Поступак по јавном конкурсу спровела је
Комисија за избор начелника одјељења
именована рјешењем Начелника општине
Љубиње број: 02-022-110/18, од 28.9.2018.године.

Скупштине,
Потпредсједника
Скупштине,
замјеника начелника Општине,
и чланове
сталних и повремених радних тијела Скупштине,
именује и разрјешава секретара Скупштине и
начелнике одјељења односно служби и врши
избор, именовање и разрјешење на другим
позицијама у складу са Законом.
Чланом 55.став 3.тачка 1)Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединица локалне самоуправе (Сл.гл.97/6)
прописнао је „начелника одјељења или службе
разрјешава дужности Скупштина, у случају: истека времена на које је именован...“ а члан
56.истог закона прописује садржај рјешења о
разрјешењу службеника са руководећег радног
мјеста.
У складу са чланом 36.,69. и 90.Статута
Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) Скупштина
општине бира и разрјешава начелнике одјељења
или служби на приједлог Начелника општине. О
правима из радног односа у складу са Законом о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе Рјешење доноси
Начелник општине.
Како је Ћук Чедомир дипломирани
економиста из Љубиња именован за в.д.начелника
Одјељења за привреду, финансије и јавне
дјелатности, до окончања поступка именовања
начелника одјељења у општинској управи а
највише за период од 90 дана у складу са члан 55
став 4 Закона о службеницима и намјештеницима
у јединицама локалне самоуправе ( Сл.гласник
97/16 ). Начелник општине је у складу са чланом
59.став1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи
предложио разрјешење вршиоца дужности
начелника Одјељења за привреду, финансије и
јавне дјелатности због истека времена на који је
именован.
Начелник општине је утврдио
предлог рјешења и предложио Скупштини
општине доношење истог.
Скупштина општине Љубиње је на
сједници одржаној дана 13.11.2018.године у
складу са чланом 39.алинеја 21.Закона о локалној
самоуправи
(Сл.гл.РС,
бр.97/16)
донијела
Рјешење као у диспозитиву.
Правна поука:
Против овог рјешења може се изјавити
жалба Одбору за жалбе Општине Љубиње у року
од 15 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-30
Дана, 13.11.2018.

Како је поступак по јавном конкурсу за
избор и именовање начелника одјељења завршен,
створене су претпоставке за коначно именовање
начелника Одјељења за привреду, финансије и
јавне дјелатности и разрјешења вршиоца
дужности начелника Одјељења.
Чланом 39.став 2.тачка 21.Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) прописано
је да Скупштина бира и разрјешава Предсједника

Број: 3 - Страна: 70

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

На основу члана 39.став 2.тачка
21.,Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник
97/16 ) члана 55. а у вези са ставом 3.тачка 1. и
члана
56.Закона
о
службеницима
и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 36.,38.,69. и
91.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17)
Скупштина општине Љубиње на сједници
одржаној дана 13.11. 2018.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења
за општу управу Општинске управе Општине
Љубиње
1. Медан Александра, дипломирани
правник из Љубиња разрјешава се дужности
в.д.начелника Одјељења за општу управу
Општинске управе Опшштине Љубиње, са даном
13.11.2018.године, због истека периода на који је
именована.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Образложење
Скупштина
Општине
Љубиње
је
Рјешењем бр.01-111-14/17, од 29.5.2017.године
(Сл.гл.2/17) именовала Медан Александру за
в.д.начелника Одјељења за општу управу, до
окончања поступка именовања начелника
одјељења у Општинској управи Општине
Љубиње, а највише за период од 90 дана.
Начелник Општине Љубиње је својим
Приједлогом за разрјешење начелника одјељења у
Општинској управи Љубиње, бр.02-022-127/18, од
1.11.2018.године
покренуо
процедуру
за
разрјешење в.д.начелника Одјељења за општу
управу Љубиње Медан Александре која је
рјешењем бр. 01-111-14/17, од 29.5.2017.године
именована за в.д.начелника Одјељења за општу
управу.
Разлог за разрјешење в.д.начелника Одјељења за
општу урпаву је истек рока од 90 дана од
именовања од стране Скупштине општине
Љубиње, те наложене инспекцијске мјере
Министарства управе и локалне самоурпавеУправне инспекције са сједиштем у Требињу,
бр.10.2.1.7-050-591/18, од 25.10.2018.године. Рок
за извршење напријед наведених инспекцијских
мјера је 15 дана од дана достављања рјешења
Начелнику Општине.
Начелник општине је расписао поновни
јавни конкурс за избор и именовање начелника
одјељења Општинске управе Општине Љубиње
дана 24.9.2018.године бр.02-022-108/18, а који је
објављен у Службеном гласнику Републике
Српске број 90 од 27.9.2018.године и у дневном
листу „Глас Српске“ од 26.9.2018.године.
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Поступак по јавном конкурсу спровела је
Комисија за избор начелника одјељења
именована рјешењем начелника општине Љубиње
број: 02-022-110/18, од 28.9.2018.године.
Како је поступак по јавном конкурсу за
избор и именовање начелника одјељења завршен,
створене су претпоставке за коначно именовање
начелника Одјељења за општу управу и
разрјешења вршиоца дужности начелника
Одјељења.
Чланом 39.став 2.тачка 21.Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) прописано
је да Скупштина бира и разрјешава Предсједника
Скупштине, Потпредсједника

Скупштине, замјеника начелника Општине, и
чланове сталних и повремених радних тијела
Скупштине, именује и разрјешава секретара
Скупштине и начелнике одјељења односно
служби и врши избор, именовање и разрјешење
на другим позицијама у складу са Законом.
Чланом 55.став 3.тачка 1)Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединица локалне самоуправе (Сл.гл.97/6)
прописнао је „начелника одјељења или службе
разрјешава дужности скупштина, у случају: истека времена на које је именован...“ а члан
56.истог закона прописује садржај рјешења о
разрјешењу службеника са руководећег радног
мјеста.
У складу са чланом 36.,69. и 90.Статута
Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) Скупштина
општине бира и разрјешава начелнике одјељења
или служби на приједлог Начелника општине. О
правима из радног односа у складу са Законом о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе Рјешење доноси
Начелник општине.
Како је Медан Александра дипломирани
правник из Љубиња именована за в.д.начелника
Одјељења за општу управу, до окончаања
поступка именовања начелника одјељења у
општинској управи а највише за период од 90
дана у складу са чланом 55.став 4 Закона о
службеницима и намјештеницима у јединицама
локалне самоуправе / Сл.гласник 97/16 ) .
Начелник Општине је у складу са чланом
59.став1.тачка 9.Закона о локалној самоуправи
предложио разрјешење вршиоца дужности
начелника Одјељења за општу управу због истека
времена на који је именована.
Начелник општине је утврдио
предлог рјешења и предложио Скупштини
општине доношење истог.
Скупштина општине Љубиње је на
сједници одржаној дана 13.11.2018.године у
складу са чланом 39.алинеја 21.Закона о локалној
самоуправи
(Сл.гл.РС,
бр.97/16)
донијела
Рјешење као у диспозитиву.

Датум: 31.12.2017.
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Правна поука:
Против овог рјешења може се изјавити
жалба Одбору за жалбе Општине Љубиње у року
од 15 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-29
Дана, 13.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.став 2.Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 50.
а у вези са чланом 55.Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе
(Сл.гл.РС,
97/16)
и
члана
36.,38.,90.Статута
општине
Љубиње
(Сл.гл.Општине, 3/17), Скупштина општине
Љубиње
на
сједници
одржаној
дана
13.11.2018.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању начелника
Одјељења за привреду, финансије и јавне
дјелатности
Општинске управе Општине Љубиње
1.
Ћук
Чедомир,
дипломирани
економиста, из Љубиња, именује се за начелника
Одјељења за привреду, финансије и јавне
дјелатности Општинске управе Општине Љубиње
на период трајања мандата Скупштине општине
Љубиње, са даном 14.11.2018.године.
2. Начелник Одјељења има статус
општинског службеника на руководећем радном
мејсту.
3. Именовани право по основу радног
односа, након именовања остварује у складу са
Законом на основу рјешења Начелника Општине.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а објавиће се у
Службеном гласнику Општине Љубиње.
Образложење
Начелник општине Љубиње расписао је
поновни јавни конкурс за избор и именовање
начелника одјељења Општинске управе Општине
Љубиње дана 24.9.2018.године, бр.02-022-108/18,
а који је објављен у Службеном гласнику
Републике Српске број 90 од 27.9.2018.године и у
дневном
листу
„Глас
Српске“
од
26.9.2018.године.
Поступак по јавном конкурсу спровела је
Комисија за избор начелника одјељења
именована рјешењем Начелника општине
Љубиње број: 02-022-110/18, од 28.9.2018.године.
Комисија је у складу са Законом спровела
потребну процедуру. Комисија је утврдила да су
се на расписани јавни конкурс у законском року
пријавила два кандидата, који испуњавају опште
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и посебне услове конкурса, те обавила интервју са
кандидатима.
Наведена комисија је сачинила писмени
извјештај и утврдила ранг-листу кандидата који
испуњавају опште услове за запошљавање у
Општинску управу (члан 67) и посебне услове за
именовање у складу са чланом 54.став
1,2,3.Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС,
97/16).
Чланом 59.став 1.тачка 9.Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) прописано
је да Начелник Општине предлаже кандидате за
именовање односно разрјешење начелника
одјељења или служби.
У складу са чланом 90.Статута општине
Љубиње
(Сл.гл.3/17)
начелника
одјељења
Општинске управе именује Скупштина општине
на
предлог
Начелника
Општине
након
спроведеног јавног конкурса и спроведене
изборне процедуре.
Извјештај са утврђеном ранг-листом
кандидата Комисија је доставила Начелнику
Општине, као овлашћеном предлагачу са
предлогом за именовање начелника Одјељења за
привреду, финансије и јавне дјелатности
Општинске управе Општине Љубиње.
Начелник општине је на основу члана
59.став 9.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,
97/16) и члана 90.Статута општине Љубиње
својим
актом
бр.02-022-133/18,
од
12.11.2018.године, предложио да се кандидат Ћук
Чедомир из Љубиња, по занимању дипломирани
економиста именује за начелника Одјељења за
привреду, финансије и јавне дјелатности
Општинске управе Општине Љубиње.
На основу горе наведеног Начелник
општине је утврдио предлог Рјешења као у
диспозитиву и предложио доношење истог.
На
основу
предложеног
рјешења
Начелника
општине
Скупштина
општине
Љубиње је на сједници одржаној дана
13.11.2018.године, донијела рјешење као у
диспозитиву.
Правна поука:
Против овог рјешења може се изјавити
жалба Одбору за жалбе Општине Љубиње у року
од 15 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-32
Дана, 13.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.став 2. Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 50.
а у вези са чланом 55.Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе
(Сл.гл.РС,
97/16)
и
члана

Датум: 31.12.2017.
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36.,38.,90.Статута
општине
Љубиње
(Сл.гл.Општине, 3/17), Скупштина општине
Љубиње
на
сједници
одржаној
дана
13.11.2018.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању начелника Одјељења за општу
управу Општинске управе Општине Љубиње
1. Богдановић Јованка , дипломирани
правник, из Љубиња, именује се за начелника
Одјељења за општу управу Општинске управе
Општине Љубиње на период трајања мандата
Скупштине општине Љубиње, са даном
14.11.2018.године.
2. Начелник Одјељења има статус
општинског службеника на руководећем радном
мејсту.
3. Именовани право по основу радног
односа, након именовања остварује у складу са
Законом на основу рјешења Начелника Општине.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а објавиће се у
Службеном гласнику Општине Љубиње.
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спроведеног јавног конкурса и спроведене
изборне процедуре.
Извјештај са утврђеном ранг-листом
кандидата Комисија је доставила Начелнику
Општине, као овлашћеном предлагачу са
предлогом за именовање начелника Одјељења за
општу управу Општинске управе Општине
Љубиње.
Начелник општине је на основу члана
59.став 9.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,
97/16) и члана 90.Статута општине Љубиње
својим
актом
бр.02-022-133/18,
од
12.11.2018.године, предложио да се кандидат
Bogdanović Jovanka из Љубиња, по занимању
дипломирани правник именује за начелника
Одјељења за општу управу Општинске управе
Општине Љубиње.
На основу горе наведеног Начелник
општине је утврдио предлог Рјешења као у
диспозитиву и предложио доношење истог.
На
основу
предложеног
рјешења
Начелника
општине
Скупштина
општине
Љубиње је на сједници одржаној дана
13.11.2018.године, донијела рјешење као у
диспозитиву.

Образложење
Правна поука:
Начелник општине Љубиње расписао је
поновни јавни конкурс за избор и именовање
начелника одјељења Општинске управе Општине
Љубиње дана 24.9.2018.године, бр.02-022-108/18,
а који је објављен у Службеном гласнику
Републике Српске број 90 од 27.9.2018.године и у
дневном
листу
„Глас
Српске“
од
26.9.2018.године.
Поступак по јавном конкурсу спровела је
Комисија за избор начелника одјељења
именована рјешењем Начелника општине
Љубиње број: 02-022-110/18, од 28.9.2018.године.
Комисија је у складу са Законом спровела
потребну процедуру. Комисија је утврдила да су
се на расписани јавни конкурс у законском року
пријавила 2 кандидата, који испуњавају опште и
посебне услове конкурса, те обавила интервју са
кандидатима.
Наведена комисија је сачинила писмени
извјештај и утврдила ранг-листу кандидата који
испуњавају опште услове за запошљавање у
Општинску управу (члан 67) и посебне услове за
именовање у складу са чланом 54.став
1,2,3.Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС,
97/16).
Чланом 59.став 1.тачка 9.Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) прописано
је да Начелник Општине предлаже кандидате за
именовање односно разрјешење начелника
одјељења или служби.
У складу са чланом 90.Статута општине
Љубиње
(Сл.гл.3/17)
начелника
одјељења
Општинске управе именује Скупштина општине
на
предлог
Начелника
Општине
након

Против овог рјешења може се изјавити
жалба Одбору за жалбе Општине Љубиње у року
од 15 дана од дана достављања рјешења.
Број: 01-111-31
Дана, 13.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 4.,11.,12.став 2.Закона о
министарским, владиним и ругим именовањима у
РС (Сл.гл.РС, 41/03), члана 39.Закона о локалној
самоурпави (Сл.гл.РС, 97/16), члана 19. и
20.Статута Агенције за развој малих и средњих
предузећа (Сл.гл.2/16) и члана 36.,38.Статута
Општине Љубиње (Сл.гл.3/17), Скупштина
Општине Љубиње на сједници одржаној дана
14.12..2018.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу в.д. директора Агенције за
развој малих и средњих предузећа Љубиње
1. Круљ Васиљка из Љубиња разрјешава
се функције вршиоца дужности директора
Агенције за развој малих и средњих предузећа
Љубиње, са даном 14.12. 2018.године, на лични
захтјев.
2. Разријешеном в.д.директору престају
овлашћења и обавезе у складу са Законом и

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Статутом Агенције за развој малих и средњих
предузећа Љубиње.
3. Рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
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27.11.2018.године и Увјерења Централне изборне
комисије од 3.12.2018.године, број: 06-1-07-1637/18.
2. Рјешење ступа на снагу даном
доношења и обајавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.

Образложење
Скупштина Општине Љубиње је на својој
сједници одржаној дана 21.5.2018.године бр.01111-16/18 именовала Круљ Васиљку из Љубиња
за директора Агенције за развој малих и средњих
предузећа.
Круљ Васиљка је поднијела писмену
оставку на лични захтјев Скупштини Општине
Љубиње дана 4.12.2018.године, неопозива
оставка.
Пошто је временски период протекао, на
који је директор именован, а није покренут
поступак јавне конкуренцуије за избор и
именовање директора Агенције за развој малих и
средњих предузећа стекли су се услови да
Комисија за избор и именовање на својој
сједници одржаној дана 14.12..2018.године, бр.01013-75-1/18 у складу са својим овлашћењима
прописаним чланом 50.Пословника Скупштине
Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) утврди предлог
рјешења као у диспозитиву.

Број: 01-03-4/18
Дана, 14.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.Закона о локалној
самоуправи
(Сл.гл.РС,
97/16)
и
члана
36.,38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17)
Скупштина Општине Љубиње на сједници
одржаној дана 14.12.2018.године, доноси сљедећи
З А К Љ У Ч А К
1
Усваја се
Нацрт Програма рада
Скупштине Општине Љубиње, за 2019.годину.

Правна поука:

2

Ово рјешење је коначно и против истог се
не може уложити жалба али се може покренути
управни спор пред Окружним судом у Требињу у
року од 30 дана од дана пријема рјешења.
Број: 01-013-76/18
Дана, 14.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.40.став 2.Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС,97/16) и члана 36. и
38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана
52.Пословника Скупштине општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 14.12.2018.године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
верификацији мандата одборнику у
Скупштини општине Љубиње
1.Верификује се мандат одборник Телебак
Тодору из Љубиња са листе политичког субјекта
СДС - Српска демократска странка изабраног на
локалним изборима 2.10.2016.године у складу са
Одлуком Централне изборне комсиије БиХ о
додјели мандата, број: 06-1-07-1-637/18, од

Закључак ступа на снагу осам дана од
дана доношења и објавиће се у Службеном
гласнику Општине Љубиње.
Број: 01-013-83
Дана, 14.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 13.тачка 6.став
1.Изборног закона БиХ (Службени гласник БиХ,
бр.23/01, 7/02, 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, 7/14 и 31/16) и члана 39.Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник РС,
97/16) и члана 36.,38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17), Скупштина општине Љубиње на
сједници одржаној дана 14.12.2018.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
у усвајању Извјештаја Комисије
за мандатна питања Скупштине општине
Љубиње

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Број: 3 - Страна: 75

1
2
Скупштина општине Љубиње усваја
Извјештај Комисије за мандатна питања, којим је
констатовала:
1.

2.

Престанак мандата одборнику Козић
Љубици из Љубиња изабраној на
листи СДС - Српске демократске
странке у складу са Одлуком
Централне изборне комисије БиХ о
престанку мандата, број: 06-1-07-1637/, од 27.11.2018.године.
Верификацију мандата одборнику
Телебак
Тодору
из
Љубиња
изабраном са листе политичког
субјекта СДС - Српске демократске
странке у складу са Одлуком
Централне изборне комисије БиХ,
број:
06-1-07-1-637/18,
од
27.11.2018.године
и
Увјерења
Цнетралне изборне комисије број: 061-07-1-637/18, од 3.12.2018.године о
додјели мандата.

Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и објавиће се у
Службеном гласнику Општине Љубиње.
Број: 01-013-79
Дана, 14.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.став 2.тачка
28.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16)
и члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 14.12.2018.године,
доноси сљедећи
З А К Љ У Ч А К
о прихватању нацрта буџета Општине
Љубиње за 2019.годину
1

2
Закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Број: 01-013-4
Дана, 14.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.став 2.тачка
28.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16)
и члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 14.12.2018.године,
доноси сљедећи
З А К Љ У Ч А К
о прихватању нацрта ребаланса Буџета
Општине Љубиње
за 2018.годину

Скупштина општине Љубиње прихвата
нацрт Буџета Општине Љубиње, за 2019.годину и
задужује предлагача да након прибављених
сагласности
од
Министарства
финансија
припреми Приједлог буџета..
2
Овај закључак ступа на снагу наредног
дана од дана доношења и објавиће се у
Службеном гласнику Општине Љубиње.
Број: 01-013-80
Дана, 14.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС,97/16) и члана 36. и
38.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.3/17)
Скупштина Општине Љубиње на сједници
одржаној дана 13.11.2018.године, доноси сљедећи

1
Скупштина општине Љубиње прихвата
нацрт ребаланса Буџета Општине Љубиње, за
2018.годину и задужује предлагача да након
прибављених сагласности од Министарства
финансија припреми Приједлог ребаланса буџета.

З А К Љ У Ч А К
1
Даје се сагласност Начелнику Општине
да изврши реалокацију новчаних средстава у
висини од 1.500 КМ из буџетске резерве за
материјалне трошкове Агенције за развој малих и
средњих предузећа Љубиње.

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Број: 3 - Страна: 76

2

1

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

Скупштина
Општине
Љубиње
се
упознала са Информацијом Одјељења за општу
управу Општинске управе Љубиње о стању,
санацији и одржавању локалних путева на
подручју општине Љубиње, и исту усвојила.

Број: 01-400-9
Дана, 13.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

2
Саставни дио овог закључка
информација из члана 1.закључка.

На основу члана 39.став 2.тачка
28.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16)
и члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 13.11.2018.године,
доноси сљедећи

3
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Број: 01-013-69-7
Дана, 13.11.2018.

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја о реализацији
Програма комуналне потрошње

је

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

1
Скупштина
Општине
Љубиње
се
упознала са Извјештајем о реализацији Програма
комуналне потрошње Одјељења за општу управу
Општинске управе Љубиње, и исту усвојила.

На основу члана 39.став 2.тачка
28.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16)
и члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 13.11.2018.године,
доноси сљедећи

2
Саставни дио овог закључка
информација из члана 1.закључка.

је

3

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације информације
о стању јавне расвјете на подручју општине
Љубиње

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

Број: 01-013-69-7-2
Дана, 13.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

1
Скупштина
Општине
Љубиње
се
упознала са Информацијом Оделења општинске
управе општине Љубиње о стању јавне расвјете
на подручју општине Љубиње и исту усваја .
2
Саставни дио овог
закључка
информација из члана 1.закључка.

На основу члана 39.став 2.тачка
28.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16)
и члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 13.11.2018.године,
доноси сљедећи
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о стању, санацији и
одржавању локалних путева
на подручју општине Љубиње

је

3
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Број: 01-013-69-7-1
Дана, 13.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

На основу члана 39.став 2.тачка
28.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16)
и члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 13.11.2018.године,
доноси сљедећи

3
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Број: 01-013-69-6
Дана, 13.11.2018.

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације из пољопривреде
за 2017.годину у општини Љубиње

1
Скупштина
Општине
Љубиње
се
упознала са Информацијом из пољопривреде за
2017.годину Одјељења за привреду, финансије и
јавне дјелатности Општинске управе Љубиње, и
исту усвојила.
2
Саставни дио овог закључка
информација из члана 1.закључка.

Број: 3 - Страна: 77

је

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.став 2.тачка
28.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16)
и члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 13.11.2018.године,
доноси сљедећи
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације Полицијске станице
Љубиње о стању безбједности
на подручју општине Љубиње у 2018.години

3

1

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

Скупштина
Општине
Љубиње
се
упознала са Информацијом Полицијске станице
Љубиње о стању безбједности
на подручју
општине Љубиње,за 2018.годину и исту усвојила.

Број: 01-013-69
Дана, 13.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

2
Саставни дио овог
закључка
информација из члана 1.закључка.

На основу члана 39.став 2.тачка
28.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16)
и члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 13.11.2018.године,
доноси сљедећи

1
Скупштина
Општине
Љубиње
се
упознала са Информацијом РЈ „Електро-Љубиње“
о
снабдијевању електричном енергијом на
подручју општине Љубиње и исту усваја .
2
Саставни дио овог закључка
информација из члана 1.закључка.

3
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Број: 01-013-052-20
Дана, 13.11.2018.

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације РЈ „ЕлектроЉубиње“ о снадбјевању електричном
енергијом
на подручју општине Љубиње

је

је

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.став 2.тачка
28.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16)
и члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 13.11.2018.године,
доноси сљедећи
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о корисницима
социјалне заштите
на подручју општине Љубиње

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

1
Скупштина
Општине
Љубиње
се
упознала са Информацијом ЈУ Центар за
социјални рад о корисницима социјалне заштите
на подручју општине Љубиње, и исту усвојила.

Број: 3 - Страна: 78

На основу члана 39.став 2.тачка
28.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16)
и члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 13.11.2018.године,
доноси сљедећи

2
Саставни дио овог закључка
информација из члана 1.закључка.

је

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације Основне школе
Љубиње о стању и текућим питањима
у основном образовању

3
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Број: 01-013-69-2
Дана, 13.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

1
Скупштина
Општине
Љубиње
се
упознала са Информацијом Основне школе
Љубиње о стању и текућим питањима у основном
образовању, и исту усвојила.
2
Саставни дио овог закључка
информација из члана 1.закључка.

На основу члана 39.став 2.тачка
28.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16)
и члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 13.11.2018.године,
доноси сљедећи
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о водоснабдијевању
на подручју општине Љубиње

је

3
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Број: 01-013-610-1
Дана, 13.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

1
Скупштина
Општине
Љубиње
се
упознала са Информацијом ЈП „Водовод“
д.о.о.Љубиње о водоснабдијевању на подручју
општине Љубиње, и исту усвојила.
2
Саставни дио овог закључка
информација из члана 1.закључка.

је

На основу члана 39.став 2.тачка
28.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16)
и члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 13.11.2018.године,
доноси сљедећи

3
З А К Љ У Ч А К
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Број: 01-013-69-1
Дана, 13.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

1
Скупштина Општине Љубиње подржава
иницијативу
о
увођењу
одјељења
пољопривредног техничара у Средњошколском
центру „Светозар Ћоровић“ Љубиње.
2
Овлашћује се Директор Средње школе и
Школски одбор ове јавне установе да предузму
активности у циљу реализације иницијативе
Скупштине Општине Љубиње.

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Број: 3 - Страна: 79

3

1

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

Скупштина
Општине
Љубиње
се
упознала са Инфорамцијом Јавне установе Дом
здравља Љубиње о стању примарне здравствене
заштите на подручју општиен Љубиње, и исту
усвојила.

Број: 01-013-69-5
Дана, 13.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

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

На основу члана 39.став 2.тачка
28.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16)
и члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 13.11.2018.године,
доноси сљедећи
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације Средње школе
Љубиње о стању и текућим питањима
у средњем образовању

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.став 2.тачка
28.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16)
и члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 14.12.2018.године,
доноси сљедећи

1
Скупштина
Општине
Љубиње
се
упознала са Инфорамцијом Средње школе
Љубиње о стању и текућим питањима у средњем
образовању, и исту усвојила.
2
Саставни дио овог закључка
информација из члана 1.закључка.

Број: 01-013-69-3
Дана, 13.11.2018.

је

З А К Љ У Ч А К
1
Скупштина општине Љубиње се упознала
са Информацијом о пословању привреде у
општини Љубиње за 2017.годину и исту усвојила.

3

2

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

Саставни дио овог закључка
Информација из члана 1. закључка.

је

3
Број: 01-611-2/18
Дана, 13.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.став 2.тачка
28.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16)
и члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 13.11.2018.године,
доноси сљедећи

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Информације о стању примарне
здравствене
заштите на подручју општине Љубиње

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
општине Љубиње.
Број: 01-013-82/18
Дана, 14.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

На основу члана 39.став 2.тачка
28.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,97/16)
и члана 36. и 38.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Скупштина Општине Љубиње на
сједници одржаној дана 14.12.2018.године,
доноси сљедећи

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Број: 3 - Страна: 80

2
З А К Љ У Ч А К
Комисија за избор и именовања је
донијела предлог рјешења о разрјешењу
в.д.секретара.

1
Скупштина
Општине
Љубиње
се
упознала
са
Годишњим
извјештајем
Правобранилаштва Републике Српске сједиште
замјеника
Требиње
бр.ЈП-105/18,
од
23.11.2018.године која се односи на период од
1.1.2017.-31.12.2017.године.

3
Одлука ступа на снагу даном доношења.
4
Сједници Комисије су присуствовали:
Драпић Стево, предсједник, Круљ Војислав, члан
и Дангубић Даворка, члан.

2
Саставни дио овог закључка је Годишњи
извјештај из члана 1. закључка.

Сви чланови Комисије су
предложену одлуку.

гласали за

3
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Број: 01-017-11/18
Дана, 14.12.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Перса Климента

Број: 01-013-57-5/18
Дана, 19.7.2018.

К О М И С И Ј А
Драпић Стево
Круљ Војислав
Дангубић Даворка

На
основу
члана
50.Пословника
Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.3/17)
Комисија за избор и именовања (именована
Рјешењем бр.01-111-2/18 од 26.01.2018.године,
Сл.гл.1/18)
на
сједници
одржаној
дана
19.7.2018.године, д о н о с и

II - КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
ОДЛУКУ
о предлогу кандидата за секретара
Скупштине општине Љубиње
На
основу
члана
50.Пословника
Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.3/17)
Комисија за избор и именовања (именована
Рјешењем бр.01-111-2/18 од 26.01.2018.године,
(Сл.гл.1/18) на сједници одржаној дана
19.7.2018.године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о предлогу за разрјешење в.д.секретара
Скупштине општине Љубиње
1
Комисија за избор и именовња у саставу:
1) Драпић Стево, предсједник
2) Круљ Војислав, члан
3) Дангубић Даворка, члан
предлаже да Скупштина општине Љубиње
разријеши в.д.секретара Скупштине општине
Љубиње Поповић Вукашина дипломираног
правника из Љубиња због завршетка процедуре
јавне конкуренције у скалду са Законом.

1
Комисија за избор и именовња у саставу:
4) Драпић Стево, предсједник
5) Круљ Војислав, члан
6) Дангубић Даворка, члан
предлаже да Скупштина општине Љубиње
изабере односно именује за секретара Скупштине
општине
Љубиње
Поповић
Вукашина
дипломираног правника из Љубиња као
прворангираног кандидата из предложене ранглисте Комисије.
2
Усваја се извјештај Комисије за
спровођење поступка по јавном конкурсу за избор
и именовање секретара Скупштине општине
Љубиње. Јавни конкурс је расписан на основу
Одлуке Скупштине општине Љубиње, бр.01-01351718, од 21.5.2018.године и исти је објављен
дана 30.5.2018.године у дневним новинама „Глас
Српске“, а конкурс је дана 29.5.2018.године објав
љен у Службеном гласнику РС.

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Број: 3 - Страна: 81

3

4

Комисија за избор и именовање утврдила
је предлог Рјешења о избору и иемновању
секретара Скупштине општине Љубиње и
предложила доношење истог од стране
Скупштине општине Љубиње.

Сједници Комисије су присуствовали:
Драпић Стево, предсједник, Круљ Војислав, члан
и Дангубић Даворка, члан.
Сви чланови Комисије су
предложену одлуку.

гласали за

4
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 01-013-57-3/18
Дана,19.7.2018.

5
Сједници Комисије су присуствовали:
Драпић Стево, предсједник, Круљ Војислав, члан
и Дангубић Даворка, члан.
Сви чланови Комисије су
предложену одлуку.

Број: 01-013-57-6/18
Дана,19.7.2018.

гласали за

КОМИСИЈА
Драпић Стево
Круљ Војислав
Дангубић Даворка

На основу члана 50. Пословника
Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.3/17)
Комисија за избор и именовања (именована
Рјешењем бр.01-111-2/18 од 26.01.2018.године,
Сл.гл.1/18)
на
сједници
одржаној
дана
19.07.2018.године, д о н о с и
О Д Л У К У
о разрјешењу Педсједника и једног члана
Одбора за жалбе
1
Комисија за избор и именовања у саставу:
7) Драпић Стево, предсједник
8) Круљ Војислав, члан
9) Дангубић Даворка, члан
педлаже да Скупштина Општине Љубиње
разријеши Обор за жалбе Општине Љубиње
(предсједника и једног члана – Турањанин Момо
и Турањанин Перо) који су именвоани Рјешењем
Скупштине Општине Љубиње бр.01-014-9-3/14,
од 21.3.2014.године (Сл.гл.1/14) због истека
мандатног периода на који су именвоани.
2
Комисија је утврдила приједлог Рјешења
о разрјешењу Одбора за жалбе и предлаже да се
исто усвоји од стране Скупштине Општине
Љубиње.
3
Одлука ступа на снагу днаом доношења.

КОМИСИЈА
Драпић Стево
Круљ Војислав
Дангубић Даворка

На
основу
члана
50.Пословника
Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.3/17)
Комисија за избор и именовања (именована
Рјешењем бр.01-111-2/18 од 26.01.2018.године,
Сл.гл.1/18)
на
сједници
одржаној
дана
19.7.2018.године, д о н о с и
О Д Л У К У
о предлогу кандидата за Педсједника и
чланове Одбора за жалбе
1
Комисија за избор и именовања у саставу:
10) Драпић Стево, предсједник
11) Круљ Војислав, члан
12) Дангубић Даворка, члан
предлаже да Скупштина Општине Љубиње
именује три прворангирана кандидата из
предложене ранг листе Комисије за чланове
Одбора за жалбе у саставу:
4. Турањанин Момо, дипломирани
правник, адвокат из Требиња,
предсједник
5. Пупић Јелена, дипломирани правник,
из Љубиња, члан
6. Турањанин
Перо,
дипломирани
правник, из Љубиња, члан
2
Усваја се извјештај Комисије за
спровођење поступка по јавном конкурсу за
избор и именвоање Предсјендика и чланова
Одбора за жалбе Општине Љубиње.
3
Јавни конкурс је расписан на основу
одлуке Скупштине општине Љубиње, бр.01-01349/18, од 21.5.2018.године и исти је објављен у
Службеном листу РС дана 29.5.2018.године и
дневним
новинама
Глас
Српске
дана
30.5.2018.године.
4
Даном ступања на снагу Рјешења о
избору и именвоању Предсјендика и чланова
Одбора за жалбе Општине Љубиње престаје да

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

важи Рјешење о именовању Предсједника и
чланова Одбора за жалбе бр.01-014-9-3/14, од
21.3.2014.године (Сл.гл.1/14).
5
Комисија за избор и именовања утврдила
је предлог Рјешења за избор Предсејдника и
чланова Одбора за жалбе Општине Љубиње и
предлаже Скупштини општине Љубиње да се
исто усвоји.

Број: 3 - Страна: 82

4
Сједници Комисије су присуствовали:
Драпић Стево, предсједник, Круљ Војислав, члан
и Дангубић Даворка, члан.
Сви чланови Комисије су
предложену одлуку.
Број: 01-013-57-1/18
Дана,19.7.2018.

КОМИСИЈА
Драпић Стево
Круљ Војислав
Дангубић Даворка

6
Одлука ступа на снагу днаом доношења.
7
Сједници Комисије су присуствовали:
Драпић Стево, предсједник, Круљ Војислав, члан
и Дангубић Даворка, члан.
Сви чланови Комисије су гласали за
предложену одлуку.
Број: 01-013-57-4/18
Дана,19.7.2018.

КОМИСИЈА
Драпић Стево
Круљ Војислав
Дангубић Даворка

На
основу
члана
50.Пословника
Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.3/17)
Комисија за избор и именовања (именована
Рјешењем бр.01-111-2/18 од 26.01.2018.године,
Сл.гл.1/18)
на
сједници
одржаној
дана
19.7.2018.године, д о н о с и
О Д Л У К У
о предлогу за разрјешење директора Агенције
за финансијско-књиговодствене и правне
послове Љубиње
1
Комисија за избор и именовања предлаже
да Скупштина Општине Љубиње разријеши
директора
Агенције
за
финансијскокњиговодствене и правне послове Љубиње Пецељ
Весну, дипломираног економисту из Љубиња
због истека мандата на који је именована
Рјешењем Скупштине Општине Љубиње бр. 01111-6/14 дана 18.7.2014.године (Сл.гл.2/14).
2
Комисија за избор и именвоања утврдила
је предлог Рјешења о разрјешењу директора
Агенције за финансијско-књиговодствене и
правне послове.
3
Одлука ступа на снагу днаом доношења.

гласали за

На
основу
члана
50.Пословника
Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.3/17)
Комисија за избор и именовања (именована
Рјешењем бр.01-111-2/18 од 26.01.2018.године,
Сл.гл.1/18)
на
сједници
одржаној
дана
19.7.2018.године, д о н о с и
О Д Л У К У
о предлогу кандидата за в.д.директора
Агенције за финансијско-књиговодствене и
правне послове Љубиње
1
Комисија за избор и именовања предлаже
да Скупштина Општине Љубиње именује в.д.
директора
Агенције
за
финансијскокњиговодствене и правне послове Љубиње Пецељ
Весну, дипломираног економисту из Љубиња до
окончања поступка избора директора Агенције у
складу са Законом и Статутом.
2
Комисија за избор и именовања утврдила
је предлог рјешења и предложила Скупштини
Општине Љубиње доношење истог..
3
Одлука ступа на снагу днаом доношења.
4
Сједници Комисије су присуствовали:
Драпић Стево, предсједник, Круљ Војислав, члан
и Дангубић Даворка, члан.
Сви чланови Комисије су
предложену одлуку.
Број: 01-013-57-2/18
Дана,19.7.2018.

гласали за

КОМИСИЈА
Драпић Стево
Круљ Војислав
Дангубић Даворка
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На основу члана 61.Статута Општине
Љубиње
(Сл.гл.3/17)
и
члана
50.
и
173.Пословника Скупштине Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17) Комисија за избор и именовања
(именована
Рјешењем
бр.01-111-2/18
од
26.01.2018.године) на сједници одржаној дана
14.12.2018.године, донијела је сљедећу
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Скупштини општине Љубиње на расправу и
усвајању.
2
Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику општине
Љубиње.

О Д Л У К У
Број: 01-013-2/18
Дана, 21.6.2018.

1
Комисија за избор и именовања предлаже
да Скупштина Општине Љубиње разријеши
в.д.директора Агенције за развој малих и средњих
предузећа Љубиње Круљ Васиљку из Љубиња
именована Рјешењем Скупштине Општине
Љубиње бр. 01-111-16/18 од 21.5.2018.године
(Сл.гл.1/18), а иста је поднијела писмену оставку
из личних разлога дана 4.12.2018.године.
2
Поступак јавне конкуренције за избор и
именовање директора није проведен од
именовања в.д.директора Агенције за развој
малих и средњих предузећа Љубиње, те су се
стекли услови да у складу са овлашћењима
утврђеним чланом 50.Пословника Скупштине
општине Љубиње (Сл.гл.3/17) Комисија утврди
приједлог рјешења као у диспозитиву.
3

IV – АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 82. став (3) Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16) и члана 36. Статута општине
Љубиње (''Службени гласник општине Љубиње'',
број:3/17), Начелник општине Љубиње, je дана
12.12.2018. године, д о н и о
ПРАВИЛНИК
о раду органа мјесних заједница општине
Љубиње
Члан 1.

Сједници Комисије су присуствовали:
Драпић Стево, предсједник, Круљ Војислав, члан
и Дангубић Даворка, члан.
Сви Чланови Комисије су гласали за
предложену одлуку.
Број: 01-013-75-1
Дана, 14.12.2018.

ПРЕДСЕЈДНИК
ЕТИЧКОГ ОДБОРА
Љубица Козић

КОМИСИЈА
Драпић Стево
Круљ Војислав
Дангубић Даворка

Правилником о раду мјесних заједница
општине Љубиње (у даљем тексту: Правилник)
регулише се рад савјета мјесних заједница
општине Љубиње (у даљем тексту: савјети
мјесних заједница), предсједника савјета мјесних
заједница и зборова грађана, међусобних односа
органа мјесних заједница и организационих
јединица Општинске управе општине Љубиње и
вршење надзора над радом органа мјесних
заједница.
Члан 2.

III – ЕТИЧКИ ОДБОР
На
основу
члана
61.Пословника
Скупштине општине Љубиње (Сл.гл.3/17) и
Рјешења Скупштине општине Љубиње бр.01-0133/18, од 26.3.2018.године о избору Етичког
одбора, Етички одбор на сједници одржаној дана
21.6.2018.године, донио је сљедећу
О Д Л У К У
1
Утврђује се Приједлог Етичког кодекса
Скупштине општине Љубиње те се ити упућује

Мјесне заједнице се формирају Одлуком
о оснивању мјесних заједница коју доноси
Скупштина општинe Љубиње и уписују се у
Регистар мјесних заједница који се води у
Одјељењу за општу управу Општинске управе
општине Љубиње (у даљем тексту: Одјељење за
општу управу).
Члан 3.
Мјесне заједнице и њихови органи раде у
складу са Законом о локалној самоуправи,
Изборним законом Републике Српске (''Службени
гласник Репу-блике Српске'', број: 34/02, 35/03,
24/04, 19/05, 24/12, 109/12 и 45/18), Упутством о
организовању и спро-вођењу избора за чланове

Датум: 31.12.2017.
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савјета мјесне заједнице (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 122/12 и 31/13),
Правилником о садржају и начину вођења
Регистра мјесних заједница (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 32/17), Статутом
општине Љубиње, Одлуком о оснивању мјесних
заједница на подручју општине Љубиње, и овим
Правилником.
Члан 4.
Надзор над радом мјесних заједница и
њихових органа врши Одјељење за општу управу
у складу са прописима наведеним у члану 3. овог
правилника.

-

-

координира рад органа мјесне заједнице,
сарађује са организационим јединицама
Општинске управе општине Љубиње,
јавним предузећима и установама,
предлаже
план активности мјесне
заједнице,
предлаже план утрошка средстава гранта
мјесне заједнице,
подноси
савјету
мјесне
заједнице
извјештај о раду органа мјесне заједнице
подноси
извјештај
савјету
мјесне
заједнице о утрошку средстава гранта,
обављa и друге послове утврђене
законом, статутом, одлукама Скупштине
општине Љубиње и овим правилником.
Члан 7.

Члан 5.
(1) Савјети мјесних заједница се бирају и
конституишу у складу са Упутством
о организовању и спровођењу
избора за чланове савјета мјесне
заједнице.
(2) Савјет се конституише на сједници
коју сазива Општинска изборна
комисија, верификацијом изабраних
чланова и избором предсједника
савјета мјесне заједнице.
(3) О верификацији изабраних чланова
и избору предсједника савјета
мјесне заједнице, Општиска изборна
комисија доноси рјешење.
(4) По
извршеном
конституисању
савјета
мјесне
заједнице,
новоизабрани предсједник савјета
дужан је извршити примопредају и о
томе
сачинити
записник
са
претходним предсједником савјета
на обрасцу број 4. који је саставни
дио овог правилника.
(5) Уколико претходни предсједник
савјета
одбије
да
изврши
примопредају или не дође на
заказану примопредају, Одјељење за
општу
управу
ће
именовати
комисију која ће сачинити записник
о
преузимању
документације,
инвентара, имовине на кориштењу и
друге опреме мјесне заједнице на
обрасцу број 5. који је саставни дио
овог правилника.
Члан 6.
Предсједник савјета мјесне заједнице
обавља следеће послове:
- представља мјесну заједницу,
- сазива и предсједава сједницама савјета,
- потписује акте мјесне заједнице,
- сазива и предсједава збором грађана,
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Савјет мјесне заједнице може на
редовној сједници изабрати замјеника
предсједника савјета на приједлог
предсједника савјета.
(2) Замјеник предсједника савјета обавља
послове из надлежности предсједника
савјета у случају његове спријечености,
као и у случају када му предсједник
савјета повјери извршење одређеног
посла.
(3)
У случају да предсједник савјета буде
смијењен на сједници савјета, замјеник
предсједника
савјета
предсједава
сједницом савјета до избора новог
предсједника савјета.
(4)
У случају да предсједнику савјета
престане мандат прије истека времена на
које је изабран, замјеник предсједника
савјета обавља дужност предсједника
савјета до избора новог предсједника
савјета.
(1)

(5)

Предсједник
заједнице

може

савјета
у

случају

мјесне
потребе

извршење одређеног посла повјерити и
другим

члановима

савјета

мјесне

заједнице.
Члан 8.
(1) Савјет мјесне заједнице ради у
сједницама којима присуствује
натполовична већина изабраних
чланова савјета мјесне заједнице.
(2) Рад савјета мјесне заједнице је
јаван и сједницама могу да
присуствују
заинтересовани
грађани.
(3) Заинтересовани
грађани
из
претходног
става
могу
дискутовати на сједници савјета
уколико савјет тако одлучи.

Датум: 31.12.2017.
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(4) Савјет мјесне заједнице одлуке
доноси
већином
гласова
присутних чланова.
(5) О раду савјета мјесне заједнице
води се записник у свеску
записника
органа
мјесне
заједнице.
(6) Записник о раду савјета мјесне
заједнице обавезно садржи:
-навођење да се одржава сједница савјета
мјесне заједнице,
- датум и мјесто одржавања сједнице,
- презиме,
име
и
функцију
предсједавајућег,
- присутне чланове савјета, као и друга
присутна лица,
- презиме, име и функцију записничара,
- дневни ред,
- донесене одлуке,
- потпис предсједавајућег и записничара.
Члан 9.
Савјет мјесне заједнице обавља следеће
послове:
доноси пословник о свом раду,
стара се о извршењу одлука које
грађани донесу на збору грађана,
предлаже план развоја мјесне заједнице
у складу са планом развојa Општине
Љубиње,
доноси програм мјера и активности за
реализацију планова и програма развоја
мјесне заједнице,
сарађује и учествује у активностима
других субјеката који дјелују на подручју
мјесне заједнице,
управља средствима којима располаже
мјесна заједница и утврђује приоритете
кориштења средстава добијених по
основу донација и поклона,
покреће иницијативе за изградњу и
одржавање комуналних објеката и
комуналне инфраструктуре и начина
обезбјеђивање средстава, унапређење
заштите животне средине, уређивање
насеља,
побољшање
услова
за
образовање и васпитање, културу,
социјалну
и
здравствену заштиту
становништва, развој туризма, спорта и
рекреације
и
другим
областима
заједничког
интереса
мјесног
становништва,
- утврђује листу пириоритета за изградњу
комуналних објеката и комуналне
инфраструктуре на основу одлука збора
грађана,
- одлучује о коришћењу објеката који су
додијељени на коришћење мјесној заједници, у
складу са одлукама Скупштине општине Љубиње,

-
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подноси збору грађана извјештај о свом
раду и раду мјесне заједнице,
формира радна тијела – одборе за
извођење појединих активности и врши
друге
послове
утврђене
законом,
статутом, одлукама Скупштине општине
Љубиње и овим правилником.
Члан 10.

Грађани на збору грађана расправљају и
дају приједлоге о питањима из надлежности
органа Општине Љубиње која су од непосредног
и заједничког интереса за грађане одређеног
подручја општине, односно подручја за које је
збор грађана сазван, иницирају и предлажу
начине рјешавања одређених питања и доношење
аката из дјелокруга Скупштине општине Љубиње
и одлучују о одређеним питањима у складу са
законом, Статутом општине Љубиње, актима
Скупштине
општине
Љубиње
и
овим
правилником.
Члан 11.
(1) О раду збора грађана води се
записник у свеску записника у
којој се воде и записници са
сједница
савјета
мјесне
заједнице.
(2) Записник садржи исте податке
као и записник који се води на
сједници
савјета
мјесне
заједнице, сa навођењем да се
одржава збор грађана и да се
евиденција присутних лица води
на посебном обрасцу 1. који је
саставни дио овог правилника.
(3) Записник по завршетку Збора
грађана потписују записничар и
предсједавајући Збора.
(4) Када се на збору грађана утврђује
приоритет активности које ће се
изводити уз финансијску помоћ
донаторских организација и
фондација,
евиденција
присутних лица водиће се на
обрасцу који донатор понуди.
(5) Збор грађана може, на приједлог
предсједника савјета, донијети
одлуку да ради у форми форума
грађана.
(6) У случају да збор грађана донесе
одлуку да ради у форми форума
грађања,
вођење
форума
преузима обучени фасилитатор, а
записник, поред записничара и
предсједавајућег, потписује и
фасилитатор.
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(7) Евиденције присутних лица из
става 2. и 4.овог члана
представљају саставни дио
записника о раду збора грађана.
Члан 12.
(1) Одјељење за општу управу прибавља годишње
извјештаје о раду мјесних заједница до 1. марта за
претходну годину.
(2) Предсједник савјета мјесне заједнице води
евиденцију о годишњим активностима мјесне
заједнице на обрасу 2, а годишњи извјештај о
раду мјесне заједнице за претходну годину (у
даљем тексту: годишњи извјештај) доставља
Одјељењу за општу управу на обрасцу 3. заједно
са одлуком савјета о усвајању годишњег
извјештаја.
(3) Обрасци 2. и 3. налазе се у прилогу овог
правилника и његов су саставни дио.
(4) За достављање годишњег извјештаја усвојеног
на сједници савјета мјесне заједнице и одлуке о
усвајању, одговоран је предсједник савјета мјесне
заједнице.
(5) Одјељење за општу управу дужно је пружити
сву неопходну административно-техничку и
стручну
помоћ
предсједнику
савјета
у
припремању годишњег извјештаја, као и
захтјевати од других организационих јединица
Општинске управе Љубиње да пруже ову помоћ
тамо гдје се захтјева посебна стручност.
Члан 13.
(1) Уколико предсједник савјета мјесне
заједнице благовремено не припреми и не
предложи савјету усвајање годишњег
извјештаја, мјесна заједница неће моћи
користити средства гранта мјесних
заједница у текућој години.
(2) Мјесна заједница неће моћи користити
средства гранта мјесних заједница у
текућој години уколико савјет мјесне
заједнице благовремено не усвоји
годишњи извјештај, или га предсједник
савјета мјесне заједнице не достави у
року Одјељењу за општу управу.

Члан 14.
(1) Прије кориштења средстава гранта
мјесне заједнице, савјет мјесне заједнице
дужан је:
- на сједници савјета усвојити Извјештај
о утрошку средстава гранта за претходну
годину и заједно са одлуком о усвајању
доставити га Одјељењу за општу управу
Општинске управе општине Љубиње (у
даљем тексту: Одјељење за општу
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управу) најкасније до 1. марта за
протеклу годину,
- донијети на сједници План утрошка
средстава гранта за текућу годину и
заједно са одлуком о усвајању доставити
га Одјељењу за општу управу најкасније
15 дана од усвајања буџета општне
Љубиње,
- План утрошка средстава гранта се
састоји
од
конкретно
наведених
активности
са
процијењеним
вриједностима, те оквирним периодом
када је потребно да се реализује одређена
активност.
(2) Одјељење за општу управу проводи
прописане процедуре око кориштења
средстава гранта, предлаже Начелнику
општине одобравање ових
средстава и врши надзор над утрошком
ових средстава.
Члан 15.
Неће се одобрити кориштење средстава гранта
мјесној заједници која се у свему не буде
приджавала одредаба члана 13, 14. овог
правилника.
Члан 16.
(1) Одјељење за општу управу, у оквиру вршења
надзора над радом савјета мјесне заједнице, може
предложити покретање поступка за разрјешење
дужности предсједника, односно члана савјета,
уколико утврди да за то постоје оправдани
разлози.
(2) Одјељење за општу управу на исти начин из
става 1. овог члана може предложити покретање
поступка смјене предсједника савјета мјесне
заједнице.
(3) Уколико предлаже покретање поступка из
става 1. и 2. овог члана, Одјељење за општу
управу мора детаљно образложити приједлог.
Члан 17.
Организационе јединице Општинске управе
општине Љубиње дужне су да писмено одговоре
у року од 30 дана на сваки допис органа мјесне
заједнице ако се дописом одговор захтијева или
се подразумијева.
Члан 18.
На сва питања која нису регулисана овим
правилником, примјењују се одредбе Законa о
локалној самоуправи, Изборног законона
Републике Српске, Упутствa о организовању и
спровођењу избора за чланове савјета мјесне
заједнице, Правилникa о садржају и начину

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

вођења Регистра мјесних заједница, Статутa
општине Љубиње, Одлукe о образовању
мјесних заједница на подручју општине Љубиње
и Одлукe о сазивању и начину рада збора грађана.
Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Љубиње“
Број: 02-016-10/18
Дана, 12.12.2018.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ
Дарко Крунић
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Образац број 1.
ЕВИДЕНЦИЈА
присутних на Збору грађана мјесне заједнице ___________ насеља ______________
одржаном дана __________ у _____________
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Име и презиме

Потпис

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Број: 3 - Страна: 89

Образац број 2.

ЕВИДЕНЦИЈА
о годишњим активностима органа
Мјесне заједнице _______________ за _______. годину
I Сједнице Савјета

Датум

II

Присутни

Дневни ред

Донесене одлуке

Зборови грађана

Датум

Број присутних Дневни ред

Донесене одлуке

III Активност предсједника Савјета (писање захтјева или друге личне активности)

Датум

Активност

Утрошено вријеме

Напомена (резултат
ангажовања)

IV Остале активности чланова Савјета и предсједника Савјета (присуствовање обуци,
расправи и слично)
Датум

Активност

Сазивач и мјесто и вријеме одржавања и
вријеме трајања

Присутни из ове
мјесне заједнице

Датум: 31.12.2017.
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Образац број 3.
ЗБИРНИ ИЗВЈЕШТАЈ
о раду мјесне заједнице _______________ за 20_____ годину.
Редни
број

Назив активности

1.

Одржано сједница савјета

2.
3.

Одржано зборова грађана
Број упућених дописа и иницијатива
органима ЈЛС
Обављене активности:

4.

Количина

Вриједност
изведених
радова

Начин
Добављач
финансирања

- асфалтирање путева и улица
- насипање макадамских путева
- насипање банкина уз асфалтини пут
- копање и чишћење канала
- уградња пропусних цијеви
- изградња мостова
- постављање расвјете
- изградња друштвених домова
- санација друштвених домова
- изиградња спортских игралишта
- санација спортских игралишта

5.

Укупна вриједност радова у КМ

У_________________,
Дана: ______________

ПРЕДСЈЕДНИК
САВЈЕТА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
_______________

Датум: 31.12.2017.
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Образац број 4.

ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА __________________
Број: _________/____
Дана: _____________.
ЗАПИСНИК
о примопредаји дужности предсједника Савјета Мјесне заједнице
__________________________
Састављен дана _________________. године у просторијама Мјесне заједнице
____________________, у предмету примопредаје дужности новоизабраног и претходног
предсједника Савјета мјесне заједнице _____________________.
Присутни:
Новоизабрани предсједник Савјета Мјесне заједнице ________________________, _______
__________________________.
Претходни предсједник Савјета Мјесне заједнице ___________________________,
_______________________________________________.
__________________________________, записничар.

Костатује се примопредаја, како слиједи:
-

кључеви
од
___________________________________________________
са
припадајућом опремом са стањем _________________________________________

-

документације и архиве мјесне заједнице која се налази ______________________
и са којом је задужен_____________________________________________________

-

печата и штамбиља мјесне заједнице који се налазе на чувању и употреби код _____
_________________________________________________________________

- остале опреме, како слиједи:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Дужност примио:
____________________

Дужност предао
________________

Записничар
____________

Датум: 31.12.2017.
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Образац број 5.

ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за општу управу
Број: _____/____
Дана: _____________.
ЗАПИСНИК
о комисијској примопредаји дужности предсједника Савјета Мјесне заједнице
__________________________
Састављен дана _________________. године у просторијама Мјесне
заједнице
____________________, у предмету комисијске примопредаје дужности
новоизабраног
предсједника Савјета мјесне заједнице _____________________.
Присутни:
Новоизабрани предсједник Савјета Мјесне заједнице ________________________,
___________
______________________.
Чланови комисије именовани рјешењем Одјељења за општу упрву број ________________ од
____________________ године:
____________________________, предсједник
____________________________, члан,
____________________________, члан записничар.
Констатује се да примопредаја између новоизабраног и претходног предсједника Савјета
Мјесне заједнице _____________________ заказана за ___________________, није
обављена због
недоласка претходног предсједника Савјета Мјесне заједнице ________
_____________________,
_____________________________, те је наведеним рјешењем Одјељења за општу управу
именована комисија у наведеном саставу.
Костатује се примопредаја, како слиједи:
- кључеви од _________________________________________________ са
припадајућом опремом са стањем _________________________________________
- документације и архиве мјесне заједнице која се налази
________________________ и
са којом је задужен_________________________________________________
- печата и штамбиља мјесне заједнице који се налазе на чувању и употреби код
______
_______________________________________________________________
- остале опреме, како слиједи:
_____________________________________________________________________________
_____
__________________________________________________________________________
Дужност примио:
____________________

Комисија:
1 ___________________
2 ___________________
3 ___________________

Датум: 31.12.2017.
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На основу члана 3. став 1), а у вези са чланом 15.
став 4) и 5) Закона о заштити становништва од
заразних болести (Службени гласник Републике
Српске број 90/17), члана 59. и 82. став 3. Закона
о локалној самоуправи(Службени гласник
Републике Српске број 97/16), и члана 69. Статута
општине Љубиње(Службени гласник општине
Љубиње број 03/17), начелник општине Љубиње д
оноси
НАРЕДБУ
о спровођењу обавезне превентивне
систематске дератизације
на подручју општине Љубиње
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са Законом о заштити становништва од заразних
болести (Службени гласник Републике Српске
број 90/17).
VI
Надзор над спровођењем акције превентивне
систематске јесење дератизације на подручју
општине Љубиње вршиће комунална полиција
општине Љубиње.
VII
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у Службеном гласнику општине
Љубиње.

I
У циљу спречавања настанка и ширења заразних
болести које угрожавају здравље становништва,
наређује се спровођење превентивне систематске
јесење дератизације на подручју општине
Љубиње, у периоду од 12.11.2018. до
16.11.2018.године.

Број: 02-404-14-1/18
Дана, 05.11.2018.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

II
Превентивну систематску дератизацију извршиће
„ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ д.о.о. Бијељина, друштво за
санитарну-еколошку заштиту које испуњава
услове у погледу кадра, простора и опреме.
III
Превентивном систематском дератизацијом биће
обухваћене сљедеће површине и објекти:
- зграда основне школе
- зграда средње школе
- дјечји вртић
- зграда Општинe
- зелене површине
- депонија смећа
- шахтови

На основу члана 54 и 82.став 3.Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл.РС, бр.97/16), члана
69.Статута општине Љубиње (Сл.гл.општине,
03/17), Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза (Сл.гл.РС,
45/16), те Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике
у
општини
Љубиње
(Сл.гл.Општине,бр. 2/14), Начелник Општине
Љубиње доноси сљедеће
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Kомисије за попис и процјену
вриједности имовине – земљишта у
власништву Општине Љубиње

IV
Трошкове дератизације из тачке 3 ове Наредбе,
осим дератизације објеката у посједу грађана на
подручју општине Љубиње које финансирају
заинтересовани грађани личним средствима,
сноси јединица локалне самоуправе-општина
Љубиње.
V
Субјекти који подлијежу провођењу превентивне
систематске дератизације дужни су обезбиједити
несметан рад даваоцу услуга без обзира на
парцијалне радове и уговоре које посједују, а у
противном казниће се казном одређеном у складу

1. Именује се комисија за попис и
процјену вриједности имовине – земљишта на
подручју Општине Љубиње у саставу:
1) Сорајић Драгољуб, предсједник,
дипломирани
инжињер
пољопривреде; шеф одсјека;
2) Кучинар Симо, члан, дипломирани
инжињер пољопривреде; референт за
развој земљорадње;
3) Милутиновић
Ристо,
члан;
дипломирани ветеринар; референт за
развој сточарства

Датум: 31.12.2017.
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2. Задатак Комисије је да изврши попис и
процјену вриједности сталне имовине – земљишта
у власништву Општине Љубиње у складу са
Правилником о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза.
3. Предсједник Комисије је дужан да
координира рад своје комисије са Централном
комисијом општине Љубиње која је именована за
попис сталне имовине општине Љубиње, те да
истој достави писмени попис наведене имовине
до 15.02.2019.године.

1) Перишић
Ристо,
предсједник,
дипломирани
економиста;комунални полицајац
2) Пешут
Бранислав
,
члан,
дипломирани инжињер грађевине;
референт за урбанизам;
3) Турањанин Срећко, члан, референт
за управно правне послове-матичар
2.

Задатак Комисије је да изврши
попис и процјену вриједности
сталне
имовине
(грађевинских
објеката,
пословних
простора,
водоводне и канализационе мреже
и мреже градске расвјете) у
општини Љубиње у складу са
Правилником о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза,те да
утврди вијек трајања пописаних
основних средстава.

3.

Предсједник Комисије је дужан да
координира рад своје комисије са
Централном комисијом општине
Љубиње која је именована за попис
сталне имовине Општине Љубиње,
те да истој достави писмени попис
наведене
имовине
до
15.02.2019.године.

4.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
Службеном
гласнику
општине
Љубиње.

4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у Службеном
гласнику Општине Љубиње.

Број: 02-022-143
Дана, 13.12.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

На основу члана 54.и 82.став 3.Закона о
локалној
самоуправи
(Сл.гл.Републике
Српске,бр.97/16),члана
69.Статута
општине
Љубиње (Сл.гл.општине, 03/17), Правилника о
начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза (Сл.гл.РС, 45/16), те
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике у општини Љубиње
(Сл.гл.Општине,бр.02/14), Начелник општине
Љубиње доноси сљедеће
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Kомисије за попис и процјену
вриједности сталне имовине Општине
Љубиње
(грађевински објеката, пословних простора,
водоводне и канализационе
мреже и мреже градске расвјете)

1.

Именује се комисија за попис и
процјену
вриједности
сталне
имовине (грађевинских објеката,
пословних простора, водоводне и
канализационе мреже и мреже
градске расвјете), у саставу:
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Број: 02-022-142/18
Дана, 13.12.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

На основу члана 54 и 82.став 3.Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл.Републике Српске,
бр.97/16), члана 69.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.Општине, 03/17), Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза (Сл.гл.РС, 45/16), те
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике у општини Љубиње
(Сл.гл.Општине,бр.2/14), Начелник Општине
Љубиње доноси сљедеће

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Централне комисије за попис
сталне имовине
Општине Љубиње
1. Именује се Централна комисија за
попис сталне имовине Општине Љубиње у
саставу:
1) Чедомир Ћук, предсједник
2) Јованка
Богдановић,
замјеник
предсједника
3) Ристо Перишић, члан
4) Слободанка Козић, члан
5) Драгољуб Сорајић, члан
6) Витомир Војчић, члан
2. Задатак Централне комисије за попис
сталне имовине Општине Љубиње је да
координира и помаже при раду појединачним
комисијама за попис.
4. Централна комисија дужна је донијети
упутство о начину обављања пописа и раду
пописних комисија, а пописне комисије дужне су
сачинити план рада, свака за свој дио пописа
имовине општине.
5. Појединачне комисије су дужне
доставити извјештај пописној комисији која ће
сачинити јединствен извјештај о попису са
приједлогом
мјера
о
усклађивању
књиговодственог са стварним стањем.
6. Централна комисија може по потреби
ангажовати спољне сараднике – овлашћена лица
(вјештака) за процјену квалитета и вриједности
појединих облика имовине и обавеза. Трошкове
ангажовања вјештака и других спољних
сарадника у комисији, као и друге неопходне
трошкове за рад комисија утврдиће Централна
комисија и исти ће бити обезбијеђени из буџета
општине Љубиње.
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На основу члана 54.и 82.став
3.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,
бр.97/16), члана 69.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.општине, 03/17), те Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
имовине
и
обавеза
(Сл.гл.РС,45/16),те
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике у општини Љубиње
(Сл.гл.општине,бр.02/14), Начелник општине
Љубиње, доноси сљедеће
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању комисије за попис
основних средстава,новчаних средстава,
хартија од вриједности,
потраживања и обавеза

1
На дан 31.12.2018.године извршити редованпотпуни попис основних средстава, попис
новчаних средстава, хартија од вриједности,
потраживања и обавеза.
2
Наведене
саставу:
1.
2.
3.

активности

извршиће

Комисија

у

Војчић Витомир, предсједник;референт за
развој, планирање и јавне набавке
Козић Д. Милан, члан; руководилац
централног гријања-домар
Пижула
Синиша,
члан;
референт
писарнице
3

7. Трошкови ће се утврдити посебним
закључком Начелника општине Љубиње.
8. Јединствен извјештај о извршеном
попису доставља се Начелнику општине до
31.03.2019.године.
9. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у Службеном
гласнику Општине Љубиње.
Број: 02-022-141/18
Дана, 13.12.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

Комисија из става 2. дужна је да на
новонабављену опрему Општине (покретну
имовину и инвентар) стави инвентарне бројеве,
изврши попис основних средстава, материјала,
инвентара до 15.02.2019.године, те попис
новчаних средстава, хартија од вриједности,
потраживања и обавеза на дан 31.12.2018.године.
Предсједник комисије је дужан да координира рад
своје комисије са Централном комисијом
Општине Љубиње, која је именована за попис
сталне имовине општине Љубиње, те да истој
достави писмени извјештај
пописа наведене
имовине до 15.02.2019. године.

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

начину и роковима вршења пописа
и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем имовине
и обавеза,те да утврди вијек трајања
пописаних основних средстава.

4
Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику Општине
Љубиње.

Број: 02-022-145/18
Дана, 13.12.2018.

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Kомисије за попис и процјену
вриједности сталне имовине Општине Љубиње
(локалних путева и градских улица)

5.

Именује се комисија за попис и
процјену
вриједности
сталне
имовине (локалних путева и
градских улица) у Општини
Љубиње у саставу:

4) Козић Слободанка, предсједник;
дипломирани инжињер саобраћаја;
шеф одсјека за урбанизам;
5) Сулавер Божо, члан, дипломирани
економиста; референт за стамбенокомуналне послове, енергетску
ефикасност и заштиту животне
средине;
6) Козић Ж.Милан, члан, рефернт за
информације, младе и борачко
инвалидска питања.

6.

7.

Предсједник комисије је дужан да
координира рад своје комисије са
централном комисијом општине
Љубиње која је именована за попис
сталне имовине Општине Љубиње,
те да истој достави писмени попис
наведене
имовине
до
15.02.2019.године.

8.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у
Службеном
гласнику
општине
Љубиње.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

На основу члана 54 и 82.став 3.Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл.Републике Српске,
бр.97/16), члана 69.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.општине, 03/17),Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза (Сл.гл.РС, 45/16), те
Правилника о рачуноводству,рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за
буџетске кориснике у општини Љубиње
(Сл.гл.општине,бр.2/14),
Начелник
општине
Љубиње доноси сљедеће

Задатак Комисије је да изврши
попис и процјену вриједности
сталне имовине (локалних путева и
градских улица) у Општини
Љубиње у складу са Правилником о
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Број: 02-022-144/18
Дана, 13.12.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гл. РС“, број: 97/16) и члана 69.
Сатута Општине Љубиње („Сл. гл. Општине“
број: 3/17), Начелник Општине Љубиње
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању одбора за организацију Крсне
славе
1
Именује се Одбор за планирање,
припрему и организацију свечаног ручка –
славске трпезе за Крсну славу Општине Љубиње
која се одржава 21. септембра 2018. године.
У састав Одбора именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Марко Гордић, предсједник
Чедомир Ћук, члан
Вукашин Поповић, члан
Радмила Рудан , члан
Милица Лучић, члан
Витомир Војчић, члан
Олгица Слијепчевић, члан

Предсједник Одбора је одговоран и
овлашћен за руковођење, распоред задужења,
координацију и извјештавање.

Датум: 31.12.2017.
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2
2
Задатак Одбора је организација Крсне
славе:
одређивање задужења радницима
Општинске управе и буџетским корисницима,
планирање и израда предрачуна
трошкова,
- организација набавке и припреме
хране и пића за госте и учеснике
програма,
- обезбјеђење инвентара: столови,
столице, пољска кухиња, прибора за
јело и пиће,
- обезбјеђење особља за припремање
хране и послуживање, и припрему и
дистрибуцију хране,
- одржавање реда
- израда извјештаја о извршењу
задатка.

Надзорни орган у спровођењу стручног
надзора дужан је да:
-

-

-

-

утврди да ли се радови изводе у
складу са техничком документацијом
и Законом о уређењу простора и
грађењу;
утврди да ли је квалитет радова,
уграђених производа у складу са
захтјевима
пројекта,
техничким
нормама и стандардима;
потврди
извођење
радова
потписивањем
грађевинског
дневника,
те
контролише
грађевинску књигу и све измјене у
техничкој документацији;
сачини извјештај о обављеном
надзору над извршеним радовима.

3
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.

Број: 02-022-105/18
Дана, 11.09.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

На основу члана 59. и 82.став 3.Закона о
локалној самоуправи („Сл.гл.РС, бр.97/16), члана
109., 118. и 119.Закона о уређењу простора и
грађењу (Сл.гл.РС, бр.40/13) и члана 69.Статута
Општине Љубиње (Сл.гл.3/17.), Начелник
општине Љубиње, д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању надзорног органа над извођењем
радова на реконструкцији објеката у МЗ
Дубочица, Крајпоље и Крушевица

3
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Број: 02-022-14
Дана, 8.10.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

На основу члана 59.,82.став 3..Закона о локалној
самоуправи
(Сл.гл.РС,
97/16),
члана
54.78.,79.Закона
о
службеницима
и
намјештеницима у органима једнице локалне
самоуправе ((Сл.гл.РС, 97/16) и члана 69.Статута
Општине
Љубиње
(Сл.гл.3/17)
Начелник
Општине Љубиње д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за избор
начелника одјељења Општинске управе
Општине Љубиње (конкурсна комисија)

1
За надзорног органа над извођењем
радова реконструкције објеката у МЗ Дубочица,
Крајпоље и Крушевица Општина Љубиње, према
уговору:
UNDPBiH-18-178-VISAK-MZ-W
именује се
-

Пешут Бранислав, дипл.инг.грађ.,
службеника
Општинске управе
Општине Љубиње

I Именује се Комисија за избор начелника
одјељења у Општинској управи
Општине
Љубиње од 5 (пет) чланова, у саставу:
1)
2)
3)
4)
5)

Марко Гордић, предсједник
Бранка Круљ , члан,
Ристо Перишић, члан
Миливоје Ћоровић, члан
Милорад Попара, члан

Датум: 31.12.2017.
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II Поступак за избор и именовање
начелника
одјељења
Општинске
управе
подразумијева да Конкурсна комисија у складу са
законском
процедуром
проведе
сљедеће
активности:
-

-

-

-

преузме приспјеле пријаве по објављеном
јавном конкурсу који ће Начелник
Општине
објавити
у
средствима
информисања (Службени гласник РС,
Глас Српске);
обави интервју са кандидатима који
испуњавају опште и псоебне услове за
именовање;
састави ранг-листу кандидата у складу са
Законом
о
службеницима
и
намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе, Правилникoм о
јединственим
процедурама
за
попуњавање упражњених радних мјеста у
градској односно општинској управи
(Сл.гл.РС, бр.42/17);
утврђени предлог ранг листе кандидата
доставити Начелнику Општине Љубиње
на даљи поступак,
као и писмени
извјештај са свим релевантним подацима
о кандидатима који су поднијели пријаву
на јавни конкурс.

III Административно техничке послове за
потребе Конкурсне комисије обавља надлежно
одјељење Општинске управе.
IV Комисија за избор начелника одјељења
Општинске управе престаје са радом даном
именовања начелника одјељења Општинске
управе Општине Љубиње.
V Поступак из тачке II овог рјешења
Комисија ће спровести у року од 30 дана од дана
истека рока за пријављивање кандидата на јавни
конкурс.
VI Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Број: 02-022-80/18
Дана, 13.07.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

На основу члана 59.,82.став 3..Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16), члана
54.78.,79.Закона о службеницима и
намјештеницима у органима једнице локалне
самоуправе ((Сл.гл.РС, 97/16) и члана 69.Статута
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Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) Начелник
Општине Љубиње д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу три члана Комисије
за избор начелника одјељења Општинске
управе
(Конкурсна комисија)
1. Рјешењем Начелника Општине
Љубиње бр,.02-022-80/18, од 13.07.2018.године о
именовању Комисије за избор начелника
одјељења у Општинској управи Општине Љубиње
именована је Комисија од пет чланова.
2. Разрјешавају се три члана наведене
комсиије, и то:
-

Перишић Ристо, члан
Ћоровић Миливоје, члан и
Попара Милорад члан

3. Рјешење
доношења.

ступа

на

снагу

даном

Образложе ње
Рјешењем Начелника Општине Љубиње
бр.02-022-80/18, од 13.07.2018.године именована
је Комисија за избор и именовање начелника
одјељења у Општинској управи Општине Љубиње
чији састав је објављен у самом рјешењу.
Након доношења рјешења Александра
Медан је поднијела захтјев за утврђивање сукоба
интереса конкурсне комисије, чија се суштина
исцрпљује у наводима да је члан комисије Ристо
Перишић у кумовским односима са кандидатом
Чедомиром Ћуком.
Датом изјавом члана Комисије Перишић
Ристо је потврдио наводе да је вјенчани кум са
пријављеним кандидатом Чедомиром Ћуком.
Цијенећи
одредбу
члана
2.став
1.Правилника о јединственим процедурама за
попуњавање упражњених радних мјеста у
градској односно општинској управи, може се
прихватити да се веза кумства подведе под
пријатељске односе које цитирани правилник
сматра могућим сукобом интереса, те након
обављених разговора и са осталим члановима
Комисије на околности постојања могућих сукоба
интереса, одлучио сам као у диспозитиву овог
рјешења.
Начелник Општине је уважио писмене
захтјеве чланова Комисије Попара (Жарка)
Милорада из Љубиња и Ћоровић (Владе)
Миливоја из Љубиња да због приватних обавеза

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

нису у могућности учествовати у даљем раду
Комисије.
На основу напријед наведеног ријешено
је као у диспозитиву.
Број: 02-022-96/18
Дана, 04.09.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

На основу члана 59.,82.став 3..Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16), члана
54.78.,79.Закона
о
службеницима
и
намјештеницима у органима једнице локалне
самоуправе ((Сл.гл.РС, 97/16) и члана 69.Статута
Општине
Љубиње
(Сл.гл.3/17)
Начелник
Општине Љубиње д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени Рјешења о именовању Комисије за
избор начелника одјељења Општинске управе
Општине Љубиње (конкурсна комисија)
I Рјешење начелника Општине Љубиње
бр,.02-022-80/18,
од
13.07.2018.године
о
именовању Комисије за избор начелника
одјељења у Општинској управи Општине
Љубиње, у првом ставу мијења се и гласи:
„Именује се Комисија за избор начелника
одјељења у Општинској управи
Општине
Љубиње од 5 (пет) чланова, у саставу:
6)
7)
8)
9)
10)

Марко Гордић, предсједник
Витомир Војчић , члан,
Бранка Круљ, члан
Жељко Мичета, члан
Небојша Дангубић, члан

II Поступак за избор и именовање
начелника
одјељења
Општинске
управе
подразумијева да Конкурсна комисија у складу са
законском
процедуром
проведе
сљедеће
активности:
-

-

-

преузме приспјеле пријаве по објављеном
јавном конкурсу који ће Начелник
Општине
објавити
у
средствима
информисања (Службени гласник РС,
Глас Српске);
обави интервју са кандидатима који
испуњавају опште и псоебне услове за
именовање;
састави ранг-листу кандидата у складу са
Законом
о
службеницима
и
намјештеницима у органима јединице

Број: 3 - Страна: 99

локалне самоуправе, Правилникoм о
јединственим
процедурама
за
попуњавање упражњених радних мјеста у
градској односно општинској управи
(Сл.гл.РС, бр.42/17);
утврђени предлог ранг листе кандидата
доставити Начелнику Општине Љубиње
на даљи поступак,
као и писмени
извјештај са свим релевантним подацима
о кандидатима који су поднијели пријаву
на јавни конкурс.

III Административно техничке послове за
потребе Конкурсне комисије обавља надлежно
одјељење Општинске управе.
IV Комисија за избор начелника одјељења
Општинске управе престаје са радом даном
именовања начелника одјељења Општинске
управе Општине Љубиње.
V Поступак из тачке II овог рјешења
Комисија ће спровести у року од 30 дана од дана
истека рока за пријављивање кандидата на јавни
конкурс.
VI Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Образложе ње
Рјешењем Начелника Општине Љубиње
бр.02-022-80/18, од 13.07.2018.године именована
је Комисија за избор и именовање начелника
одјељења у Општинској управи Општине Љубиње
чији састав је објављен у самом рјешењу.
Након доношења рјешења Александра
Медан је поднијела захтјев за утврђивање сукоба
интереса конкурсне комисије, чија се суштина
исцрпљује у наводима да је члан комисије Ристо
Перишић у кумовским односима са кандидатом
Чедомиром Ћуком.
Датом изјавом члана Комисије Перишић
Ристо је потврдио наводе да је вјенчани кум са
пријављеним кандидатом Чедомиром Ћуком.
Цијенећи
одредбу
члана
2.став
1.Правилника о јединственим процедурама за
попуњавање упражњених радних мјеста у
градској односно општинској управи, може се
прихватити да се веза кумства подведе под
пријатељске односе које цитирани правилник
сматра могућим сукобом интереса, те након
обављених разговора и са осталим члановима
Комисије на околности постојања могућих сукоба

Датум: 31.12.2017.
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интереса, одлучио сам као у диспозитиву овог
рјешења.
Начелник Општине је уважио писмене
захтјеве чланова Комисије Попара (Жарка)
Милорада из Љубиња и Ћоровић (Владе)
Миливоја из Љубиња да због приватних обавеза
нису у могућности учествовати у даљем раду
Комисије.
На основу напријед наведеног ријешено
је као у диспозитиву.
Број: 02-022-97/18
Дана, 04.09.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

-
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намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе, Правилникoм о
јединственим
процедурама
за
попуњавање упражњених радних мјеста у
градској односно општинској управи
(Сл.гл.РС, бр.42/17);
утврђени предлог ранг листе кандидата
доставити Начелнику Општине Љубиње
на даљи поступак,
као и писмени
извјештај са свим релевантним подацима
о кандидатима који су поднијели пријаву
на поновни јавни конкурс.

III Административно техничке послове за
потребе Конкурсне комисије обавља надлежно
одјељење Општинске управе.
IV Комисија за избор начелника одјељења
Општинске управе престаје са радом даном
именовања начелника одјељења Општинске
управе Општине Љубиње.

На основу члана 59.,82.став 3..Закона о локалној
самоуправи
(Сл.гл.РС,
97/16),
члана
54.78.,79.Закона
о
службеницима
и
намјештеницима у органима једнице локалне
самоуправе ((Сл.гл.РС, 97/16) и члана 69.Статута
Општине
Љубиње
(Сл.гл.3/17)
Начелник
Општине Љубиње д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за избор
начелника одјељења Општинске управе
Општине Љубиње (конкурсна комисија)

V Поступак из тачке II овог рјешења
Комисија ће спровести у року од 30 дана од дана
истека рока за пријављивање кандидата на јавни
конкурс.
VI Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Број: 02-022-110/18
Дана, 28.09.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

I Именује се Комисија за избор начелника
одјељења у Општинској управи
Општине
Љубиње од 5 (пет) чланова, у саставу:
11)
12)
13)
14)
15)

Марко Гордић, предсједник
Бранка Круљ , члан,
Вукашин Поповић, члан
Небојша Дангубић, члан
Радмила Рудан, члан

II Поступак за избор и именовање
начелника
одјељења
Општинске
управе
подразумијева да Конкурсна комисија у складу са
законском
процедуром
проведе
сљедеће
активности:

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС,97/16), члана 69.Статута
Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 19.Стаута
Јавне установе Средња школа „Светозар
Ћоровић“ Љубиње, на предлог Школског одбора
Јавне установе Средња школа „Светозар
Ћоровић“ Љубиње, Начелник Општине је донио
З А К Љ У Ч А К

-

-

-

преузме приспјеле пријаве по објављеном
поновном јавном конкурсу који ће
Начелник
Општине
објавити
у
средствима информисања (Службени
гласник РС, Глас Српске);
обави интервју са кандидатима који
испуњавају опште и псоебне услове за
именовање;
састави ранг-листу кандидата у складу са
Законом
о
службеницима
и

1
Начелник Општине даје сагласност на
Годишњи
програм
рада
за
школску
2018/2019.годину Јавне установе Средња школа
„“Светозар Ћоровић“ у Љубињу, број 313-1/18,
од 27.09.2018.године, који је донио Шкослки
одбор Јавне установе .

Датум: 31.12.2017.
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2

З А К Љ У Ч А К

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине.

1

Број: 02-022-112/18
Дана, 09.10.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

Начелник Општине даје сагласност на
Правилник о платама и другим примањима
запослених у јавном предузећу „Водовод“, д.о.о.
Љубиње, број: 01-297/18, од 15.08.2018.године.

2

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС,97/16), члана 17.Закона о
систему јавних служби (Сл.гл.РС, 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 69.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17), на захтјев директора Агенције за
финансијско-књиговодствене и правне послове
Љубиње, Начелник Општине је донио
З А К Љ У Ч А К

Правилник о платама и другим
примањима запослених
у јавном предузећу
„Водовод“, д.о.о. Љубиње ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Љубиње.

3
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине.

1
Начелник Општине даје сагласност на
Правилник о платама, накнадама и осталим
личним примањима запослених у Агенцији за
финансијско-књиговодствене и правне послове
Љубиње, број 45/18, од 23.08.2018.године.

Број: 02-018-7/18
Дана, 28.08.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

Правилник о
платама, накнадама и
осталим личним примањима запослених Агенције
за финансијско-књиговодствене и правне послове
објавиће се у Службеном гласнику Општине
Љубиње.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС,97/16), члана 17.Закона о
систему јавних служби (Сл.гл.РС, 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 69.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17), на директора Јавне установе Центар
за социјални рад Љубиње, Начелник Општине је
донио

3

З А К Љ У Ч А К

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине.

1

2

Број: 02-022-90/18
Дана, 28.08.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

Начелник Општине даје сагласност на
Правилник о платама и другим примањима
запослених радника Јавне установе Центар за
социјални рад Љубиње, број 01-014.0-4-01/18, од
01.09.2018.године.
2

На основу
члана 59. Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС,97/16), члана 69.Статута
Општине
Љубиње
(Сл.гл.3/17)
Начелник
Општине је донио

Правилник о платама и другим
примањима запослених радника Јавне установе
ће се објавити у Службеном гласнику Општине
Љубиње.

Датум: 31.12.2017.
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3

1

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине.

Начелник Општине даје сагласност на
Статут Агенције за финансијско-књиговодствене
и правне послове Љубиње, број 60/18,од
26.12.2018.године који је донио Управни одбор
Агенције.

Број: 02-022-101/18
Дана, 07.09.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић
2
Статут
Агенције
за
финансијскокњиговодствене и правне послове објавиће се у
Службеном гласнику Општине Љубиње.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС,97/16), члана 69.Статута
Општине
Љубиње
(Сл.гл.3/17)
Начелник
Општине је донио
З А К Љ У Ч А К
1
Начелник Општине даје сагласност на
Статут Агенције за развој малих и средњих
предузећа Љубиње , број: 03-23/18, који је донио
Управни одбор на сједници одржаној дана
11.07.2018.године.

3
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине.
Број: 02-022-151/18
Дана, 27.12.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

2
V – ЈАВНИ КОНКУРСИ
Статут Агенције за развој малих и
средњих предузећа Љубиње ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Љубиње.
3
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине.
Број: 02-022-83/18
Дана, 19.07.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (Сл.гл.РС,97/16), члана 17.Закона о
систему јавних служби (Сл.гл.РС, 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 69.Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.3/17), на захтјев директора Агенције за
финансијско-књиговодствене и правне послове
Љубиње, Начелник Општине је донио
З А К Љ У Ч А К

На основу члана 50.,67.,68. став 1. и 78.
Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС,
97/16), члана 69. Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.Општине,
3/17),
Правилника
о
организацији и систематизација радних мјеста
Општинске
управе
Општине
Љубиње
(Сл.гл.Општине, 1/14 и 1/17), члана 7. став 2.
Правилника о јединственим процедурама за
попуњавање упражњених радних мјеста у
градској односно општинској урпави (Сл.гл.РС,
42/18) и Одлуке о расписивању јавног конкурса
за избор и именовање начелника одјељења
Општинске управе Општине Љубиње бр.01-01352/18, од 21.05.2018.године, Начелник Општине
Љубиње расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање начелника одјељења
Општинске управе Општине Љубиње
I - Начелник Општине Љубиње расписује Јавни
конкурс за избор и именовање начелника
одјељења у Општинској управи Љубиње, и то:

Датум: 31.12.2017.
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општинској управи.
Начелник Ојдељења за општу управу – 1
извршилац
Начелник Одјељења за привреду,
финансије и јавне дјелатности – 1 извршилац
II Опис послова
Начелник одјељења руководи одјељењем и
обавља друге послове у скалду са законом и
Правилником о организацији и систематизацији
радних мјеста у Општинској управи Општине
Љубиње.
Начелник Одјељења за свој рад одговара
наечлнику Општине.

1.
Начелник Одјељења за привреду,
финансије и јавне дјелатности
- ВСС завршен правни, економски или други
факултет друштвеног смјера или завршен први
циклус студија који се вреднује са најмање 240
ЕЦТС бодова, правног, економског или
друштвеног смјера образовања,
- да има најмање три године радног
искуства у траженом степену образовања,
односно звања,
- да има положен стручни испит за рад у
општинској управи.
VII Потребна документација

III Мандат
Начелника одјељења на приједлог
Начелника Општине именује Скупштина
општине на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине општине.
.
IV Статус
Начелник одјељења има статус општинског
службеника на руководећем радном мјесту.
V Општи услови:
1. да је држављанин Републике Српске, односно
Босне и Херцеговине
1. да је старији од 18 година
2. да има општу здравствену способност
3. да није осуђиван за кривично дјело на
безусловну казну затвора најмање шест
мјесеци или за кривично дјело које га чини
неподобним за обављање наведене функције у
Општинској управи.
4. да није отпуштан из органа управе као
резултат дисциплинске мјере, на било којем
ниивоу власти у БиХ, три године прије
објављивања Конкурса,
5. да се на њега не односе одредбе члана IX.став
1.Устава БиХ
6. да није у сукобу интереса, односно да не
обавља дужност која је неспојива са
дужношћу службеника у општинској управи.
VI Посебни услови
1. Начелник Одјељења за општу управу:
- ВСС- завршен правни факултет или
завршен први циклус студија који се
вреднује са најмање 240 ECTS бодова,
правног смјера образовања,
- да има најмање три године радног
искуства у траженом степену образовања,
односно звања,
- да има положен стручни испит за рад у

Пријава на јавни конкурс доставља се на
прописаном обрасцу који је доступан на сајту
Министарства управе и локалне самоуправе
Републике Српске а може се преузети и на шалтер
сали Општинске управе Општине Љубиње.
Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да
доставе доказе о испуњавању општих и посебних
услова, и то:
1. извод из матичне књиге рођених,
2. увјерење о држављанству које није старије од
шест мјесеци,
3. овјерену фото-копију личне карте,
4. овјерену фото-копију дипломе о стеченој
стручној спреми,
5. овјерену фото-копију увјерења о положеном
стручном испиту,
6. увјерење о радном искуству у струци,
7. биографију о кретању у служби,
8. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело
на безусловну казну затвора од најмање шест
мјесеци или за кривично дјело које их чини
неподобним за обављање послова у
општинској управи и
9. увјерење да се против њих не води кривични
поступак (не старије од три мејсеца)
10. потписану и од стране надлежног органа
овјерену изјаву да није у сукобу интереса
односно да не обавља дужност која је
неспојива са дужношћу службеника у
општинској урпави из члана 44. и 45. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе,
11. потписану и од стране нaдлежног органа
овјерену изјаву да кандидат није отпуштан из
органа управе као резултат дисциплинске
мјере на било којем нивоу власти у БиХ 3
године прије објављивања конкурса,
12. потписану и од стране надлежног органа
овјерену изјаву да се на кандидате не односе
одредбе члана IX тачка 1.Устава БиХ, односно
да не служи казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да
није под оптужбом тог суда,
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13. Увјерење о општој здравственој способности
доставитиће примљени кандидат по
завршетку изборне процедуре.
Документа приложена уз пријаву неће се враћати
кандидатима.

VIII Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава на Конкурс је 15 дана
од дана објављивања Јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Српске“ и
дневном листу „Глас Српске“.
Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок
ће се рачунати од дана последњег објављивања.
Са кандидатима који испуњавају услове конкурса,
Комисија за избор и именовање начелника
одјељења Општинске управе Општине Љубиње
ће извршити интервју о чему ће кандидати бити
благовремено
обавијештени.
Комисија
ће
сачинити извјештај и ранг листу према успјеху
постигнутом приликом интервјуа те доставити
Начелнику Општине на даљи поступак.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.
Особа задужена за давање додатних обавјештења
о јавном конкурсу је предсједник Комисије Марко
Гордић, контакт телефон 059 630 283.
Пријаве се могу поднијети непосредно путем
протокола у Општинској управи Општине
Љубиње или поштом на адресу: ОПШТИНА
ЉУБИЊЕ,
„КОМИСИЈА
ЗА
ИЗБОР
НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА
ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ“ Ул.Светосавска
бр.2, 88 380 Љубиње.

Број: 02-022-84/18
Дана, 17.07.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

На основу члана 59.Закона о локалној
самоуправи
(Сл.гл.РС,
97/16)
и
члана
78.,86.Закона о службеницима и намјештеницима
у органима јединице локалне самоуправе
(Сл.гл.РС, 97/16) и члана 69.Статута Општине
Љубиње, Начелник Општине Љубиње, д о н о с и
З АК Љ У Ч А К
о поништењу Јавног конкурса за
избор и именовање начелника одјељења
Општинске
управе у Општини Љубиње
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1
Начелник Општине Љубиње поништава
Јавни конкурс за избор и именовање начелника
одјељења Општинске управе Општине Љубиње,
бр.02-022-84/18, од 17.7.2018.године који је
објављен у дневном листу „ГЛАС СРПСКЕ“ од
25.7.2018.године и у ЈУ Службени гласник
Републике Српске број 69/18, од 25.7.2018.године.

2
Поништење јавног конкурса објавиће се у
Дневном листу „Глас Српске“ и у ЈУ „Службени
гласник Републике Српске“.
3
Закључак ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у Службеном гласнику Општине
Љубиње.

Број: 02-022-102/18
Дана, 06.09.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

На
основу
члана
8.Закона
о
министарским, владиним и другим именвоањима
Републике Српске (Службени гласник Републике
Српске број: 41/03) и Закључка Начелника
Општине број: 02-022-102/18, од 6.9.2018.године,
Начелник општине Љубиње, објављује
ПОНИШТЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА
за избор и именовање начелника одјељења
Општинске управе Општине Љубиње
Поништава се јавни конкурс за избор и
именовање начелника одјељења Општинске
управе број: 02-022-84/18, од 17.7.2018.године,
који је објављен у Дневном листу „Глас Српске“
од 25.7.2018.године и у ЈУ Службени гласник
Републике Српске број 69/18, од 25.7.2018.године.
Поништење јавног конкурса објавиће се у
Дневном листу „Глас Српске“ и ЈУ Службени
гласник Републике Српске.
Број: 02-022-102/18-1
Дана, 07.09.2018.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

Датум: 31.12.2017.
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На основу члана 50.,67.,68. став 1. и 78.
Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС,
97/16), члана 69. Статута Општине Љубиње
(Сл.гл.Општине,
3/17),
Правилника
о
организацији и систематизација радних мјеста
Општинске
управе
Општине
Љубиње
(Сл.гл.Општине, 1/14 и 1/17), члана 7. став 2.
Правилника о јединственим процедурама за
попуњавање упражњених радних мјеста у
градској односно општинској управи (Сл.гл.РС,
42/17, Начелник општине Љубиње, расписује
ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање начелника одјељења
Општинске управе Општине Љубиње
I - Начелник Општине Љубиње расписује
поновни Јавни конкурс за избор и именовање
начелника одјељења у Општинској
управи
Љубиње, и то:
Начелник Ојдељења за општу управу
категорија : прва категорија , звање : не
разврстава се
– 1 извршилац
Начелник Одјељења за привреду,
финансије и јавне дјелатности категорија : прва
категорија , звање : не разврстава се – 1
извршилац
II - Опис послова
Начелник Одјељења обавља послове утврђене
Правилником о организацији и систематизацији
радних мјеста у Општинској управи Општине
Љубиње (Сл.гл.1/14 и 1/17).
III - Мандат
Начелници одјељења из тачке I бирају се
и именују на период трајања мандата сазива
Скупштине општине Љубиње.
.
IV - Статус
Начелник одјељења ради на руководећем радном
мјесту у Општинској управи Општине Љубиње и
права из радног односа остварују се у складу са
законом.
V - Општи услови:
Кандидат мора испуњавати сљедеће опште
услове:
1. да је држављанин Републике Српске, односно
Босне и Херцеговине
7.
да је старији од 18 година
8.
да има општу здравствену способност
9.
да није осуђиван за кривично дјело на
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безусловну казну затвора од најмање 6 (шест)
мјесеци или за кривично дјело које га чини
неподобним за обављање послова у градској,
односно општинској управи
10.
да није отпуштан из органа управе као
резултат дисциплинске мјере, на било којем
нивоу власти у БиХ, три године прије
објављивања Конкурса, и
11.
да није у сукобу интереса, односно да не
обавља дужност која је неспојива са дужношћу
службеника у градској, односно општинској
управи.
VI -Посебни услови
1. Начелник Одјељења за општу управу:
- ВСС- завршен правни факултет или
завршен први циклус студија који се
вреднује са најмање 240 ECTS бодова,
правног смјера образовања,
- да има најмање три године радног
искуства у траженом степену образовања,
- да има положен стручни испит за рад у
општинској управи
- познавање рада на рачунару
2.
Начелник Одјељења за привреду,
финансије и јавне дјелатности:
- ВСС завршен правни, економски или други
факултет друштвеног смјера или завршен први
циклус студија који се вреднује са најмање 240
ЕЦТС бодова, правног, економског или
друштвеног смјера образовања,
- да има најмање три године радног
искуства у траженом степену образовања
- да има положен стручни испит за рад у
општинској управи
- познавање рада на рачунару
VII - Сукоб интереса
Кандидати не могу обављати дужности,
активности или бити на положају који доводи до
сукоба интереса у скалду са Законом о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоурпаве.
VIII - Потребна документација
Пријава на јавни конкурс подноси се на
прописаном обрасцу који је доступан и објављен
у „Службеном гласнику Републике Српске“,
бр.42/17) и на инфо - пулту општине Љубиње. Уз
пријаву кандидати су дужни доставити доказе о
испуњавању општих и посебних услова
наведених у т.V и VI.
Као доказ о испуњавању општих услова
кандидат прилаже фото-копију увјерења о
држављанству, а изјава о испуњавању услове
тачке V подт.4,5. и 6. и да није под оптужницом

Датум: 31.12.2017.
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Међународног суда за ратне злочине почињене на
подручју бивше Југославије у Хагу и да није
одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом члан IX тачка 1.Устава БиХ саставни је дио
пријаве на Јавни конкурс.
Као доказ о испуњавању посебних услова
кандидат је дужан приложити фото-копије
дипломе о стручној спреми, увјерења о
положеном стручном испиту за рад у општинској,
односно градској управи,односно изјаве којом се
кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци
положити стручни испит уколико буде изабран,
односно рјешења којим је ослобођен од полагања,
затим исправе којом доказује искуство у струци
(потврда, рјешење или други акт из којег се види
на којим пословима, са којом стручном спремом и
у ком периоду је стечен) и увјерења или другог
акта школе или друге институције која се бави
обучавањем рада на рачунару, односно увјерења
или друге исправе факултета о томе..
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VI – АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
На основу члана. 121 до.136 Закона о
раду;(Сл. Гласник Републике Српске бр.01/16) ;те
Закона о измјенама и допунама Закона о раду
(Сл.Гл,
Републике
Српске
бр.66/18
од
17.07.2018.год), члана 43 и 55; Статута ЈП
„ВОДОВОД“д.о.о.
(број:01-013-116/2008
од
12.12.2008.год),као и Посебног колективног
уговора стамбено-комуналних и услужних
дјелатности(Сл.Гласник
Републике
Српске
бр.21/18
В.Д.
Директор
предузећа
ЈП
„ВОДОВОД“д.о.о. доноси
ПРАВИЛНИК
О ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
ЗАПОСЛЕНИХ
У ЈП „ВОДОВОД“д.о.о. ЉУБИЊЕ

IX - Рок и остале инфорамције
Члан1.
Јавни конкурс објавиће се у дненвом листу „Глас
Српске и у „Службеном гласнику републике
Српске“ са роком подношења пријава од 15 дана
од дана његовог објављивања. Ако конкурс не
буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од
дана посљедњег објављивања. Пријаве се могу
доставити непосредно у пријемној канцеларији
Општинске управе у Љубињу (шалетр-сала),
сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова, или
поштом на адресу: Општинска управа Општине
Љубиње, Ул.Светосавска бр.2, 88 380 Љубиње, са
назнаком: Пријава на јавни конкурс за начелнике
одјељења Општинске управе – не отварај.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Са кандидатима који буду
испуњавали наведене услове Конкурсна комисија
обавиће интервју. О резултатима јавног конкурса
кандидати ће бити писмено обавијештени.
Прворангирани
кандидати,
по
приједлогу
Комисије, дужни су да у року од седам дана од
дана пријема њеног обавјештења доставе доказе о
испуњавању услова Јавног конкурса у оригиналу
или овјереној копији.
Документа приложена уз пријаву на
Конкурс неће се враћати кандидатима. Особа
задужена за давање информација о Јавном
конкурсу је Марко Гордић, предсједник
Комисије, тел.059 630 283.

Овим правилником,у складу са Законом о
раду и Посебним колективним уговором утврђују
се права на плату и друга примања запослених у
Предузећу ЈП „ВОДОВОД“д.о.о. Љубиње.(У
даљњем тексту Предузеће)
Члан 2.
Плата радника обрачунава се на основу
коефицијента сложености послова које обавља и
минималне цијене рада и исказује се мјесечно за
пуно радно вријеме, према радном мјесту које је
утврђено Правилником о систематизацији радних
мјеста у Предузећу..
Плата из овог става је плата прије опорезивања
порезом на доходак.
Бруто плата је плата из овог става увећана за
доприносе.
Обим права утврђен овим правилником
не може бити мањи од права утврђеним Законом
и Посебним колективним уговором за стамбенокомуналне и услужне дјелатности РС.
Члан 3.
Радник има право на увећање плате из
члана 2.по основу укупног радног стажа и то од
0,5 % за сваку навршену годину радног стажа.
Члан 4.

Број: 02-022-108
Дана, 24.09.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Дарко Крунић

Уколико радник није остварио укупан
број радних сати предвиђених Законом о раду и
уговором о раду, плата се умањује за сразмјеран
број сати које радник није остварио у текућем
мјесецу..

Датум: 31.12.2017.
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Члан 5.
.
Минимална цијена рада за обрачун плате радника
износи 140.00 КМ
Члан 6.
Сходно оствареним резултатима рада као и
другим случајевима регулисаним Законом о раду,
раднику се може увећати односно умањити плата
до 20%
Члан 7.
Плата радника из члана 2. увћава се за:
•
30% по основу рада ноћу
•
25% по основу прековременог рада
•
40% по основу рада у дане празника
Члан 8.
Плата се исплаћује у текућем мјесецу, за
предходни мјесец,а најкасније до 31(30) у
мјесецу..
Члан 9.
У складу са Правилником о организацији
и систматизацији радних мјеста Предузећа
утврђују се следећи коефицијенти за обрачун
плата;
•
Директор
предузећа.....................................................................
.............................6.80
•
Технички руководилац Пумпне станице и
одржавања водоводне мреше..................5.40
•
Машиниста
у
пумпној
станици........................................................................
...........4.00
•
Радник на одржавању водоводне мрежеводоинсталатер......................................4.00
•
Радник
на
обрачуну
воде,фактурисању,благајник,архивар......................
.................4.00
•
Инкасант-помоћни
радник..........................................................................
..............2.20
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Члан 11.

На терет материјалних трошкова радници
Предузећа имају право на остала примања;
•
Дневница за службено путовање у БиХ ; у
складу са Уредбом Владе о издацима за слу\бена
путовања у земљи и иностранству,
•
Дневница за службено путовање у
иностранство у складу са Уредбом Владе о
издацима за службена путовања у земљи и
иностранству,
•
Накнаду трошкова кориштења властитог
аутомобила за обављање службеног посла у
висини 20 % од цијене горива по једном литру, за
сваки пређени километар.
Путни налог овјерава директор Предузећа
Члан 12.
Накнада за топли оброк износи прије
опорезивања 7.22 КМ дневно, и множи се са
бројем дана проведених на раду у току мјесеца
Члан 13.
На
терет
материјалних
трошкова
Предузећа могу се исплатити,(уз предходно
прибављену сагласност Надзорног одбора и
уколико је остварен повољан финансијски
резултат);регрес за коришћење годишњег одмора
у висини једне најниже плате исплаћене у
Републици Српској.
Члан 14.
Отпремнина приликом одласка радника у пензију
исплаћује се у висини три просјечне мјесечне
плате након опорезивања исплаћене раднику у
посљедња три мјесеца
Члан 15.
Предузеће ће на терет материјалних
трошкова исплаћивати стручно усавршавање и
оспособљавање радника за потребе Предузећа, уз
претходно добијену сагласност Директора
предузећа.
Члан 16.

Члан 10.
Уколико плата прије опорезивања увећана за
проценат на минули радни стаж износи мање од
Законом загарантоване, раднику се убрачунава и
исплаћује плата у висини најниже плате коју
одреди Влада РС,а на приједлог Економскосоцијалног савјета РС.

У случају отказивања уговора о раду
отказни рок, и отпремнина утврђују се у складу
са Посебним колективним уговором за стамбенокомуналне и услужне дјелатности.
Члан 17.
Раднику Предузећа или члану његове
породице може се исплатити помоћ (уз предходно
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добијену сагласност Надзорног одбора и уколико
је остварен повољан финансијски резултат) у
случају:
•
Смрти радника-двије просјечне плате у
Републици Српској
•
Смрт
ужег
члана
породице-једна
просјечна плата у Републици Српској,
•
Тешке
инвалиднсти
или
болести
радника–у висини једне просјечне плате у
Републици Српској,

На основу члана 5.Закона о јавним
предузећима (Сл.гл.РС, 75/05, 78/11) и члана
43.Статута
ЈП
Водовод
д.о.о.
Љубиње
(Сл.гл.Општине Љубиње 1/09), Nадзорни одбор је
на сједници дана 22.06.208.године донио

Члан 18.

Раденко Ћук дипл.инг.маш.из Љубиња, именује
се на мјесто В.Д.директора ЈП Водовод д.о.о.
Љубиње, на период до 31.12.2018.

Накнада
за
вријеме
привремене
спријечености за рад (болест) до 120 дана, која
није проузрокована повредом на раду, исплаћује
се 80 % плате након опорезивања који би радник
остварио да је радио пуно радно вријеме.
Члан 19.
Радник има право на накнаду плате за
кориштење плаћеног одсуства,у случајевима
утврђеним Законом, у висини 100% плате након
опорезивања коју би остварио да је радио.
Плаћено одсуство не може бити дуже од
6 радних дана у току једне календарске године.

ОДЛУКУ
о именвоању В.Д. директора
Члан 1.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена на огласној табли и Службеном
гласнику Општине Љубиње.
Број:
Дана, 02.07.2018.

Предсједник
Надзорног одбора
Брборић Велемир

Члан 20.
Послодавац је дужан да појединачним
рјешењем за сваког радника, утврди плату и
накнаду плате раднику у складу са Законом о
раду, Општим колективним уговором и овим
Правилником.
Члан 21.
Плата запослених радника у Предузећу,
који немају
Правилником о систематизацији
радних мјеста Предузећа, прописано радно
искуство и положен одговарајући стручни
испит(приправници)
умањује се за 20 %.
Временски период неопходног радног искуства
утврђује се у складу са Законом о раду зависно од
степена школске спреме, и сложености послова за
свако радно мјесто.
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу осам (8)
дана од дана доношења.
Број: 01-297/18
Дана, 15.08.2018.

В.Д. ДИРЕКТОР
Раденко Ћук,дипл.инж.маш.

На основу члана 5. Закона о јавним
предузећима ( Сл. Гл. РС, 75/04, 78/11) и члана
35. Статута Јавног предузећа „ Канализација и
чистоћа“ д.о.о. Љубиње ( Сл. Гл. 2/13) и одлуке о
оснивању Јавног предузећа „ Канализација и
чистоћа“, д.о.о. Љубиње бр. 01-018-21/13 од
12.04.2013. године ( Сл. Гл. 2/13) Надзорни одбор
Јавног предузећа на сједници одржаној дана
27.11.2018. године, донио је

РЈЕШЕЊЕ
О разрјешењу вршиоца дужности директора
Ј.П. Канализација и чистоћа“ д.о.о. Љубиње

Сикимић Славко из Љубиња ЈМБГ:
0607955152656 разрјешава се функције
в.д. директора Ј.П. „ Канализација и
чистоћа“ д.о.о. Љубиње са даном
27.11.2018. године.
1.

2. Вршиоцу дужности директора
престају овлашћења и обавезе директора
у складу са Статутом и Законом о јавним
предузећима са даном 27.11.2018. год.

Датум: 31.12.2017.
3.
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Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се на Огласној
табли предузећа и у Службеном
гласнику Општине Љубиње.

Број: 103/18
Дана, 27.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Небојша Дангубић

На основу члана 5. Закона о јавним
предузећима (Сл. Гл.РС 75/04, 78/11) и члана 35.
Статута Јавног предузећа
„Канализација и
чистоћа“ д.о.о. Љубиње (Сл. Гл. 2/13) и Одлуке о
оснивању Јавног предузећа „Канализација и
чистоћа“ д.о.о. Љубвиње бр.01-018-21/13 од
12.04.2013. године (Сл. Гл. 2/13) Надзорни одбор
ЈП Канализација и чистоћа доо на сједници
одржаној дана 27.11.2018. године, донио је
РЈЕШЕЊЕ
О именовању вршиоца дужности директора
ЈП „Канализација и чистоћа“ доо Љубиње
1.Срђан Милошевић по занимању
професор
физичке
културе
из
Љубиња
ЈМБГ:0109984152657, именује се за вршиоца
дужности директора ЈП „Канализација и чистоћа
„ д.о.о. Љубиње, почев од 27.11.2018. године, на
временски
период
до завршетка поступка
избора директора путем јавне конкуренције.
2.Плата в.д. директора ЈП Канализација и
чистоћа доо Љубиње обрачунават ће се у складу
са Законом о раду РС и Правилником о платама и
другим личним примањима запослених у ЈП
Канализација и чистоћа доо
3. Овлашћује се в.д. директор ЈП
„Канализација и чистоћа“ д.о.о. Љубиње да
изврши упис као овлашћено лице за заступање
овог јавног предузеће у судски регистар код
надлежног суда.
4. Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавит ће се у Службеном гласнику
Општине Љубиње.
Број: 104_/18
Дана, 27.11.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Небојша Дангубић
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VII – АКТИ ЈАВНИХ УСТАНОВА
На основу члана 12. став 1) тачка 1.
Закона о раду ( „Службени гласник РС“, број:
1/16 и 66/18) и Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе
(„Службени
гласник
РС“,
број:
20/17),
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ Центар за
социјални рад, Љубиње („Службени гласник
Општине Љубиње“ бр:3/17), в.д. Директор д он о
си
ПРАВИЛНИК
о платама и другим примањима запослених
радника у
ЈУ Центар за социјални рад Љубиње
Члан 1.
Овим правилником, у складу са Законом
и Колективним уговором у ЈУ Центар за
социјални рад Љубиње утврђују се права на
плату и друга лична примања запослених .
Члан 2.
(1) Запослени за обављени рад има право на плату
као и на накнаду у складу са Законом и
Колективним уговором.
(2) Најнижа плата за запослене је најнижа плата
утврђена у складу са Законом о раду.
Члан 3.
(1) Запослени има право на мјесечну плату.
(2) Начин обрачуна и исплата плате зависе од
радног мјеста запосленог и платне групе.
(3) Плата се исплаћује у текућем мјесецу за
претходни мјесец, а средства за бруто плате
обезбјеђују се у буџету Општине Љубиње.
Члан 4.
(1) Основна плата обрачунава се и исказује
мјесечно за пуно радно вријеме према радном
мјесту .
(2) Основна плата из става 1. овог члана је
производ цијене рада и утврђеног коефицијента .
(3) Увећања основне плате на пословима који се
према посебним прописима сматрају пословима
са посебним условима рада урачуната су у износ
основне плате из става 2. овог члана и не могу се
посебно исказивати.
(4) Основна плата увећава се за 0,3% за сваку
навршену годину стажа осигурања до 25 година ,
а 0,5 % за сваку годину стажа преко 25 година.
(5) Цијена рада је основ за обрачун плата, а иста
се утврђује у складу са Законом о раду и
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Посебним колективним уговором за запослене у
области локалне самоуправе .
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1.Директор............................................................9,20
2.Самостални стручни сарадник за нормативне и
правне послове.....................................................7,60
3.Самостални стручни сарадник за социјалну
заштиту и социјалну политику- социјални
радник.................................................................. 7,60
4.Самостални стручни сарадник на пословима
породичне заштите..............................................7,60
5.Административни
радник
за
вођењње
канцелариског пословања...................................5,35

4) накнаду за повећање трошкова боравка за
вријеме рада на терену - 10% од утврђене цијене
рада,
5) накнаду плате за првих 30 дана привремене
спријечености за рад у висини од 85% од основа
за обрачун накнаде плате за вријеме привремене
спријечености за рад у складу са прописима
којима се регулише здравствено осигурање,
6) трошкове једног топлог оброка за вријеме
једног радног дана, као и у случају обављања
прековременог рада дужег од три часа дневно - у
висини од 0,75% просјечне нето плате у
Републици Српској за претходну годину, за сваки
радни дан запосленог, и
7) накнаду трошкова за коришћење сопственог
аутомобила приликом обављања службеног посла
по налогу послодавца - у висини до 20% цијене
горива по једном литру за сваки пређени
километар, односно 10 л бензина за кориштење
аутомобила на релацији до 60 км од Љубиња.

Члан 6.

Члан 9.

(1) Запослени који по налогу руководиоца раде
дуже од пуног радног времена за сваки час рада
имају право на један час компензујућег радног
времена.
(2) Вријеме из става 1. овог члана прерачунава се
тромјесечно у слободне дане и часове, које су
запослени дужни да искористе најкасније у року
од шест мјесеци.

(1) Запослени има право на накнаду трошкова
превоза из члана 10. тачка 2. Колективног уговора
уколико је мјесто становања запосленог удаљено
од мјеста рада преко 3 km, а највише до 50 km.
(2) Запослени чије је мјесто становања удаљено
преко 50 km остварује ово право до износа који је
утврђен за запослене чије мјесто становања не
прелази 50 km.
(3) Новчана накнада за посебне резултате рада
може се исплатити истом запосленом само једном
годишње за један мјесец, а одлука ће бити
објављена на огласној табли организационе
јединице запосленог.

Члан 5.
У складу са Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у
ЈУ Центар за социјални рад Љубиње утврђују се
следећи коефицијенти за обрачун плата:

Члан 7.
(1) Основна плата запослених увећава се:
1) по основу рада ноћу - 35%,
2) по основу прековременог рада-25%,
3) за рад на дане државног празника и друге дане
у које се по закону не ради - 50% и
4) по основу рада на радном мјесту са повећаним
ризиком - 15%.
(2) Различити основи увећања плате из овог члана
међусобно се не искључују.
Члан 8.
Послодавац
запосленима
на
терет
материјалних трошкова исплаћује:
1) дневницу за службено путовање у Републици
Српској, Федерацији БиХ и у иностранству - у
висини коју одреди Влада Републике Српске
посебним актом,
2) накнаду трошкова превоза приликом доласка
на посао и повратка с посла уколико превоз није
организован од стране послодавца - у висини до
пуне цијене мјесечне карте у јавном превозу,
3) отпремнину приликом одласка запосленог у
пензију - у висини три просјечне нето плате
запосленог обрачунате за посљедњи мјесец прије
одласка у пензију,

Члан 10.
У случају отказивања уговора о раду, отказни рок
и отпремнина усклађују се са Законом о раду.
Члан 11.
Ступањем на снагу овог правилчника
ставља се ван снаге досадашњи Правилник о
платама и другим примањима запослених радника
у ЈУ Центар за социјални рад Љубиње.
Члан 12.
Овај правилним ступа на снагу
01.08.2018. године, уз претходну сагласност
Начелника општине Љубиње и биће објављен на
огласној табли ЈУ Центар за социјални рад
Љубиње.
Број: 01-014.0-4-01/18
Дана, 01.09.2018.

в.д. директор
Радмила Рудан

Датум: 31.12.2017.
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-након навршених 25 година, свака наредна
година 0,5%
VIII – АКТИ ОПШТИНСКИХ АГЕНЦИЈА
Члан 5.
На основу члана. 120.-136. Закона о
раду;(Сл. Гласник Републике Српске бр.01/16 и
66/18) ; члана 17. и члана 20. Статута Агенције за
финансијско-књиговодствене и правне послове
Љубиње (Сл.гласник Општине Љубиње бр.02/16)
Управни одбор на сједници одржаној дана
23.08.2018.године донио је
ПРАВИЛНИК
О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ОСТАЛИМ
ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ
У АГЕНЦИЈИ ЗА ФИНАНСИЈСКОКЊИГВОДСТВЕНЕ
И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ЉУБИЊЕ

Уколико радник није остварио укупан
број радних сати предвиђених Законом о раду и
уговором о раду,
плата прије опорезивања
порезом на доходак се умањује за сразмјеран број
сати које радник није остварио у текућем
мјесецу.
Члан 6.
Плата из члана 3. овог правилника,
исплаћује се у текућем мјесецу, за предходни
мјесец, а средства за плате обезбјеђују се из
буџета Општине Љубиње и властити приходи.
Члан 7.

Члан1.
Овим правилником,у складу са Законом о
раду, утврђују се права на плату и друга
примања запослених у Агенцији за финансијскокњиговодствене и правне послове Љубиње.(У
даљњем тексту Агенција)

Цијена рада по којој ће се вршити обрачу плата
прије опорезивања порезом на доходак, утврђује
се у износу од 100,00 КМ.
Члан 8.
Основна плата прије опорезивања
порезом на доходак запослених увећава се:

Члан 2.
Основна плата прије опорезивања
порезом на доходак обрачунава се и исказује
мјесечно за пуно радно вријеме, према радном
мјесту које је утврђено Правилником о
систематизацији радних мјеста Агенције.
Основна плата из става 1. Овог члана је
производ цијене рада и коефицијента утврђеног
овим правилником.
Обим права утврђен овим правилником
не може бити мањи од права утврђених Законом.

1.
2.
3.

По основу рада ноћу 35%
За рад за дане државног празника и друге дане
који се по закону не раде 50%
По основу рада на другом радном мјесту са
повећаним ризиком 15%
Члан 9.

Увећање основне плате прије
опорезивања порезом на доходак по снову
стимулативног дијела, зависно од остварених
резултата у раду може износити до 15%.

Члан 3.
Члан 10.
У складу са Правилником о систматизацији
радних мјеста Агенције утврђују се следећи
коефицијенти за обрачун плата прије
опорезивања порезом на доходак;
•
•
•

На терет материјалних трошкова радници
Агенције имају право на остала примања;
1.

За службено путовање у БиХ и иностранству
запосленим се исплаћује дневница у висини
која је одређена Уредбом о накнадама за
службена путовања у земљи и иностранству за
запослене у јавном сектору (Сл.Гл. РС број
73/10)

2.

Накнаду трошкова кориштења властитог
аутомобила за обављање службеног посла у
висини 20 % од највише цијене горива по
једном литру, за сваки пређени километар.

Директор Агенције...............................9,22
Главни књиговођа Агенције .............7,55
Административно технички радник...4,77
Члан 4.

Основна плата прије опорезивања
порезом на доходак за сваку навршену годину
стажа осигурање увећава се:
-до навршених 25 година 0,3%

Датум: 31.12.2017.
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Члан 15.

3.

4.
5.

Регрес за коришћење годишњег одмора –
најмање у висини најниже плате у Републици
Српској,
Отпремнина приликом одласка у пензију- у
скаду са Законом о раду.
Накнада за трошкове једног топлог оброк
(износ прије опорезивања порезом на доходак)
за вријеме једног радног дана, као и у случају
обављања прековременог рада дужег од три
часа дневно у висини од 0,84% просјечне нето
плате у Републици Српској за претходну
годину, за сваки радни дан запосленог.
Члан 11

У случају отказивања уговора о раду
отказни рок, и отпремнина утврђују се у складу
са Законом о раду .
Члан 12
Раднику Агенције или члану његове
породице може се исплатити помоћ у случају:
• Смрти радника
• Смрт ужег члана породице
• Тешке инвалиднсти или болести радника
• Другим случајевима
Износ помоћи из става 1. овог члана
утвдит ће се у складу са Законом о раду и
финансијским могућностима у Агенцији.
Члан 13.
Накнада
за
вријеме
привремене
спријечености за рад првих 30 дана, која није
проузрокована повредом на раду, исплаћује се 85
% плате прије опорезивања порезом на доходак
који би радник остварио да је радио пуно радно
вријеме, а након 30 дана у складу са прописима
којима се регулише здравствено осигурање.
Члан 14.
Радник има право на накнаду плате за
кориштење плаћеног одсуства,у случајевима
утврђеним Законом о раду, у висини 100% плате
прије опорезивања порезом на доходак, коју би
остварио да је радио.
Плаћено одсуство по свим основама не
може бити дуже од 5 радних дана у току једне
календарске године, осим у случају смрти члана
породице, уколико се законом, општим актом или
уговором о раду не одреди другачије.

Послодавац је дужан да појединачним
рјешењем за сваког радника, утврди плату прије
опорезивања порезом на доходак у складу са
Законом о раду и овим Правилником.
Члан 16.
Све што није регулусано овим
Правилником, примјењују се одредбе Закона.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења, а примјењиват ће се на обрачун плате
почев од 01.08.2018. године.
Број: 45/18
Дана, 23.08.2018.

Предсједник
Управног одбора
Здравко Ђурић

На основу члана 40, став 2 алинеја а)
Закона о развоју малих и средњих предузећа
Републике Српске(„Службени гласник Републике
Српске“, број 50/13), члана 17 став 1. алинеја 1.
Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12)
и члана 13. тачка 1. Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и
средњих предузећа Љубиње, (број: 01-013-16/17
од 27.11.2017, („Службени гласник Општине
Љубиње“, број 3/17), Управни одбор Агенције за
развој малих и средњих предузећа Љубиње, уз
сагласност Оснивача, на сједници одржаној дана
12.7.2018. д о н о с и
СТАТУТ
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И
СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ЉУБИЊЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом се, у складу са Законом и
Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању
Агенције за развој малих и средњих предузећа
Љубиње (У даљем тексту Агенција), уређују
сљедећа питања: Назив и сједиште Агенције,
правни положај, заступање и представљање
Агенције, дјелатност Агенције, средства за рад и
подстицај развоја, органи Агенције, надзор над
радом Агенције,
унутрашња организација
Агенције, јавност рада и пословна тајна, општи
акти и друга питања од значаја за рад Агенције.

Датум: 31.12.2017.
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Члан 2.

Оснивач Агенције је Општина Љубиње (у даљем
тексту Оснивач) и иста је основана Одлуком
Скупштине Општине Љубиње о оснивању
Агенције, (број 01-013-22/05, од 15.12.2005
године („Службени гласник Општине Љубиње“,
број, 2/05).
II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ АГЕНЦИЈЕ
Члан 3.
Агенција послује под пуним називом како гласи:
Агенција за развој малих и средњих преузећа
Љубиње.
Члан 4.
Сједиште Агенције је у Љубињу, улица Јована
Дучића, број 6.
Одлуку о промјени назива и сједишта Агенције
доноси Оснивач.
Члан 5.
Агенција има службени печат и штамбиљ.
Агенција у правном саобраћају користи печат
којиима облик круга, пречника 35 мм, у којем је
концентричним круговима на српском језику
исписан ћириличним и латиничним писмом пуни
назив Агенције.
Штамбиљ је правоугаоног облика дужине 60 мм
и ширине 30 мм, у којем је исписан пун назив
Агенције, са рубрикама предвиђеним за датум
пријема, број протокола и број прилога, уз
примљену службену пошту.
Начин употребе, чување и заштиту печата
одређује директор.
III ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, ЗАСТУПАЊЕ И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 6.
Агенција је, непрофитна организација и има
статус правног лица, које је стекла уписом у
судски
регистар,
Рјешењем
регистарског
Основног суда у Требињу, број РУ-1-1797-00, од
20.02.2006 године.
У правном промету са трећим лицима иступа у
своје име и за свој рачун, а за обавезе одговара
самостално без ограничења. Агенција послује
средствима у државној својини за подручје
Општине Љубиње.
За обавезе створене у правном промету са трећим
лицима Агенција одговара цјелокупном својом
имовином.
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Оснивач одговара за обавезе Агенције до висине
уложених средстава (оснивачки улог), који је
одређен Одлуком о оснивању Агенције и који
износи 5.000 (пет хиљада) КМ.
Члан 7.
Агенцију заступа и представља директор, без
ограничења.
Директор је овлаштен да у име Агенције
закључује уговоре и врши друге јавне радње, као
и да заступа Агенцију пред другим органима и
судом.
Директор Агенције је дужан да рад Агенције
учини доступним јавности путем средстава јавног
информисања.
IV ДЈЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ
Члан 8.
Дјелатности Агенције за развој малих и средњих
предузећа: 63.12 Интернетски портали, 70.21
Односи с јавношћу и дјелатности саопштавања,
70.22 Савјетовање које се односи на пословање и
остало управљање, 73.20 Истраживање тржишта и
испитивање јавног мјења, 74.90 Остале стручне,
научне и техничке дјелатности,д.н., 84.13
Регулисање и допринос успјешнијем пословању
привреде.
Члан 9.
Агенција, без уписа у регистар, може да обавља и
друге дјелатности које служе дјелатности
уписаној у регистар, које се уобичајено обављају
уз те дјелатности, у мањем обиму или повремено,
а у циљу остваривања функције за коју је
основана.
Агенција обавља стручне и друге послове и то:
1. Стратешки економски развој општине,
2. Успостављање и развој партнерства између
јавног, приватног и невладиног сектора,
3. Изградња јаког и успјешног приватног
сектора малих и средњих предузећа,
4. Промоција пословних, трговинских,
инвестиционих, комерцијалних и других
економских односа унутар општине и регије,
5. Обезбјеђивање правних, техничких,
технолошких и економских извора који ће
помоћи општини да достигне Европске
стандарде, потпомагање кооперације и
економских интеграција са сусједним
општинама, а све у циљу приближавања
Европским интеграцијама,
6. Повећање и подршка успјешности и
интегритета у пословној околини општине у
циљу привлачења домаћих и страних
донатора и инвеститора,

Датум: 31.12.2017.
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Успостављање информативне мреже,
праћење и сервисирање, документовање
актуелних и будућих програма-државних и
међународних, као и припрема локалних
актера за учешће у развоју општине,
Подршка економским и реформским
инцијативама унутар регије,
Анализирање положаја и развоја привреде,
те подстицање улагања у привредне
активности, креирање стимулативног
пословног амбијента на подручју локалне
заједнице, промоцију предузетништва и
иноваторске дјелатности, увођења нових
производа, стручне и консалтинг услуге и
сл.,
Индентификација, прикупљање, припрема и
израда пројеката из свих
области(инфраструктурна подршка,
пољопривреда, индустрија, занатство, и сл.),
који ће омогућити кредите за развој малих и
средњих предузећа,
Координација активности на плану
обезбјеђивања и кориштења средстава за
финансирање програма, пројеката и
подухвата малих и средњих предузећа, у
циљу запошљавања људи, профитабилности
предузећа и економског јачања локалне
заједнице, приступ информацијама и
ресурсима потребним за успјешно
пословање, систем тржишних информација,
као и развој задружног предузетништва,
Давање подршке за повећање запошљавања,
стручно образовање, преквалификацију и
доквалификацију радника, тренинге и
савјетовања, едукацију и професионално
усавршавање, истраживање тржишта и
испитивање јавног мњења
Давање подршке за учествовање на домаћим
и међународним сајмовима и
специјализованим изложбама у земљи и
иностранству, израду промотивног
материјала,
Праћење анализирање и извјештавање
Скупштине општине о резултатима
подстицајних мјера,
Сарадња са другим домаћим и
међународним агенцијама, асоцијацијама,
савез агенција, конзорцији, фондације и
свима који имају исте или сличне циљеве и
интересе,
Обављање и других послова у вези с
подстицањем привредног развоја у складу са
Законом, Статутом или захтјевом Оснивача.
Члан 10.

На приједлог директора Управни одбор до краја
текуће године, уз сагласност Оснивача, доноси
програм рада за наредну годину и извјештај о
раду за протеклу годину.
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СТИЦАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 11.
Почетна средства за рад Агенције обезбјеђује
Оснивач из свог буџета, без обавезе враћања
истих Оснивачу.
Средства за рад Агенције обезбјеђују се поред
буџета Општине и из буџета Републике Српске,
донација, прилога и спонзорства домаћих и
страних, правних и физичких лица, прихода које
оствари обављањем послова из своје надлежности
и других извора, у складу са законом.
Члан 12.
Оснивач обезбјеђује Агенцији средства и услове
за рад, пословне просторије без накнаде,
опремање канцеларија намјештајем и неопходном
опремом, материјалне трошкове пословања и
лична примања запослених.
Распоред средстава врши се финансијским
планом за намјене утврђеним актом о стицању
средстава.
Члан 13.
Средства која се обезбјеђују у буџету општине
Љубиње преносе се у Агенцију намјенски.
ОРГАНИ АГЕНЦИЈЕ И ДЈЕЛОКРУГ РАДА
Члан 14.
Органи Агенције су: Управни одбор и директор.
Предсједника и чланове Управног одбора као и
директора именује и разријешава Оснивач.
Мандат чланова Управног одбора и директора
траје четири године, а по истеку мандата могу
бити поново именовани.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 15.
Управни одбор Агенције има предсједника и два
члана.
Управни одбор:
1. Доноси Статут, уз сагласност Оснивача,
2. Усваја годишњи програм рада и извјештај о
пословању, уз сагласност Оснивача,
3. Одлучује о пословању и остваривању задатака
Агенције и
4. Доноси опште акте утврђене Статутом.
На првој конститутивној сједници чланови
Управног одбора из својих редова предлажу
предсједника и његовог замјеника.

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ
Члан 16.

Чланови Управног одбора именују се на вријеме
од 4 (четири) године, с могућношћу поновног
именовања.
Директор Агенције не може бити именован за
члана Управног одбора.
Члан 17.
Оснивач може опозвати-разријешити члана
Управног одбора и прије истека мандата у
сљедећим случајевима:
- Ако својим не савјесним или
незаконитим радом онемогућава
нормално функционисање Управног
одбора,
- Када поднесе оставку на чланство у Управном
одбору и
- У другим законом предвиђеним случајевима.
Приједлог за опозив-разријешење члану Управног
одбора прије истека мандата може дати и
Управни одбор.
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3. Годишњи програм рада и извјештај о
пословању уз сагласност Оснивача
4. Финансијски план, уз сагласност Оснивача
5. Одлуку о задужењу Агенције
6. Одлуку о куповини и продаји или давању у
закуп (најам) некретнина у власништву
Агенције
7. Одлуку о критеријима и начину исплата за
подршку развоја субјеката мале привреде,
8. Одлуку о методологији припреме развојних
пројеката мале привреде
9. Одлуку о битним питањима везаним за
пословање и остваривање задатака Агенције.
Управни одбор усваја годишњи извјештај о
пословању и завршни рачун, те обавља и друге
послове утврђене Законом, овим Статутом и по
захтјеву Оснивача.
Члан 21.
Начин рада Управног одбора ближе се уређује
Пословником о раду У правног одбора.

Члан 18.
ДИРЕКТОР
Управни одбор сазива предсједник, а у његовој
одсутности замјеник предсједника.
Предсједник Управног одбора дужан је да сазове
сједницу на захтјев директора или најмање два
члана Управног одбора.
Члан 19.
Управни одбор одлучује на сједницама које се
одржавају на основу указане потребе, а најмање
једном у три мјесеца.
Управни одбор пуноправно одлучује ако сједници
присуствује више од половине чланова.
Управни одбор доноси одлуку већином гласова
присутних чланова.
У изузетним случајевима које треба хитно
ријешити, Управни одбор може донијети одлуку
писменим извјештавањем Чланова, телефонски,
телеграфски или кориштењем других техничких
средстава, ако се при томе не противи ни један
члан Управног одбора.
Члан 20.
Управни одбор доноси:
1. Статут, уз сагласност Оснивача
2. Акт о унутрашњој организацији послова и
систематизацији радних мјеста и друга
општих акта, уз сагласност Оснивача

Члан 22.
За директора може бити постављено лице које,
поред општих услова прописаних законом,
испуњава и следеће услове:
1. Висока стручна спрема (ВСС-VII) правни или
економски факултет, с најмање три године
радног искуства на пословима на којима се
доказао као способан менаџер.
2. Да је понудио план и програм рада Агенције за
мандатни период
Члан 23.
Директор обавља следеће послове:
- Организује и руководи пословањем
Агенције
- Представља и заступа Агенцију
- Стара се и одговара за законитост рада и
извршавања послова и задатака из
програма и дјелокруга рада Агенције
- Извршава одлуке Управног одбора
- Израђује планове, програме рада и
извјештаје о пословању Агенције
- Предлаже акте које доноси Управни
одбор
- Одлучује о појединачним правима,
обавезама и одговорности запослених у
складу са Законом и општим актима

Датум: 31.12.2017.
-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Именује и разријешава лица са посебним
овлаштењима и одговорностима
Одговоран је за исправност и одржавање
средстава рада
Обавља и друге послове утврђене
прописима, оснивачким актом и
Статутом
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Директор односно члан Управног одбора су
обавезни да поднесу извјештај Управном одбору
о обављању послова из става 1.овог члана.
ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ И
ДРУГИХ ПОСЛОВА

Члан 24.

Члан 27.

Директора Агенције именује и разријешава
Оснивач.
Директор агенције именује се на период од 4
(четири) године са могућношћу поновног избора.
Скупштина Општине Љубиње на приједлог
Комисије за избор и именовање, може именовати
вршиоца дужности директора Агенције док се не
изврши поступак јавне конкуренције за избор
директора.

Агенција може, у складу са Статутом, уговором
повјерити обављање појединих стручних послова
из своје надлежности другим правним или
физичким, домаћим и страним лицима, уз
сагласност Оснивача.

Члан 25.

Надзор над радом Агенције врши оснивач
давањем сагласности на Статут, именовањем и
разријешавањем директора и Управног одбора, те
давањем сагласности на годишњи и финансиски
план, програм рада и усвајање извјештаја о
пословању и годишњем обрачуну

Директор Агенције је обавезан да обустави од
извршења општи акт Агенције за који сматра да је
супротан Закону или другом пропису и да о томе
без одлагања обавијести орган који је донио тај
акт.
Ако орган који је донио општи акт из претходног
става овог члана не усклади исти са прописима у
року од 30 (тридесет) дана од дана када је примио
обавјештење директора да је тај акт обуставио од
извршења, директор ће по истеку тог рока, у
даљем року од 8 (осам) дана, покренути поступак
за оцијену његове законитости.
До доношења одлуке надлежног органа акт из
претходног става се не примјењује.

НАДЗОР НАД РАДОМ АГЕНЦИЈЕ
Члан 28.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА АГЕНЦИЈЕ
Члан 29.
Унутрашњу организацију и систематизацију
радних мјеста Агенције, посебним актом, утврђује
Управни одбор уз сагласност Оснивача.
Актом из претходног става овог члана утврђују се
критерији и услови за обављање послова и радних
задатака, као и број извршилаца у Агенцији.

Члан 26.
Управни одбор може, посебном одлуком у
писаном облику, обављање одређених послова из
свог дјелокруга рада повјерити директору,
односно члану управног одбора.
Право на обављање послова из претходног става
овог члана може се писмено опозвати.

НАДЗОР НАД РАДОМ АГЕНЦИЈЕ

ЗАПОСЛЕНИ У АГЕНЦИЈИ

ЈАВНОСТ РАДА И ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 30.
Надзор над радом Управног одбора директора
Агенције врши Оснивач.

Члан 31.

Члан 32.

Права, обавезе и одговорности запослених у
Агенцији прецизније се утврђују посебним
општим актом у складу са Законом, овим
Статутом
и
Колективним
уговором.
О
остваривању права, обавеза и одговорности
запослених одлучује директор у складу са
прописима, овим Статутом и другим актима
Агенције.

Рад Агенције је јаван.
Јавност се обезбјеђује информисањем путем
средстава јавног информисања и на друге погодне
начине.
Члан 33.
Као пословна тајна могу се сматрати документа
и информације које је Управни одбор посебном
одлуком утврдио као повјерљиве.

Датум: 31.12.2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ

Пословном тајном не могу се сматрати документа
и подаци који се по закону сматрају јавним без
обзира на одлуку Управног одбора.
ОПШТИ АКТИ АГЕНЦИЈЕ
Члан 34.
Општи акти Агенције су:
- Статут
- Правилници и одлуке којима се, на општи
начин уређују одређена питања
- Статут је основни Акт Агенције
- Други општи акти Агенције морају бити у
сагласности са Статутом
- Појединачни акти које доносе органи Агенције
морају бити у сагласности са општим актима.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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На основу члана 17. став 1. алинеја 1.
Закона о систему јавних служби (Сл.гласник
Републике Српске број 68/17 и 109/12) и чана
13.
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању
Агенције за финансијско-књиговодствене и
правне послове Љубиње, број 01-013-72/18 од
13.11.2018.године,
Управни одбор Јавне
Установе
Агенције
за
финансијско
књиговодствене и правне послове Љубиње, на
сједници одржаној дана 26.12.2018._ године, уз
сагласност оснивача
доноси
СТАТУТ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА
ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНЕ
И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ЉУБИЊЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.
Члан 1.
Статут Агенције, као и његове измјене и допуне
доноси Управни одбор Агенције уз сагласност
Оснивача.
Члан 36.
Управни одбор може одлучити да Агенција
општим актима ближе уреди одређена питања из
области основне дјелатности Агенције.
Опште акте из става 1.овог члана доноси Управни
одбор, на приједлог директора Агенције, уз
претходно прибављену сагласност Оснивача.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи
Статут Агенције МСП број 3-11/16 од
26.7.2016.год. Сл.Гласник Општине Љубиње
бр.2/16.
Члан 38.
Тумачење одредби овог Статута да је Управни
одбор Агенције.
Члан 39.

Овим статутом, у складу са Законом и
Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавне установе Агенције за финансијскокњиговодствене и правне послове Љубиње
уређује се надлежност, организација, начин рада и
пословања, органи и њихова надлежност,
представљање и заступање, јавност рада, средства
за рад и друга питања од значаја за дјелатност и
пословање Јавне установе
Агенције за
финансијско-књиговодствене и правне послове
Љубиње (у даљем тексту: Агенција).
Члан 2.
Агенција је јавна установа, непрофитна
организација и има статус правног лица које је
стекла уписом у судски регистар Рјешењем
регистарског Основног суда у Требињу, број РУ1-1954-00. Од 07.02.2008. године.
Оснивач Агенције је Општина Љубиње
(У даљем тексту Оснивач) и иста је основана
Одлуком о оснивању Агенције за финансијскокњиговодствене и правне послове Љубиње, број
01-013-34/07 од 14.09.2007. године.
II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ АГЕНЦИЈЕ

Овај статут ступа на снагу даном добијања
сагласности на исти од стране начелника
Општине Љубиње.
Број: 03-23/18
Дана, 12.7.2018.

Предсједник
Управног одбора
Жељко Мичета

Члан 3.
Пуни назив Агенције гласи:
Јавна
установа
Агенција
за
финансијскокњиговодствене и правне послове Љубиње.
Скраћени назив Агенције гласи: ЈУ
Агенција за финансијско-књиговодствене и
правне послове Љубиње.

Датум: 31.12.2017.
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Сједиште Агенције је у Љубињу, у улица
Светосавска број 20.
Одлуку о промјени назива и сједишта доноси
оснивач.
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Члан 7.

Агенција користи меморандум
на
српском језику за правни промет у земљи и по
потреби, на енглеском језику за промет са
иностранством.

III ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, ЗАСТУПАЊЕ И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 4.
Агенција је јавна установа, непрофитна
организација и има статус правног лица које је
стекла уписом у судски регистар Рјешењем
регистарског Основног суда у Требињу, број РУ1-1954-00. Од 07.02.2008. године са правима,
обавезама, и одговорностима утврђеним Законом
и овим Статутом.
У правном промету са трећим лицима
иступа у своје име и за свој рачун, а за обавезе
одговара самостално без ограничења. Агенција
послује средствима у државној својини за
подручје општине Љубиње.
За обавезе створене у правном промету
према трћим лицима Агенција одговара
цјелокупном својом имивином.
Оснивач одговара за обавезе Агенција до
висине оснивачког улога, који је одређен
Одлуком о оснивању Агенције за финансијскокњиговодствене и правне послове Љубиње и
износи 5.000(петхиљада)КМ.
Члан 5.
Агенцију заступа и представља директор,
без ограничења овлаштења.
Директор је овлаштен да у име Агенције
закључује уговоре и врши друге јавне радње, као
и да заступа Агенцију пред другим органима и
судом.
Члан 6.
Агенција има службени печат и штамбиљ.
Агенција у правном саобраћају користи печат који
има облик круга, пречника 35 мм, у којем је
концентричним круговима на српском језику
исписан ћириличним и латиничним писмом
скраћени назив Агенције.
Штамбиљ је правоугаоног облика дужине 65 мм и
ширине 35 мм, у којем је исписан скраћени назив
Агенције, са рубрикама предвиђеним за датум
пријема , број протокола и број прилога, уз
примљену службену пошту.
Начин употребе, чување и заштиту печата
одређује директор.
За употребу печата одговоран је директор
Агенције, односно лице које он одреди.

IV ДЈЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ
Члан 8.
Дјелатности Агенције уписане су у регистру
надлежног суда сагласно класификацији
дјелатности утврђеној важећим прописима и исте
јесу како слиједи:
* 69.20 Рачуноводствене, књиговодствене
и ревизорске дјелатности;дјелатности
савјетовања који се односи на порез.
• 70.21 Односи с јавношћу и дјелатности
саопштавања
• 70.22 Савјетовање које се односи на
пословањеи остало управљање.
• 74.90 Остале стручне, научне и техничке
дјелатности.
• 82.19 Фотокопирање,припрема
докумената и остале специјализоване
канцеларијске помоћне дјелатности.
• 84.13 Регулисање и допринос
успјешнијем пословању привреде.
• 47.62 Трговина на мало новинама,
папиром и писаћим прибором у
специјализованим продавницама
• 18.10 Услуге припреме за штампу и
објављивање.
Члан 9.
На приједлог директора, Управни одбор до краја
текуће године, уз сагласност оснивача доноси
програм рада за наредну годину.
Члан 10.
Пословање Агенције организује се на
основама којима се обезбјеђује јединствено,
потпуно, транспарентно, ефикасно и рационално
обављање послова и задатака из њеног
дјелокруга.
Члан 11.
Агенција је дужна да предузима мјере за
унапређење рада и технолошку модернизацију, за
унапређење и рационализацију унутрашње
организације, као и активности које доприносе
стручном образовању и усавршавању радника.

Датум: 31.12.2017.
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Члан 12.

Организацијом
и
систематизацијом
послова и задатака у Агенцији потребно је
обезбиједити:
* ефикасно остваривање задатака,
рационалну организација рада, успјешно
руковођење и остваривање одговорности
и
• груписање послова и задатака по врсти,
степену сложености, обиму и другим
условима за њихово успјешно обављање.
Члан 13.
Управни одбор, на приједлог директора
Агенције, уз сагласност оснивача, доноси
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Агенцији.
Правилником из става 1. овог члана
утврђују се број запослених, њихове дужности и
услови за вршење послова и задатака, начин
руковођења и извршавање послова и задатака као
и остала питања везана за организацију и
управљање Агенцијом.
На питања организације и рада Агенције
која нису уређена овим статутом, примјењују се
одредбе Закона.
V СТИЦАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ
СРЕДСТАВА
Члан 14.
Средства за рад Агенције обезбјеђује Оснивачу у
буџету, без обавезе враћања Оснивачу, у складу са
планом прихода буџета Општине Љубиње.
Средства за рад Агенције обезбјеђују се поред
буџета Оснивача , од вршења услуга регистроване
дјелатности као и из донација, прилога и других
извора у складу са Законом.
Оснивач обезбјеђује Агенцији средства и услове
за рад, пословни простор, без наканде, опремање
канцеларије намјештајем и неопходном опремом,
материјалне трошкове пословања и лична
примања запослених.
Средства која се обезбјеђују у буџету, преносе се
у Агенцију намјенски.
VI ОРГАНИ АГЕНЦИЈЕ
Члан 15.
Органи Агенције су Управни одбор и
директор.
Чланове Управног одбора, као и
директора Агенције именује и разрјешава
Оснивач .
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Мандат чланова Управног одбора као и
директора траје четири године, а по истеку
мандата могу бити поново именовани.
1. Управни одбор
Члан 16.
* Управни одбор има три члана.
(Предсједник и два члана)
• Чланове Управног одбора именује и
разрјешава Скупштина Општине
Љубиње, на приједлог Начелника
Општине.
• Чланови Управног одбора именују се на
период од 4 године, са могућношћу
поновног именовања.
• Члан Управног одбора не може бити
директор Агенције , као ни запослени
радници у Агенцији.
На првој конститутивној сједници чланови
Управног одбора из својих редова предлажу
предсједника и његовог замјеника.
Члан 17.
Скупштина
Општине
Љубиње
може
опозвати-разријешити члана управног одбора и
прије истека мандата у следећим случајевима:
* Ако својим несавјесним или
незаконитим радом онемогућава
нормално функционисање Управног
одбора;
- Кад неко од чланова поднесе оставку
на чланство у Управном одбору;
- У другим Законом предвиђеним
случајевима.
Приједлог за опозив- разрјешење члана
Управног одбора, прије истека мандата може
дати и Управни одбор.
Члан 18.
Управни одбор сазива предсједник, а у
његовој одсутности замјеник предсједника.
Предсједник Управног одбора дужан је да
сазове сједницу на захтјев директора, или најмање
два члана Управног одбора .
Члан 19.
Управни одбор одлучује на сједницама које се
одржавају на основу указане потребе, а најмање
једном у три мјесеца.
Управни одбор пуноправно одлучује ако
сједницама присуствује више од половине
чланова.
Управни одбор доноси одлуку
ако за
приједлог гласају два члана Управног одбора.

Датум: 31.12.2017.
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У изузетним случајевима Управни одбор
може донијети одлуку изјашњавањем чланова
телефонски,телеграфски или кориштењем других
техничких средстава, ако се томе не противи
већина чланова Управног одбора.

Скупштина Општине Љубиње, на
приједлог Комисије за избор и именовање, може
именовати вршиоца дузности директора Агенције
док се не изврши поступак јавне конкуренције за
избор директора.

Члан 20.

Члан 25.

Директор Агенције учествује у раду
Управног одбора, али без права учешћа у
одлучивању.

*
•

Члан 21.

•

Управни одбор обавља сљедеће послове:

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

* Доноси Статут Агенције, уз
сагласност Начелника Општине,
Одлучује о пословању Агенције,
Доноси програм рада и финансијски
план Агенције,
Одлучује о кориштењу средстава
Агенције у складу са Законом и статутом
Агенције
Разматра и усваја извјештај о пословању
и годишњи обрачун,
Доноси правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста у Агенцији и друга општа акта, на
приједлог директора,
Подноси оснивачу извјештај о свом раду,
Обавља и друге послове предвиђене
Законом и Статутом.
Члан 22.

Начин рада Управног одбора ближе се одређује
Пословником о раду Упаравног одбора.

•
•
•
•

•

•
•
•
•

2. Директор
Члан 23.
За директора може бити постављено лице
које поред општих услова прописаних законом,
испуњава и следеће услове:
* Висока стручна спрема -240 ЕЦТС
бодова (економског или правног смјера),
најмање три године радног искуства;
• Да је понудио план и програм рада
Агенције за мандатни период.
Члан 24.
Директора Агенције именује Скупштина
Општине Љубиње након спроведеног јавног
конкурса.
Директор Агенције именује се на мандатни перод
од 4 године, са могућношћу поновног избора.

•

Директор обавља следеће послове;
Представља и заступа Агенцију,
брине се о законитости рада и одговара за
законитост рада Агенције,
предлаже опште акте Агенције, које
доноси Управни одбор,уз сагласност
оснивача,
организује и руководи радом Агенције,
извршава одлуке Управног одбора и
предузима мјере за њихово спровођење,
припрема програм рада са финансијским
планом и годишњи извјештај о
пословању,
доноси појединачне и друге акте
неопходне за остваривање надлежности и
задатака Агенције, а који нису у
надлежности Управног одбора,
доноси правила, упутства и друге акте за
запослене у Агенцији којима се на ближи
начин утврђује начин обављања послова
и задатака у Агенцији,
подноси Управном одбору извјештај о
финансијском пословању Агенције,
одлучује у првом степену о појединачним
правима, обавезама и одговорностима
радника запослених у Агенцији,
одобрава службена путовања у земљи ,
именује комисију за годишњи попис
средстава, потраживања и обавеза
Агенције, као и друге комисије по
потреби у складу са Законом и општим
актима Агенције,
врши друге послове утврђене Законом,
овим Статутом и другим општим актима
Агенције.

Директор за свој рад одговора Управном одбору и
Оснивачу.
Члан 26.
Мандат директора престаје:
* истеком временског периода на који је
именован,
* оставком,
• испуњењем услова за старосну пензију,
• уколико је изабран на неку другу
функцију која је неспојива са функцијом
директора .

Датум: 31.12.2017.
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Директор може бити разрјешен и прије истека
периода на који је именован:
* ако је правоснажно осуђен за кривично
дјело које га чини недостојним обављања
дужности,
• ако нестручно или несавјесно врши
функцију директора,
• ако не извршава задатке предвиђене
законом и овим статутом, односно ако
прекорачи овлашћења и тиме нанесе
штету Агенцији и
• због дуже одсутности или спријечености
да у дужем периоду обавља ту дужност.

Пуномоћ може бити увијек опозвана, а
опозив пуномоћи ради директор Агенције у
писаном облику.
Опуномоћеник може заступати Агенцију
само у границама овлашћења из пуномоћи.
Члан 30.
Потписивање Агенције врши лице
овлашћено за заступање тако што уз назив
Агенције додаје своје име и потпис, те ставља
печат Агенције.

Члан 27.
VIII
Директор Агенције је обавезан да
обустави од извршења општи акт Агенције за који
сматра да је супротан Закону или другом пропису
и да о томе без одлагања обавијести орган који је
донио тај акт.
Ако орган који је донио општи акт из
претходног става овог члана не усклади исти са
прописима у року од 30 (тридесет) дана од дана
када је примио обавјешетење директора да је тај
акт обуставио од извршења, директор ће по
истеку тог рока, у даљем року од 8 (осам) дана,
покренути
поступак
за
оцјену
његове
законитости.
До доношења одлуке надлежног органа акт из
претходног става се не примјењује.
VII ЗАСТУПАЊЕ, ПРЕДСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ
Члан 28.
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ОПШТИ АКТИ АГЕНЦИЈЕ
Члан 31.

Општи акти Агенције су:
* Статут,
• правилници, пословници, посебна
упутства и одлуке и други акти којима се
на општи начин уређују одређени односи
и питања у вези са радом Агенције.

Члан 32.
Статут је основни општи акт Агенције,
са којим морају бити у складу сви други општи
акти Агенције.
Измјене и допуне статута, односно
другог општег акта врше се на начин и по
поступку по коме је акт донесен.
Појадиначни акти које доносе органи
Агенције морају бити у сагласности са општим
актима.

Агенцију
заступа
и
представља
директор.
Директор као заступник Агенције је
овлашћен да у име и за рачун Агенције и у оквиру
њених надлежности, а у границама овлашћења
утврђених Законом и овим Статутом, закључује
уговоре и врши друге правне радње, као и да
заступа Агенцију према трећим лицима.

Статут и друга општа акта Агенције
објављују се у Службеном гласнику Општине
Љубиње.

Члан 29.

Члан 34.

Директор Агенције може, у оквиру
својих
овлашћења,
пренијети
одређена
овлашћења за заступање на друго лице уз
сагласност Управног одбора.
Пуномоћ из става 1. овог члана издаје се
искључиво у писаном облику, уз навођење
садржине и обима овлашћења, као и вријеме
трајања пуномоћи.

Права,
обавезе
и
одговорности
запослених у Агенцији прецизније се одређују
посебним општим актима у складу са Законом и
овим Статутом.
О остваривању права и обавеза
запослених одлучује директор у складу са
Законом, овим Статутом и другим актима
Агенције.

Члан 33.

IX

ЗАПОСЛЕНИ У АГЕНЦИЈИ
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ЈАВНОСТ РАДА И ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 35.
Рад Агенције је јаван.

У свом раду Агенција ће у потпуности
поштовати обавезе које проистичу из закона и
других прописа којима је уређена слобода
приступа информацијама.
Остваривање начела јавности рада не
може бити у супротности са интересима
Агенције.
Члан 36.
Податке и обавјештења о раду Агенције даје
директор или друго лице кога он овласти у
писаном облику.
Члан 37.
Пословну
тајну
чине
документи,
информације и други подаци чије би саопштавање
неовлашћеном лицу штетило интересима и угледу
Агенције.
Управни одбор посебним актом одређује
који се подаци и документи сматрају тајном,
уређује начин поступања са тим документима и
мјере њихове заштите.
Пословном тајном не могу се сматрати
документа и подаци који се по Закону сматрају
јавним, без обзира на одлуку Управног осбора.

•
•
•

давањем сагласности на годишњи план
рада и финансијсли план,
именовањем и разрјешењем директора и
Управног одбора Агенције,
усвајањем програма рада и извјештаја о
раду Агенције,
другим активностима предвиђеним
законом.

XII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
АГЕНЦИЈЕ
Члан 40.
Унутрашњу организацију и систематизацију
радних мјеста Агенције, посебним актом, на
приједлог директора, утврђује Управни одбор уз
сагласност Начелника Општине.
Актом из претходног става овог члана утврђују се
критерији и услови за обављање послова и радних
задатака, као и број извршилаца за свако радно
мјесто.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи
Статут Агенције за финансијско-књиговодствене
и правне послове Љубиње број
45/16 од
14.06.2016. године.
Члан 42.

Члан 38.
Чланови Управног одбора и директор,
запослени у Агенцији, као и сва лица која су
ангажована за рад у Агенцији по било којем
основу, дужни су да чувају пословну тајну, како
за вријеме трајања мандата, односно ангажмана,
као и двије године по њиховом истеку.
Саопштење
података
проглашених
пословном
тајном
неовлашћеним
лицима
представља тежу повреду радне обавезе.
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Тумачење одредби овог Статута даје Управни
одбор Агенције.
Члан 43.
Управни одбор Агенције ће, у року од 60
дана од дана ступања на снагу овог Статута,
ускладити опште акте Агенције са одредбама овог
Статута.
Члан 44.

XI НАДЗОР НАД РАДОМ АГЕНЦИЈЕ
Члан 39.
Надзор над радом Агенције и њених органа врши
Оснивач:
* давањем сагласности на Статут и друга
општа акта Агенције,

Овај Статут, ступа на снагу даном добијања
сагласности на исти од стране Начелника
Општине Љубиње.
Број: _60_/18
Дана, 26.12.2018.

Предсједник
Управног одбора
Здравко Ђурић

Датум: 31.12.2017.
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