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На основу члана 102.став 1. Устава 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 21/92 – Пречишћени 

текст, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 

21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 

115/05 и 117/05) и члана 39. став 2. тачка 1., 

члана 82. и 83. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр.97/16), Скупштина Општине 

Љубиње на сједници одржаној дана, 28.12. 2017. 

године,   донијела  је 

 

 

С  Т  А  Т  У  Т 

ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овим Статутом уређују се послови 

Општине Љубиње као јединице локалне 

самоуправе, организација и рад њених органа, 

њени акти и финансирање, учешће грађана у 

локалној самоуправи, њена сарадња са другим 

јединицама локалне самоуправе, поступак за 

доношење и измјену Статута и друга питања 

утврђена Законом. 

 

Члан 2. 

 

 Општина Љубиње је основна 

територијална јединица локалне самоуправе  

која се организује за више насељених мјеста у 

којој њени грађани непосредно и преко својих 

слободно и демократски изабраних 

представника учествују у остваривању својих 

заједничких интереса и у којој њени органи, 

уређују и управљају јавним пословима, који су у 

њиховој надлежности, а у интересу грађана који 

живе на подручју Општине. 

 

Члан 3. 

 Назив Општине је: Општина Љубиње. 

 Општина има својство правног лица са 

правима и обавезама утврђеним Уставом, 

Законом и овим статутом. 

 Сједиште Општине је у Љубињу, 

Ул.Светосавска бр.2. 

 

Члан 4. 

 Подручје Општине обухвата насељена 

мјеста: Љубиње, Банчићи, Вардуша, Влаховићи, 

Вођени, Грабље, Глеђевци, Градац, Дубочица, 

Жабица, Жрвањ, Ивица, Капавица, Кртиње, 

Крушевица, Крајпоље, Мишљен, Обзир, 

Поцрње, Пустипуси, Ранковци и Убоско. 

 

 

 

Члан 5. 

 

 Општина има своје симболе, грб и 

заставу, који симболизују историјско, културно 

и природно насљеђе Општине Љубиње. 

Грб Општине Љубиње има сљедеће 

графичке карактеристике: основу грба чини 

бијелим рубом означен стилизован штит, 

основних размјера 2:1, 2; у доњем дијелу штита 

налази се тродијелно поље у облику розете, 

обојено у складу са распоредом боја српске 

националне заставе; изнад розете је на бијелом 

пољу лучног облика, словима плаве боје уписан 

назив „Љубиње“;  изнад назива је, у доњем 

дијелу централног поља штита, представљен 

мотив са средњовјековног мрамора (стећка) 

сиво-плаве боје, на коме се истиче слика рељефа 

у облику пет стубова са главастим завршетком; 

изнад мотива са стећка, у централном дијелу 

штита, је златножуто поље на коме је 

представљена грана зановети у цвијету, на 

средини поља; у горњем дијелу централног 

поља штита представљен је ред од пет 

шестоугаоних поља, облика и боје пчелињег 

саћа;  изнад пчелињег саћа представљен је 

камени зид у облику тврђавске круне, изнад ње 

на полукружном црвеном пољу, уоквирен 

троструким златно-жутим рубом, на средини је 

представљен златно-жути крст са оцилима; 

централно поље штита, као и сви елементи, 

осим мотива тврђавске круне уоквирени су 

рубом жуте боје. 

 Застава Општине је правоугаоног 

облика у омјеру 2х1, плаве боје са грбом 

Општине у средини. 

 Симболи Општине истичу се на 

објектима и службеним просторијама Општине, 

предузећа,односно привредних друштава, 

јавних установа и других организација чији је 

оснивач Општина. Симболи Општине истичу се 

у складу са законом. 

 

Члан 6. 

 

 Органи Општине имају печате и 

штамбиље, у складу са Законом. 

 Печатом се поврђује аутентичност јавне 

исправе и другог акта којом органи Општине 

одлучују, или службено комуницирају са 

другим органима, правним лицима и грађанима. 

 Број печата, њихова употреба, чување и 

уништавање уређује се актима Општине, у 

складу са Законом. 

 

Члан 7. 

 

Општину представља и заступа 

Начелник Општине. 

 Општину заступају и представљају и 

други органи Општине одређени Уставом, 
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Законом и овим Статутом, а у појединим 

случајевима и друга посебно овлаштена лица. 

 Заступање Општине у поступцима пред 

судовима и другим државним органима уређује 

се законима и овим Статутом. 

 

Члан 8. 

 

 Општина има имовину. 

             Имовином Општине управљају органи 

Општине у складу са Законом. 

 

Члан 9. 

 

Празник Општине је 21. септембар, који 

се обиљежава као Дан Општине Љубиње. 

Општина има крсну славу која се обиљежава на  

дан Рођења Пресвете Богородице. 

Дан Славе Општине је нерадни дан за све 

органе јединице локалне самоуправе, јавна 

предузећа, јавне установе и друге организације 

чији је оснивач Општина Љубиње. 

 

Члан 10. 

 

 Општина установљава и додјељује 

општинска признања. 

 Врста признања, критеријуми и 

поступак за додјељивање утврђује се посебном 

одлуком. 

 

Члан 11. 

 

 У Општини Љубиње, грађани остварују 

људска права и слободе у складу са 

међународним правом, Уставом и законима, без 

дискриминације по било којој основи. 

 Свако има право приступа свим јавним 

институцијама и објектима у општини, право да 

се слободно креће и одређује своје мјесто 

пребивалишта и боравка, послoвања или рада на 

цијелој територији општине, право да купује и 

продаје покретну и непокретну имовину, у 

складу са Законом. 

 Сви грађани могу равноправно 

учествовати у вршењу јавних послова у складу 

са Законом.  

Заступљеност припадника конститутивних 

народа у органима Општине и Општинској 

управи обезбјеђује се у складу са принципима 

пропорционалне заступљености, према 

посљедњем попису становништва, у складу са 

законом. 

 Сви грађани Општине, физичка и 

правна лица која обављају пословну дјелатност 

или остварују добит, обавезна су да учествују у 

финансирању функција и овлашћења Општине 

путем пореза, такси и доприноса и других 

дажбина у складу са законом. 

 

Члан 12. 

 

 Службени језик у Општини Љубиње је 

српски језик, односно језик српског народа, као 

и језик хрватског и бошњачког народа. 

 Службено писмо је ћирилица и 

латиница.  

Органи Општине, кaда рјешавају по захтјевима 

странке, воде поступак, састављају записе и 

издају службене акте на службеном језику и 

писму које користи овлаштено службено лице 

Општине. 

Странке могу да упућују писмена органима 

Општине на било ком од службених језика. 

 

 

II ПОСЛОВИ ОПШТИНЕ 

 

Члан 13. 

 

           Послови Општине обухватају послове из 

самосталне надлежности и послове пренесене 

надлежностима у складу са Уставом, Законом и 

овим Статутом. 

Послови из самосталне надлежности Општине 

обухватају послове из области организовања 

рада и управљања Општином, као и послове на 

плану пружања услуга. Општина има право да 

се бави свим питањима од локалног интереса, 

која нису искључена из њихове надлежности 

нити додјељена неком другом нивоу власти. 

 

Члан 14. 

 

 Самосталне надлежности Општине: 

 а)  Општина у оквиру нормативне дјелатности 

и управљања Општином обавља сљедеће 

дјелатности: 

- доношење Стратегије развоја Општине; 

- доношење Буџета, завршног рачуна 

Буџета и финансијске извјештаје Буџета 

Општине; 

- доношење развојних, просторних, 

урбаниситчких и проведбених планова; 

- организовање послова локално-

економског развоја 

- управљање и располагање градским 

грађевинским земљиштем у државној 

својини под условима предвиђеним 

Законом; 

- коришћење грађевинског земљишта и 

пословног простора; 

- уређивање градског грађевинског 

земљишта (може бити повјерено 

привредном друштву, предузећу); 

- додјељивање неизграђеног 

грађевинског земљишта физичким и 

правним лицима ради грађења; 

- организација комуналне полиције; 
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- инспекцијски надзор, у складу са 

Законом; 

- управљање и располагање имовином 

Општине; 

- образује и оснива општинску управу, 

органе, организације и службе и уређује 

њихову организацију; 

- катастарски, геодетски и имовинско-

правни послови, у складу Законом; 

- наплата, контрола наплате и принудна 

наплата изворних прихода Општине; 

- правно заступање Општине; 

- обезбјеђивање извршавања Закона и 

других прописа чије је извршавање 

повјерено Општини; 

- обавља и друге послове из области 

регулаторне/нормативне дјелатности и 

управљања општином у складу са 

Законом и другим прописима. 

 

б) На плану пружања услуга: 

 

- обављање специфичних функција у 

области културе, образовања, спорта, 

здравства и социјалне заштите, 

информација, занатства, туризма, 

угоститељства и заштите околине; 

- уређење и обезбјеђење обављања 

комуналних дјелатности: производња и 

испорука воде, топлотне енергије, 

пречишћавање и одвођење отпадних 

вода, одржавање чистоће, јавни превоз 

путника, одржавање улица, 

саобраћајница, паркова, одржавање 

гробаља и пружање погребних услуга, 

одвођење атмосферских вода и других 

падавина и чишћење јавних површина; 

- оснивање предузећа, односно 

привредних друштава, установа и 

других организација ради пружања 

услуга из њихове  надлежности, 

уређење њихове организације и 

управљање; 

- уређивање и обезбјеђивање изградње, 

одржавања и кориштења јавних 

објеката и комуналне инфраструктуре 

за обављање функција Општине; 

- обавља и друге послове на пружању 

услуга у складу са Законом. 

 

Члан 15. 

 

     У области просторног планирања и грађења, 

Општина је надлежна да: 

 

- доноси урбаниситчке и регулационе 

планове и обезбјеђује њихово 

провођење; 

- прати стање уређења простора и насеља 

на цијелој територији; 

- издаје локацијске услове и одобрења за 

грађење; 

- издаје грађевинске дозволе и употребне 

дозволе у складу са надлежностима 

прописаним посебним Законом; 

- обезбјеђује кориштење грађевинског 

земљишта, даје грађевинско земљиште 

на кориштење, утврђује накнаду за 

уређивање и коришћење грађевинског 

земљишта и стара се о његовом 

уређивању, унапређивању и заштити; 

- обезбјеђује услове за уређење насеља и 

кориштење јавних и других површина, 

уређује и управља простором за 

паркирање возила, уређује начин 

одлагања комуналног отпада и одређује 

подручја на којима се могу обављати 

одређене врсте пословних дјелатности и 

- обезбјеђује услове и одређује начин 

изградње, односно постављање и 

уклањање објеката на јавним 

површинама у насељеним мјестима и на 

неизграђеном грађевинском земљишту 

и одређује услове за отклањање 

објеката који представљају непосредну 

опасност за живот и здравље људи, за 

сусједне објекте и безбједност 

саобраћаја; 

- обавља и друге послове из области 

урбанистичког планирања и грађења у 

складу са Законом. 

 

Члан 16. 

 

       У области стамбено-комуналне дјелатности, 

Општина је надлежна да: 

 

- прописује правила одржавања реда у 

стамбеним зградама; 

- одлучује о увођењу посебне накнаде за 

етажне власнике, под условима 

прописаним посебним Законом, ради 

обезбјеђења средстава за радове хитних 

интервенција у стамбеним зградама; 

- прописује услове и обезбјеђује надзор 

над одржавањем стамбених зграда; 

- одређује висину закупнине за 

кориштење станова којима управља, те 

висину закупнине за државне станове 

на свом подручју под условима 

посебног Закона којим је уређено 

њихово кориштење; 

- одлучује о организовању послова 

одржавања стамбених зграда којим 

управља, висини накнаде за одржавање, 

као и критеријуме и начин плаћања 

трошкова одржавања пословних 

просторија и станова у којим се обавља 

пословна дјелатност; 
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- обезбјеђује поступак исељења 

бесправно усељених лица у државне 

станове  и заједничке просторије у 

стамбеним зградама и друге законом 

утврђене послове у области становања; 

- обезбјеђује обављање комуналних 

дјелатности, организационе, 

материјалне и друге услове за изградњу 

и одржавање комуналних објеката и 

комуналне инфраструктуре; 

- обезбјеђује локације и услове за 

изградњу и одржавање гробаља и 

одређује услове и начин сахрањивања, 

као и начине организовања тих послова; 

- обезбјеђује услове за изградњу и 

одржавање улица и тргова, локалних 

путева, сеоских, пољских и других 

некатегорисаних путева, уређује и 

обезбјеђује управљање тим путевима и 

улицама и одобрава њихову изградњу; 

- обезбјеђује спровођење превентивних и 

других мјера и активности у области 

безбједности саобраћаја; 

- обезбјеђује организацију и начин 

обављања јавног превоза путника који 

се обавља на територији општине и 

ауто-такси превоза, и 

- обезбјеђује надзор над обављањем 

комуналних дјелатности и 

инспекцијски надзор; 

- обавља и друге послове из области 

стамбено-комуналне дјелатности у 

складу са Законом. 

 

Члан 17. 

 

       У области културе, Општина има 

надлежност да: 

 

- обезбјеђује изградњу и одржавање 

објеката и простора за потребе 

остваривања програма из области 

културних дјелатности; 

- штити културна добра, осим оних који 

су Законом утврђена као добра од 

значаја за Републику; 

- обезбјеђује заштиту и одржавање 

споменика и спомен-обиљежја од 

значаја за културно-историјску 

традицију, уколико то није предвиђено 

другим законом; 

- организује манифестације и 

обиљежавање јубилеја у области 

културе од значаја за општину и развој 

културно-умјетничког аматеризма у 

општини; 

- обезбјеђује услове за прикупљање, 

обраду, чување и давање на коришћење 

књига и других публикација и услове за 

рад библиотека чији је она оснивач; 

- обавља и друге послове из области 

културе у складу са Законом. 

 

Члан 18. 

 

        У области основног и средњег образовања 

општина има надлежности да: 

 

- предлаже број и просторни распоред 

основних школа на свом подручју; 

- предлаже уписно подручје за основне 

школе на свом подручју; 

- именује чланове школских одбора 

испред локалне заједнице; 

- обезбјеђује средства за подмирење 

материјалних трошкова средњег 

образовања, средстава за текуће и 

инвестиционо одржавања објеката 

средњег образовања; 

- обезбјеђује средства и прописује услове 

за награде ученика и стипендирање 

студената; 

- обебзјеђује дио средстава за рад школа, 

у складу са Законом;  

- обавља и друге послове из области 

основног и средњег образовања  у 

складу са Законом. 

 

Члан 19. 

 

        Општина у области здравствене заштите 

становништва обавља сљедеће послове: 

 

- обезбјеђује, унапређује очување 

здравља становништва, спречавање и 

сузбијање заразних и других обољења 

која се појављују у епидемиолошком 

облику; 

- обезбјеђује провођење мјера 

превенствене и примарне заштите 

становништва; 

- прати здравствено стање становништва 

и епидемиолошку ситуацију на 

подручју општине и предузима мјере за 

њихово унапређење; 

- обезбјеђује средства за покривање 

трошкова здравствене заштите 

социјално угроженог становништва у 

складу са потребама и могућностима у 

здравственој и социјалној заштити; 

- обезбјеђује организационе и друге 

услове за преглед умрлих лица и 

стручно утврђивање времена и узрока 

смрти за лица умрла изван здравствене 

установе; 

- обезбјеђује средства за провођење 

вакцинације и збрињавања обољелих од 

болести и овисности у складу са 

Законом; 
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- обезбјеђује провођење дезинфекције и 

дератизације на подручју општине у 

циљу спречавања настанка и ширења 

заразних болести; 

- оснива Одбор за здравство; 

- предлаже план мјера здравствене 

установе које доставља надлежном 

министарству 

- обавља и друге послове из области 

здравствене заштите становништва у 

складу са Законом. 

 

Члан 20. 

 

         У области социјалне заштите Општина је 

надлежна да: 

 

- остварује функције носиоца социјалне 

заштите на свом подручју; 

- прати социјалне потребе грађана, 

породица и појединих угрожених група 

и сагласно њима дефинише политику 

проширене социјалне заштите и 

подстиче развој социјално-заштитних 

програма у Општини; 

- ствара услове за квалитетно пружање 

социјалних услуга својим грађанима; 

- оснива Центар за социјални рад и брине 

се о обезбјеђивању кадровских, 

просторних, финансијских и технички 

услова за његов рад; 

- прати и помаже рад социјално 

хуманитарних организација и грађана у 

обављању хуманитарне дјелатности и 

- развија друге специфичне садржаје у 

складу са потребама и могућностима у 

социјалној заштити; 

- обезбјеђује равноправне услове особама 

са инвалидитетом, утврђује програме 

побољшања квалитета живота свих 

особа, њихових породица и других 

угрожених група; 

- обезбјеђује финансијска средства за 

остваривање права из области 

социјалне заштите утврђених Законом; 

- обезбјеђује средстава за исплату права 

из Закона о социјалној заштити; 

- усклађује активности свих носилаца 

социјалне заштите на подручју 

Општине; 

- обавља и друге послове из области 

социјалне заштите у складу са Законом. 

 

Члан 21. 

 

       Општина у области заштите права бораца, 

војних инвалида, породица погинулих и 

несталих бораца и цивилних жртава рата обавља 

сљедеће послове: 

 

- утврђује статус и права бораца, војних 

инвалида, породица погинулих и 

несталих бораца и цивилних жртава 

рата у складу са Законом; 

- обезбјеђује средства за побољшање 

материјалног положаја бораца, војних 

инвалида, породица погинулих и 

несталих бораца и цивилних жртава 

рата у складу са расположивим 

средствима; 

- уређује и обезбјеђује рјешавање 

стамбених потреба бораца, војних 

инвалида, породица погинулих и 

несталих бораца и цивилних жртава 

рата у складу са Законом; 

- обавља и друге послове из  области 

борачко-инвалидске заштите у складу 

са Законом. 

 

Члан 22. 

 

    У области друшвене бриге о дјеци и 

омладини, Општина има надлежности да: 

- у области предшколског васпитања и 

образовања Општина оснива 

предшколске установе, учествује у 

финансирању предшколског васпитања 

и образовања и обавља друге послове у 

складу са Законом и Статутом; 

- обезбјеђује услове за боравак дјеце  у 

предшколској установи, предшколско 

васпитање и образовање, превентивну 

здравствену заштиту дјеце 

предшколског узраста, одмор и 

рекреацију дјеце,  

- обезбјеђује услове за одржавање, 

изградњу, доградњу и опремање 

објеката установа друштвене бриге о 

дјеци и омладини чији је оснивач и 

услова за рад тих установа, којима се 

обезбјеђује остваривање права у овој 

области, из надлежности Општине; 

- доноси средњорочне и краткорочне 

планове омладинске политике за 

општину; 

- води регистре омладинских 

организација на подручју општине; 

- планира и обезбјеђује средства за рад 

омладинских савјета и учествује у 

финансирању програма омладинске 

политике на подручју општине; 

- обезбјеђује објекте и услове у којима 

млади обављају омладинске 

активности; 

- обезбјеђује и друга права из области 

друштвене бриге о дјеци и омладини у 

складу са Законом. 
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Члан 23. 

 

    У области спорта и физичке културе, 

Општина је надлежна да: 

 

- обезбјеђује услове за изградњу, 

одржавање и коришћење спортских и 

рекреационих објеката; 

- обезбјеђује услове за развој и 

унапређење аматерског спорта; 

- обезбјеђује услове за организацију и 

одржавање спортских такмичења и 

других спортских манифестација од 

значаја за општину; 

- обезбјеђује услове и издаје лиценце за 

организацију и одржавање спортских 

такмичења и манифестација од значаја 

за општину; 

- издаје лиценце за рад стручњака у 

спортским организацијама које су 

организоване на подручју општине; 

- обезбјеђује услове за унапређење 

спорта и физичке културе; 

- обавља и друге послове из области 

спорта и физичке културе у скалду са 

Законом. 

 

Члан 24. 

 

   У области туризма, угоститељства, занаства и 

трговине Општина је надлежна да: 

 

- обезбјеђује услове за развој туризма, 

туристичких мјеста и развој и 

унапређење комуналних, спортско 

рекреативних и других дјелатности које 

доприносе развоју туризма, као и 

услове за организовање туристичко 

информативне и пропагандне 

дјелатности; 

- обезбјеђује услове за развој и 

унапређење угоститељства, занатства и 

трговине и прописује радно вријеме и 

друге услове њиховог рада и пословања 

којима се остварују захтјеви грађана у 

оквиру тих дјелатности; 

- подстиче развој занатства и других 

дефицитарних занимања; 

- утврђује висину боравишне таксе. 

 

Члан 25. 

 

        Општина у области развоја привреде, 

приватног предузетништва и пољопривреде 

обавља сљедеће послове: 

- обезбјеђује услове за подстицаје и 

развој малих и средњих предузећа и 

других облика приватног 

предузетништва; 

- подстиче развој пољопривреде, 

сточарства, воћарства на територији 

општине; 

- обезбјеђује адекватну информисаност 

предузетника у поступку и условима за 

оснивање привредних субјеката; 

- предузима опште мјере за стварање 

повољнијег пословног амбијента за 

развој привредних дјелатности и 

предузетништва, као и побољшање 

општих услова привређивања и 

инвестирања у привреди у складу са 

прописима; 

- прибавља, уређује и прометује 

грађевинско земљиште намјењено за 

развој привредних дјелатности и 

предузетништва, односно изградњу 

привредних капацитета у складу са 

прописима; 

- успоставља и води регистар 

предузетника; 

- доноси програм кориштења средстава 

за подстицај пољопривредне 

производње; 

- доноси Програм здравствене заштите 

животиња; 

- доноси план прољетне сјетве; 

- доноси шумско-привредну основу за 

шуме у државном власништву и 

годишњи план газдовања у приватним 

шумама; 

- утврђује програм кориштења средстава 

од накнаде за претварање 

пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе; 

- обавља и друге послове из ових области 

у складу са Законом. 

 

Члан 26. 

 

 У области заштите природних добара и 

животне средине Општина је надлежна да: 

 

- усваја основе заштите, кориштења и 

уређења пољопривредног земљишта и 

стара се о њиховом провођењу; 

- одређује ерозивна подручја и прописује 

противерозивне мјере; 

- одређује услове и начине коришћења 

пашњака и њиховог привођења другој 

култури; 

- обезбјеђује услове коришћења и начин 

управљања јавним бунарима и јавним 

чесмама и стара се о њиховој заштити; 

- доноси локални план заштите животне 

средине и планове управљања отпадом 

у складу са Законом; 

- издаје пољопривредне сагласности за 

промјену намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе; 
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- спроводи поступак давања на 

кориштење пашњака у својини 

Републике; 

- спроводи поступак давања у закуп 

пољопривредног земљишта у својини 

Републике уз сагласност надлежног 

министарства 

- даје у закуп непокретности које су у 

складу са Законом пренешене на 

Општину 

- обезбјеђује опште услове и начине 

изградње и одржавања водовода у 

насељима, њихово коришћење и 

утврђује санитарно техничке услове за 

испуштање отпадних вода; 

- врши дренажу бујичних 

вода,прикупљање и пречишћавање 

канализације на подручју општине; 

- управља зеленим површинама и 

заштићеним природним подручјима; 

- одређује водопривредне услове, издаје 

водопривредне сагласности и 

водопривредне дозволе за објекте и 

радове одређене Законом; 

- обезбјеђује услове за очување, 

коришћење и унапређење подручја 

природним љековитим својствима и 

управља подручјима са природним 

љековитим својствима на којима је 

успостављен посебан режим заштите; 

- прописује граничне вриједности 

емисије за поједине штетне и опасне 

материје у случајевима утврђеним 

Законом; 

- објављује податке о стању квалитета 

ваздуха; 

- стара се о побољшању квалитета 

ваздуха и санацији за подручја са 

угроженим квалитетом ваздуха и 

предузима одговарајуће мјере; 

- предузима мјере за заштиту од буке и 

обезбјеђује њено систематско мјерење; 

- обезбјеђује очување природних 

вриједности на свом подручју и доноси 

акта о стављању под заштиту одређеног 

природног добра; 

- одређује и обезбјеђује одређене услове 

за држање и заштиту домаћих 

животиња и утврђује мјере за њихово 

организовано и нешкодљиво уклањање, 

обезбјеђује услове карантина за 

животиње у унутрашњем промету; 

- обезбјеђује вршење инспекцијског 

надзора из области заштите животне 

средине; 

- одређује испуњеност услова за 

обављање одређених послова на 

евиденцији о квалитету стоке, 

одабраним мушким приплодним 

грлима, прописује услове и начине 

држања пчела и постављања 

пчелињака, одређује подручја за 

селекцију пчела, и друге послове на 

уређењу сточарства; 

- обавља и друге послове из области 

заштите природних добара и животне 

средине. 

 

Члан 27. 

 

 Општина обезбјеђује информисање и  

јавно обавјештавање о питањима од значаја за 

живот и рад грађана. 

 У обављању послова јавног 

обавјештавања Општина ће: 

      -     обезбједити и организовати 

континуирано обављање послова информисања; 

- обезбиједити редовно објављивање 

свих одлука и других општинских аката 

путем оглашавања на огласној табли 

Општине и њиховог објављивања у 

службеном гласилу – Службеном 

гласнику Општине Љубиње; 

- организовати рад службеника за 

информације; 

- обезбиједити јавност рада општинских 

органа; 

- обезбиједити конференције за штампу и 

друге видове јавног обавјештавања; 

- обезбиједити и одржавати „веб – 

страницу“ Општине Љубиње;  

- обезбјеђује посебан систем 

обавјештавања у случају елементарних 

непогода,епидемија или других 

ситуација опасних по живот и здравље 

становништва 

- на други начин подстицати и развијати 

систем јавног обавјештавања грађана. 

 

Члан 28. 

 

 У области заштите грађана и 

материјалних добара од елементарних и других 

већих непогода Општина има надлежности да: 

- доноси програм рада цивилне заштите 

Општине; 

- доноси План заштите од пожара за 

подручје општине; 

- организује цивилну заштиту и заштиту 

од пожара, проводи мјере цивилне 

заштите и заштите од пожара; 

- планира и утврђује изворе финансирања 

и извршавања задатака цивилне 

заштите и заштите од пожара; 

- оснива штабове, јединице и одређује 

повјеренике цивилне заштите; 

- усваја процјену могуће угрожености од 

елементарних и других већих непогода; 
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- одређује превентивне мјере за случај 

непосредне опасности од елементарних 

и других већих непогода; 

- одређује мјере кад наступи елеметнарна 

или друга већа непогода и 

- одређује мјере за ублажавање и 

отклањање непосредних посљедица од 

елементарних и других већих непогода; 

- обавља и друге послове из области 

цивилне заштите и заштите од пожара у 

складу са Законом. 

 

Члан 29. 

 

 Општина у оквиру својих надлежности 

обезбјеђује остваривање заштите и унапређења 

људских права и слобода грађана и 

индивидуалних и колективних права 

припадника националних мањина у складу са 

Законом. 

 Општина подстиче активности и пружа 

помоћ удружењима грађана чија дјелатност је 

од интереса за Општину. 

 Општина у оквиру својих надлежности 

обезбјеђује, подстиче и унапређује 

равноправност полова и остваривање једнаких 

могућности. 

 

Члан 30. 

 

Општина у области послова Опште управе има 

сљедеће надлежности: 

- обезбјеђује и организује вођење матичних 

књига рођених, вјенчаних и умрлих; 

- рјешавање у првостепеном управном поступку 

у области матичних књига и грађанских   стања 

у складу са Законом; 

- обезбјеђује вођење евиденције о држављанима 

Републике Српске и Босне и Херцеговине и 

издавање увјерења из ове евиденције; 

- организује овјеру потписа, преписа и рукописа 

у складу са Законом; 

- организује послове пријемне канцеларије, 

писарнице и архиве. 

 

Члан 31. 

  

У Општини се пружање правне помоћи 

организује  у саставу Општинске управе. 

Начелник Општине посебном одлуком ближе 

уређује организацију и начин рада   правне 

помоћи, ради пружања потпуније правне 

помоћи грађанима, у заштити и остваривању 

њихових права и интереса заснованих на 

Закону. 

 

Члан 32. 

 

 Општина обезбјеђује простор и услове 

за рад посланичке канцеларије за народне 

посланике изабране са подручја ове општине у 

Народну скупштину РС и Парламентарну 

скупштину БиХ. 

 

Члан 33. 

 

2.  Пренесени послови 

 

 Општина обавља послове државне 

управе који су јој пренесени Законом. 

 Начелник Општине је обавезан обавити 

консултације са државним органом у циљу 

организовања извршавања послова из 

претходног става, а на основу сљедећих 

елемената: 

- природе и садржаја послова; 

- броја становника, територијалне 

величине и финансијске снаге 

Општине; 

- интереса да се одлучивање приближи 

грађанима, у складу са принципом 

супсидијарности; 

- способности Општине да повјерене 

послове из свог дјелокруга успјешно 

извршава. 

 

            Преношење послова државне управе на 

Општину треба да буде праћено додјелом 

адекватних финансијских средстава и 

обезбјеђивањем других потребних услова за 

њихово ефикасно извршавање. 

 

Члан 34. 

 

 Општина има право да се бави свим 

питањима од локалног интереса која нису 

искључена из њене надлежности, уколико 

одлучивање о истим није у надлежности другог 

нивоа власти. 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ОРГАНА 

ОПШТИНЕ 

 

Члан 35. 

 

Органи Општине Љубиње су: 

 

- Скупштина Општине, 

- Начелник Општине. 

 

а) СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Члан 36. 

 

 Скупштина Општине је представнички 

орган грађана и орган одлучивања и креирања 

политике Општине а надлежна је да: 

- доноси Статут Општине; 
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- доноси одлуке и друга општа акта и 

даје њихово аутетично тумачење; 

- доноси буџет и завршни рачун буџета и 

извјештај о реализацији буџета; 

- усваја финансијске извјештаје; 

- даје сагласност на цијене комуналних 

услуга; 

- доноси планове и програме развоја 

Општине, план локалног економског 

развоја, план инвестирања и план 

капиталних улагања; 

- доноси развојне, просторне и 

урбанистичке планове и програме; 

- доноси програм уређења грађевинског 

земљишта; 

- доноси проведбене планове; 

- доноси одлуке и друга општа акта о 

обављању функција из области културе, 

образовања, спорта, здравства, 

социјалне заштите, информација, 

занатства, туризма, угоститељства, 

шумарства и заштите околине,привреде 

приватног предузетништва и 

пољопривреде; 

- доноси одлуке борачко инвалидске 

заштите, друштвене заштите, бриге о 

дјеци и омладини;  

- доноси одлуке о комуналним таксама и 

другим јавним приходима, када је 

овлашћена Законом; 

- доноси одлуке и друга општа акта у 

области цивилне заштите, у складу са 

законом, и предузима мјере за 

функционисање цивилне заштите; 

- доноси одлуке о прибављању, 

управљању и располагању имовином 

Општине; 

- доноси одлуку о одређивању назива 

улица, тргова и дијелова насељених 

мјеста; 

- доноси одлуку о проглашењу празника 

Општине; 

- доноси одлуке о одржавању 

традиционалних манифестација и 

обиљежавању значајних датума и 

догађаја на подручју Општине Љубиње; 

- доноси одлуку о симболима и упoтреби 

симбола Општине; 

- доноси одлуку о чланству Општине у 

Савезу општина и градова и 

удруживању у друге савезе и 

организације; 

- доноси план коришћења јавних 

површина; 

- доноси одлуку о проглашењу почасних 

грађана и уређује права и обавезе из те 

одлуке; 

- разматра информацију о стању јавног 

реда и мира, безбједности грађана и 

имовине на подручју Општине; 

- доноси одлуку о наградама и 

признањима; 

- бира и разрјешава Предсједника 

Скупштине Општине, Потпредсједника 

Скупштине Општине, замјеника 

нaчeлника Општине,  секретара 

Скупштине Општине, начелнике 

одјељења или службе и чланове 

сталних и повремених радних тијела 

Скупштине Општине; 

- врши избор, именовања и разрјешења 

на другим позицијама у складу са 

Законом; 

- покреће иницијативу за територијалну 

промјену и промјену назива Општине и 

насељених мјеста у Општини; 

- оснива Одбор за жалбе, разматра 

извјештај о раду Одбора; 

- усваја Етички кодекс Скупштине; 

- разматра Извјештај Начелника општине 

о раду у органима предузећа која 

обављају комуналне дјелатности; 

- одлучује о располагању капиталом у 

предузећима која обављају комуналне 

дјелатности а која су у својини 

Општине; 

- именује и разрјешава директора и 

Управни одбор установа чији је оснивач 

Скупштина Општине; 

- именује и разрјешава Надзорни одбор 

јавних предузеће, чији је оснивач 

Скупштина Општине; 

- одлучује о задужењу Општине; 

- усваја Пословник Скупштине; 

- разматра Годишњи извјештај о раду 

Начелника Општине и о истом заузима 

свој став; 

- одлучује о покретању иницијативе за 

опозив Начелника Општине,  у складу 

са Законом којим се уређује избор 

Начелника Општине; 

- оснива јавне установе, и привредна 

друштва комуналних и других 

дјелатности за обављање послова од 

интереса за општину и управља истим у 

складу са Законом; 

- расписује јавни зајам и самодопринос; 

- расписује референдум; 

- даје мишљење о методологији за 

утврђвиање накнаде за вршење 

повјерених послова; 

- доноси одлуке о образовању мјесних 

заједница на подручју општине; 

- покреће иницијативу за територијалну 

промјену и промјену назива Општине и 

насељеног мјеста; 

- разматра и одлучује о грађанским 

иницијативама у складу са Законом; 

- разматра извјештаје о раду органа, 

установа, организација, јавних 
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предузећа чији је оснивач општина на 

свом подручју; 

- одлучује о успостављању сарадње са 

другим општинама и градовима; 

- обавља друге послове у складу са 

Законом. 

 

1. Одборници 

 

Члан 37. 

 

 Скупштина Општине Љубиње има 15 

(петнаест) одборника. 

 Број одборника Скупштине Општине 

утврђује се у складу са одредбама Изборног 

закона Републике Српске. 

 Скупштину Општине чине општински 

одборници, који се бирају на период од 4 

године. 

Распуштање Скупштине Општине, 

именовање и рад привремених органа проводи 

се у складу са Законом. 

 

Члан 38. 

 

 Одборници се бирају на непосредним 

тајним изборима на подручју цијеле општине у 

складу са законом. 

Скупштина Општине одлучује о 

питањима из своје надлежности већином 

гласова од укупног броја одборника на начин 

регулисан Пословником Скупштине, у складу са 

Законом и овим Статутом. Скупштина Општине 

у посљедњој години текућег мандата 

преиспитује и утврђује број одборничких 

мандата, за наредни изборни циклус, у складу са 

Законом. 

 

Члан 39. 

 

Одборник у Скупштини Општине 

остварује права и дужности одборника и 

одлучује у Скупштини од дана прихватања 

мандата у складу са изборним прописима. 

Одборник у Скупштини Општини своју 

дужност врши у складу са Законом, овим 

Статутом, Пословником и Eтичким кодексом 

Скупштине. 

Неспојиве су фуникције одборника Скупштине 

са функцијом Начелника Општине, замјеника 

Начелника Општине и запослених службеника, 

намјештеника и других запослених у 

Општинској управи. 

 Одборници не могу обављати функције 

које су према Закону у спречавању сукоба 

интереса у органима власти Републике Српске и 

другим прописима неспојиве са функцијом 

одборника. 

 

 

Члан 40. 

 

 Општински одборник има права и 

дужности да учествује у раду Скупштине 

Општине и њених радних тијела чији је члан и 

да предлаже расправу о одређеним питањима, 

подноси приједлог за доношење одлука и 

других аката из надлежности Скупштине 

Општине, подноси амандмане на предлоге 

прописа, поставља одборничка питања, савјесно 

и одговорно извршава постављене задатке, као и 

друга права и дужности у складу са Законом, 

овим Статутом, Пословником Скупштине и 

Кодексом понашања.  

Одборник има право да буде редовно 

обавијештен о свим питањима од утицаја за 

вршење одборничке дужности, да му се пружи 

стручна помоћ у припреми приједлога 

материјала и других аката из надлежности 

Скупштине, да му се обезбиједе подаци и друге 

информације неопходне за рад. 

 

Члан 41.  

 

 Општински одборник за вршење 

одборничке дужности има право на одборнички 

додатак. 

 Одлуком Скупштине Општине утврђује 

се висина одборничког додатка, у складу са 

Законом,  као и у случајевима у којима 

одборнику не припада право на одборнички 

додатак. 

 

2. Конституисање Скупштине 

 

Члан 42. 

 

 Новоизабрана Скупштина Општине 

сазваће се ради конституисања најкасније 30 

дана након објављивања резултата избора од 

стране надлежног органа за спровођење избора. 

 Прву сједницу Скупштине Општине 

(конститутивна сједница) сазива Предсједник 

Скупштине Општине ранијег сазива и њом 

предсједава до избора радног предсједништва.

  

Ако је Предсједник из претходног 

сазива спријечен да сазове прву сједницу 

Скупштине Општине, сједницу ће сазвати и 

њом предсједавати Потпредсједник Скупштине 

Општине из претходног става, а ако је и он 

спријечен прву сједницу ће сазвати најстарији 

одборник из претходног сазива. 

 Ако прву сједницу Скупштине не сазова 

овлаштено лице из става 2. и 3. овог члана 

сједницу ће сазвати  натполовична већина 

одборника новог сазива. 

 Првој сједници Скупштине Општине до 

избора Предсједника предсједава најстарији 

одборник новог сазива, коме у раду помажу два 
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најмлађа одборника новог сазива, који су 

чланови радног предсједништва из реда 

политичких странки које имају највећи број 

одборника у Скупштини Општине. 

 Остала питања у вези конституисања 

Скупштине Општине регулисаће се 

Пословником Скупштине Општине. 

До избора Предсједника Скупштине 

Предсједавајући сједницом има сва права и 

дужности Предсједника у поступку сазивања и 

предсједавања сједницама. 

Скупштина се сматра конституисаном 

избором Предсједника Скупштине. 

 

Члан 43. 

 

На првој сједници новоизабране 

Скупштине политички субјекти обавјештавају 

Предсједавајућег о броју одборника у 

Скупштини који чине скупштинску већину, 

достављањем овјерених потписа одборника који 

чине ту већину. 

Ако се у трајању мандата Скупштине 

промјени скупштинска већина, одборници који 

чине ту већину дужни су да Предсједнику 

Скупштине доставе обавјештење са овјереним 

потписима одборника који чине већину. 

Овјера потписа из става 1. и 2. овог 

члана врши се у складу са Законом којим се 

уређује овјера потписа, рукописа и преписа. 

 

Члан 44. 

 

 Радно предсједништво ће обавити 

консултације са предствницима политичких 

странака чији су одборници изабрани у 

Скупштину Општине и предложиће састав 

Комисије за избор и именовања. 

 Остала питања за конституисање 

Скупштине уредиће се Пословником 

Скупштине Општине. 

 

Члан 45. 

 

 Сједнице Скупштине Општине 

одржавају се у просторијама зграде Општине, 

Улица Светосавска бр. 2. 

 Сједнице Скупштине Општине су јавне 

ако другачије није предвиђено Законом. 

 Сједнице Скупштине Општине 

одржавају се у секуларном амбијенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Предсједник и Потпредсједник 

Скупштине 

 

Члан 46. 

 

 Скупштина Општине има Предсједника 

и једног Потпредсједника који се бирају на 

временски период трајања мандата Скупштине. 

 Предсједник и Потпредсједник 

Скупштине Општине бирају се на 

конститутивној сједници из реда одборника 

јавним гласањем, натполовичном већином 

гласова од укупног броја одборника. Избор 

Предсједника и Потпредсједника Скупштине 

Општине и њихово разрјешење прије истека 

мандата проводи се према одредбама 

Пословника Скупштине Општине којима се 

регулише доношење одлука Скупштине 

Општине. 

 

Члан 47. 

 

 Предсједник Скупштине Општине 

заступа и представља Скупштину Општине, 

сазива сједнице Скупштине Општине и њима 

предсједава, руководи радом Скупштине 

Општине, стара се о примјени Пословника 

Скупштине, те потписује акте Скупштине. 

 Предсједник Скупштине Општине 

сазива сједнице Скупштине Општине по 

потреби, у складу са програмом рада, а најмање 

једном у два мјесеца. 

 Предсједник Скупштине Општине 

сазива сједницу Скупштине Општине по 

сопственој иницијативи или на захтјев 

Начелника Општине или 1/3 одборника, у року 

од 15 дана од дана подношења захтјева. 

 Ако сједницу Скупштине Општине не 

сазове Предсједник Скупштине Општине или 

Потпредсједник, у случају када је Предсједник  

Скупштине Општине спријечен, или одбије да је 

сазове, Скупштину Општине сазива подносилац 

захтјева у року од осам дана од истека рока из 

става 2. овог члана. 

 У случају из става 3.овог члана 

сједницом Скупштине предсједава одборник 

којег одреди Скупштина Општине, ако је 

Предсједник односно Потпредсједник 

Скупштине Општине спријечен или одбије да 

предсједава Скупштином. 

Сједница Скупштине сазвана у складу са 

одредбама став  2. и 3. овог члана мора се 

одржати у року од 15 дана од дана сазивања. 

Сједница Скупштине Општине сазвана 

супротно одредбама став 1. до 5. овог члана 

сматра се незаконитом, а акти донесени на тој 

сједници сматрају се ништавним. 

Припремање, сазивање, ток сједнице и 

одлучивање на сједници Скупштине Општине 



 
Датум: 31.12.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 3 - Страна: 14 

 
регулише се Пословником Скупштине 

Општине. 

 

Члан 48. 

 

 Потпредсједник Скупштине Општине 

обавља послове утврђене Законом, Статутом и 

Пословником Скупштине Општине и замјењује 

Предсједника Скупштине Општине у случају 

његове одсутности или спријечености. 

 Потпредсједник Скупштине Општине 

обавља послове које му повјери Скупштина 

Општине као и друге послове које му повјери 

Предсједник Скупштине Општине у складу са 

Законом, Статутом и Пословником Скупштине 

Општине. 

 

Члан 49. 

 

          Предсједнику, односно Потпредсједнику 

Скупштине Општине може престати функција 

прије истека мандата на који је изабран 

разрјешењем, опозивом, престанком мандата 

одборника, подношењем оставке и у другим 

случајевима утврђеним Законом и Статутом 

Општине. 

Члан 50. 
 

            Предсједник Скупштине Општине може 

бити опозван и прије истека мандата, ако своја 

права и дужности не врши у складу са овим 

Статутом, Пословником Скупштине Општине 

због неморалног и недоличног понашања, због 

већих пропуста у раду или злоупотребе 

функције коју обавља и у другим случајевима 

утврђеним Законом. 

           Потпредсједник Скупштине Општине 

може бити опозван и прије истека мандата, ако 

своја права и дужности не врши у складу са 

овим Статутом, Пословником Скупштине 

Општине када обавља послове из дјелокруга 

рада Предсједника Скупштине Општине, због 

неморалног и недоличног понашања, због већих 

пропуста у раду или злоупотребе функције коју 

обавља и у другим случајевима утврђеним 

Законом. 

 Поступак опозива и разрјешења 

Предсједника и Потпредсједника Скупштине 

Општине уређује се Пословником Скупштине 

Општине. 

Поступак избора новог Предсједника, односно 

Потпредсједника Скупштине Општине мора се 

окончати у року од 60 дана од дана ступања на 

снагу одлуке о опозиву односно разрјешењу. 

 

 

 

 

 

 

4. Секретар Скупштине Општине 

 

Члан 51. 

 

 Скупштина Општине има секретара. 

 Секретар Скупштине Општине има 

статус општинског службеника. 

 Скупштина Општине именује секретара 

Скупштине Општине након спроведеног јавног 

конкурса. 

 За секретара Скупштине Општине може 

бити именовано лице које испуњава опште 

услове за запошљавање у Општинској управи и 

посебне услове за именовање прописане 

Законом о службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локалне самоуправе и 

Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста . 

 Поступак спровођења јавног конкурса 

за именовање секретара Скупштине Општине 

врши се на начин прописан Законом о 

службеницима и намјештеницима јединица 

локалне самоуправе. 

 

Члан 52. 

 

 Секретар Скупштине обавља своју 

дужност професионално на начин утврђен 

Законом о службеницима и намјештеницима 

јединица локалне самоуправе, Статутом 

Општине и Пословником Скупштине Општине. 

 Секретар Скупштине Општине може 

бити разријешен дужности у случајевима 

утврђеним Законом.  

Секретара Скупштине Општине 

разрјешава дужности Скупштина Општине. 

 

Члан 53. 

 

 Мандат секретара Скупштине Општине 

траје док траје мандат сазива Скупштине 

Општине која га је изабрала. 

 Мандат секретара Скупштине Општине 

може бити обновљен након спроведеног јавног 

конкурса. 

 Након престанка мандата секретара 

Скупштине Општине до окончања поступка 

именовања секретара у складу са законом 

Скупштина Општине именује вршиоца 

дужности секретара, а најдуже на период до 90 

дана. 

Вршилац дужности секретара мора 

испуњавати опште услове за запошљавање и 

посебне услове за именовање прописане 

Законом и Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста. 

 Радно-правни статус секретара 

Скупштине Општине након истека мандата, или 

након разрјешења прије истека мандата, рјешава 
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се на начин утврђен Законом о службеницима и 

намјештеницима јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 54. 

 

 Секретар Скупштине Општине у 

сарадњи са Предсједником Скупштине 

Општине и Начелником Општине припрема 

приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за 

рад Скупштине Општине. 

 Секретар Скупштине пружа стручну 

помоћ Предсједнику Скупштине, 

Потпредсједнику Скупштине, Начелнику 

Општине и другим радним тијелима и 

комисијама. 

 Секретар Скупштине Општине је 

главни  и одговорни уредник Службеног 

гласника Општине. 

 

Члан 55. 

 

 Секретар Скупштине Општине 

организује и брине се о обављању стручних и 

административних послова за Скупштину 

Општине и њених радних тијела и обавља друге 

послове утврђене Законом, Статутом Општине, 

Пословником Скупштине Општине и другим 

актима Скупштине Општине. 

     Секретар Скупштине за свој рад 

одговара Предсједнику Скупштине Општине.  

 

5. Одбор за жалбе  

 

Члан 56. 

 

 Скупштина Општине именује Одбор за 

жалбе који има предсједника и два члана. 

 Одбор за жалбе се именује путем јавног 

конкурса на период од четири године. 

Чланови одбора за жалбе морају 

испуњавати услове утврђене Законом о 

службеницима и намјештеницима у јединици 

локалне самоуправе. 

 За члана Одбора за жалбе не могу се 

именовати лица запослена у Општинској 

управи. 

 Члану Одбора за жалбе престаје мандат 

прије истека времена на које је именован у 

случајевима предвиђеним Законом о локалној 

самоуправи. 

 Поступак именовања Одбора за жалбе и 

разрјешења прије истека мандата проводи се на 

начин прописан Законом о службеницима и 

намјештеницима у јединицама локалне 

самоуправе. 

 

Члан 57. 

 

 Одбор за жалбе одлучује о жалбама 

службеника и намјештеника у другом степену 

на рјешења којима се одлучује о њиховим 

правима и дужностима, која се односе на 

статусна питања службеника  и о жалбама 

кандидата који су учествовали на јавном 

конкурсу, у поступку запошљавања у 

општинској управи, као и о другим жалбама 

утврђеним Законом о државним службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе. 

 Одлуке Одбора за жалбе су коначне. 

 

Члан 58. 

 

 Одбор за жалбе доноси Пословник о 

раду. 

 Одбор за жалбе одлучује већином 

гласова од укупног броја чланова. 

 Одбор за жалбе има печат у складу са 

Законом. 

 

Члан 59. 

 

 Предсједник и чланови Одбора за жалбе 

немају статус службеника и намјештеника у 

Општинској управи. 

 Предсједник и чланови Одбора за жалбе 

имају накнаду за свој рад чију висину одређује 

Скупштина Општине посебном одлуком. 

Одбор за жалбе подноси извјештај о свом раду 

Скупштини Општине најмање једном годишње.  

 

6. Стална радна тијела 

 

Члан 60. 

 

 Избор сталних радних тијела 

Скупштине Општине врши Скупштина 

Општине из реда одборника и стручних радника 

водећи при томе рачуна о националној 

заступљености конститутивних народа и 

осталих. 

 Избор, надлежност, састав и начин рада 

сталних радних тијела Скупштине Општине 

регулише се Пословником Скупштине 

Општине. 

 

7. Повремена радна тијела 

 

Члан 61. 

 

Скупштина Општине може посебном 

одлуком образовати повремена радна тијела за 

вршење послова из своје надлежности. 

 Одлуком из претходног става уређује се 

назив, састав, надлежност, начин рада и друга 

питања од значаја за функционисање 

повременог радног тијела. 
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8. Пословник Скупштине Општине 

 

Члан 62. 

 

           Пословником о раду Скупштине 

Општине регулишу се питања која се односе на 

права и обавезе одборника, њихову 

одговорност, начин избора предсједника и 

потпредсједника Скупштине Општине и његова 

права и обавезе, начин избора секретара 

Скупштине и његова права и дужности; начин и 

поступак избора Замјеника начелника Општине; 

полагање свечане заклетве и њен садржај; 

поступак сазивања сједнице Скупштине 

општине; утврђивање дневног реда сједнице, 

утврђивање резултата гласања; овлашћени 

предлагачи сазивања сједнице, уколико је не 

сазове Предсједник; поступак предлагања и 

доношења општинских прописа; обавјештавање 

јавности о раду Скупштине Општине; избор 

радних тијела Скупштине, њихов састав, 

надлежнсот и начин рада; Програм рада 

Скупштине, садржај и начин вођења записника 

о раду сједнице Скупштине и друга питања од 

значаја за организацију и рад Скупштине. 

 

9. Функционери Општине 

 

Члан 63. 

 

 Функционери Општине су: 

 

- Начелник Општине; 

- Замјеник начелника Општине; 

- Предсједник Скупштине Општине и 

- Потпредсједник Скупштине Општине 

Функционери своју дужност обављају са 

статусом запоселних лица на основу рјешења о 

раду на мандатни период утврђен изборним 

прописима. 

 

Потпредсједник Скупштине Општине 

своју функцију обавља волонтерски на основу 

рјешења Предсједника Скупштине. 

 Поступак избора функционера и 

престанак мандата функционера прије истека 

времена на који су изабрани опозивом или 

разрјешењем врши се у складу са изборним 

прописима, овим Статутом и Пословником 

Скупштине Општине. 

На права, дужности, одговорности 

функционера Општине и критеријуме за 

утврђивање висине плате примјењује се Закон 

којим се утврђује статус функционера јединице 

локалне самоуправе и одлуке Скупштине 

Општине. 

Плате и накнаде за рад функционера и 

друга права функционера Општине регулисаће 

се Одлуком Скупштине Општине у складу са 

Законом. 

 

10. Примопредаја дужности 

 

Члан 64. 

 

            У случају престанка мандата 

функционера Општине врши се примопредаја 

дужности између функционера. 

 Примопредаја дужности службених 

аката и службеног печата између функционера 

који предаје дужност и новоизабраног 

функционера који прима дужност врши се у 

службеним просторијама у којима функционер 

предаје, односно преузима дужност. 

Примопредаја дужности подразумјева 

подношење: 

 

- извјештаја о обављању послова из 

дјелокруга органа  

- финансијског извјештаја и извјештаја о 

преузетим, а неизмиреним и 

неизвршеним обавезама  

- извјештаја о предметима и пројектима у 

току и 

- предају затечених службених аката, 

печата и других списа и извјештаја од 

значаја за рад органа  

Одредбе о примопредаји дужности 

сходно се примјењују и у случајевима 

примопредаје дужности, службених аката и 

службеног печата између именованих, односно 

постављених лица у јавним предузећима, јавним 

установама и другим организацијама чији је 

оснивач Општина као и између организација 

које престају да раде и новооснованих 

организација и служби Општине.  

Одредбе о примопредаји дужности 

сходно се примјењују и у случајевима 

примопредаје дужности између именованих , 

односно постављених службеника на 

руководећим радним мјестима, у складу са 

Законом.  

 

Члан 65. 

 

Примопредаја дужности обавља се 

најкасније у року од осам дана од дана ступања 

на снагу рјешења о избору, именовању или 

постављењу. 

 Примопредаја дужности након 

спроведених избора за органе Општине обавља 

се најкасније у року од осам дана од дана 

потврде мандата органа надлежног за 

спровођење избора за Начелника Општине, а за 

остале функционере Општине у року од 15 дана 

од дана конституисања Скупштине, односно 

избора на сједници Скупштине Општине. 
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Члан 66. 

 

Примопредаја дужности се врши у 

присуству Комисије за примопредају дужности 

(у даљем тексту Комисија). 

 Скупштина Општине именује Комисију 

на период од четири године, са могућношћу 

поновног именовања. 

 Комисија има три члана, од којих је 

један члан Предсједник Комисије и сви имају 

замјенике.  

Када се примопредаја дужности врши 

између Начелника Општине или између 

службеника на руководећим радним мјестима. 

Комисија се именује из реда запослених у 

Општинској управи. 

 Када се примопредаја дужности врши 

између Предсједник Скупштине, Комисију чине 

одборници у Скупштини. 

 Када се примопредаја дужности врши 

између именованих, односно постављених лица 

у јавним предузећима, јавним установама и 

другим организацијама чији је оснивач 

Општина Љубиње, као и између организација 

које престају да раде и новооснованих 

организација и служби Општине Љубиње, два 

члана Комисије су из реда одборника у 

Скупштини, а један члан је из реда-запосленик у 

јавном предузећу, јавној установи или другој 

организацији чији је оснивач Општина. 

 Секретар Скупштине, односно јавног 

предузећа, јавне установе или друге 

организације у којој се врши примопредаја 

дужности присуствује примопредаји и за 

потребе Комисије сачињава записник. 

 Уколико Скупштина., односно јавно 

предузеће, јавна установа или друга 

организација нема секретара, записник 

сачињава Предсједник Комисије 

 

Члан 67. 

 

Записник о примопредаји дужности треба да 

садржи: 

- мјесто и датум и правни основ 

примопредаје дужности 

- лично име и функцију лица које предаје 

дужност и лица које прима дужност 

- лична имена лица које присуствује 

примопредаји дужности  

- број и датум акта којим је формирана 

Комисија 

- попис и опште податке о службеним 

актима који су предмет примопредаје 

дужности, по годинама, врсти, 

количини и стању тих аката 

- број службених печата који су предмет 

примопредаје 

- лична имена чланова Комисије који 

потписују записник 

- напомене у вези са предметом 

примопредаје и 

- потписе чланова Комисије и потписе 

свих овлашћених присутних лица 

 

 

б) НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

Члан 68. 

 

 Начелника Општине бирају грађани на 

општим непосредним изборима на период од 

четири године, у складу са Законом. 

 Начелнику Општине мандат почиње 

тећи даном овјере мандата од стране Централне 

изборне комисије БиХ. 

 Начелник Општине заступа и 

представља Општину и носилац је извршне 

власти у Општини. 

Начелник Општине руководи 

Општинском управом и одговоран је за њен рад. 

 

1. Надлежности Начелника Општине 

 

Члан 69. 

 

 Надлежности Начелника Општине су 

сљедеће: 

 

- предлаже Статут Општине; 

- предлаже одлуке и друга општа акта 

Скупштини Општине; 

- израђује нацрт и подноси Скупштини 

Општине на усвајање годишњи буџет, 

годишњи биланс стања, економски 

план, развојни план, инвестициони 

програм, план капиталних улагања, 

простони и урбанистички план и остале 

планске и регулаторне документе који 

се односе на коришћење и управљање 

земљишта, укључујући и коришћење 

јавног земљишта; 

- обавјештава Скупштину Општине о 

свим питањима из надлежности 

Општине, њених права и обавеза; 

- проводи локалну политику у складу са 

одлукама Скупштине Општине, 

извршава општински буџет и 

обезбјеђује примјену одлука и других 

аката Скупштине Општине; 

- извршава законе и друге прописе 

Републике Српске чије је извршење 

повјерено Општини; 

- доноси Одлуку о оснивању Општинске 

управе; 

- доноси Правилник о организацији и 

систематизацији радних мјеста 

Општинске управе; 

- доноси план запошљавања у 

Општинској управи и план стручног 
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оспособљавања и усавршавања за 

службенике и друге запослене раднике 

- доноси план цивилне заштите Општине 

и обезбјеђује његову реализацију; 

- именује штаб за ванредне ситуације и 

оснива јединице цивилне заштите; 

- управља системом цивилне заштите у 

области заштите и спасавања у 

Општини; 

- наређује поступање по плану 

приправности; 

- проглашава ванредне ситуације и стање 

елементарне непогоде и друге несреће; 

- наређује мобилизацију, узбуњивање и 

евакуацију и обезбјеђује ресурсе 

неопходне за хитну ситуацију у случају 

елементарне непогоде и друге несреће; 

- предузима оперативне и друге мјере у 

случају поремећаја или прекида у 

обављању комуналних дјелатности; 

- одлучује о сукобу надлежности између 

општинске управе и организација које 

врше послове од интереса за Општину; 

- одлучује о изузећу службеног лица 

општинске управе; 

- предлаже именовање и разрјешење 

замјеника Начелника Општине; 

- предлаже именовање и разрјешење 

Начелника одјељења или службе; 

- доноси мјере за ублажавање и 

отклањање непосредних посљедица од 

елементарних и других  непогода; 

- реализује сарадњу Општине са другим 

општинама, градовима, међународним 

и другим организацијама у складу са 

одлукама и закључцима Скупштине 

Општине и њених одговарајућих тијела; 

- даје сагласност на статуте и друга 

општа акта предузећа и установа чији је 

Општина оснивач; 

- подноси извјештај Скупштини 

Општине о раду у органима и предузећа 

која обављају комуналне дјелатности; 

- доноси оперативне и друге мјере у 

случају поремећаја или прекида у 

обављању комуналних дјелатности; 

- подноси извјештај Скупштини општине 

о свом раду и раду Општинске управе; 

- подноси иницијативу да се до одлуке 

надлежног суда обустави од извршења, 

пропис Скупштине општине, општи 

или појединачни акт, ако сматра да је 

супротан Уставу Републике Српске или 

Закону; 

- закључује уговоре у име Општине, у 

складу са актима Скупштине Општине; 

- рјешава у другом степену по жалби на 

првостепена рјешења Општинске 

управе, уколико за рјешавање нису 

надлежни републички органи; 

- одобрава употребу назива Општине и 

насељених мјеста у пословном имену 

привредних друштава,установа и 

других организација;  

- доноси појединачна акта за које је 

овлаштен Законом, Стаутом, Општине 

или другим општим актом; 

- одговоран је за законитост свих аката 

које предлаже Скупштини Општине; 

- доноси одлуке о располагању новчаним 

средстима на начин утврђен Законом и 

другим одлукама органа Општине; 

- обавља и друге послове утврђене 

Законом, као и друге послове које му 

повјери Скупштина Општине. 

 

2. Опозив Начелника Општине 

 

Члан 70. 

 

 Начелник Општине може бити опозван 

са функције у складу са Законом. Поступак 

опозива Начелника Општине може се покренути 

из једног од сљедећих разлога: 

а)  ако не обезбиједи извршавање 

закона, других прописа и општих аката; 

 б) ако не обезбиједи спровођење 

стратешких докумената од републичког значаја; 

 в) ако не проводи одлуке Скупштине 

Општине и стратешка развојна документа 

Општине; 

 г) ако за општину наступи материјална 

штета усљед доношења или пропуштања 

доношења аката из надлежности Начелника; 

 д) ако не поднесе Скупштини Општине 

извјештај о раду и 

 ђ) ако не предложи буџет општине у 

року предвиђеном Законом 

 

Иницијативу за опозив Начелника 

Општине могу покренути најмање једна трећина 

одборника Скупштине Општине или најмање 

10% бирача уписаних у бирачки списак 

Општине. 

Иницијатива за опозив Начелника 

Општине мора бити писемно образложена. Уз 

иницијативу за опозив Начелника, прилаже се 

списак предлагача за опозив са потписима.  

Предсједник Скупштине Општине 

доставља образложену иницијативу Начелнику 

Општине и Комисији за избор и именовање 

ради давања мишљења.  

 

Начелник Општине у року од 15 дана од 

дана пријема иницијативе за опозив, доставља 

Скупштини своје мишљење о иницијативи. 

Скупштина Општине је дужна да све 

иницијативе за опозив Начелника Општине 

стави на дневни ред.  
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Скупштина доноси одговарајућу Одлуку, у року 

од 30 дана, од дана пријема иницијативе. 

 

Члан 71. 

 

Одлуку о покретању опозива Начелника 

Општине, Скупштина Општине доноси 

натполовичном већином гласова укупног броја 

одборника. Одлуку о покретању опозива 

Начелника Општине, Скупштина Општине 

доноси јавним гласањем. 

 Средства за спровођење поступка 

опозива Начелника обезбјеђују се у буџету 

Општине. Поступак опозива спроводи се у року 

од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке о 

покретању поступка за опозив Начелника. 

 

Члан 72. 

 

 О опозиву Начелника Општине грађани 

одлучују тајним гласањем. 

Начелнику Општине мандат престаје ако се за 

његов опозив изјасни натполовична већина од 

броја бирача који су изашли на гласање за 

опозив,након што надлежни орган утврди да је 

Начелнику Општине престао мандат у складу са 

Законом. 

 Ако Начелник Општине не буде 

опозван, поступак поновног опозива не може се 

покренути прије истека рока од годину дана од 

дана изјашњавања бирача о његовом опозиву. 

 

Члан 73. 

 

 Одлуком о покретању поступка за 

опозив Начелника Општине утврђује се: 

 а)  питање о којем ће се грађани 

изјашњавати у поступку за спровођење опозива; 

 б)  датум изјашњавања грађана; 

 в) финансијска средства потребна за 

спровођење поступка опозива Начелника 

Општине. 

Члан 74. 

 

             Истовремено, са доношењем одлуке о 

покретању поступка за опозив Начелника 

Општине, Скупштина Општине именује 

комисију за спровођење поступка опозива 

Начелника Општине (у даљем тексту: Комисија 

за опозив). 

Комисија за опозив има Предсједника и 

два члана, који имају замјенике. 

У саставу Комисије за опозив могу бити 

именовани и чланови Општинске изборне 

комисије. 

За предсједника и чланове Комисије за 

опозив именују се лица која испуњавају услове 

за именовање чланова Општинске изборне 

комисије. 

Приликом именовања Комисије за 

опозив, води се рачуна о сразмјерној 

заступљености политичких странака у 

Скупштини Општине. 

Предсједник и чланови Комисије за 

опозив морају имати бирачко право. 

Комисија за опозив обавља сљедеће 

послове: 

а) брине се о законитом спровођењу поступка за 

опозив Начелника Општине; 

б) одређује бирачка мјеста за изјашњавање о 

опозиву Начелника Општине; 

в) обезбјеђује материјал за гласање и доставља 

га бирачким одборима; 

г) именује и обучава чланове бирачких одбора; 

д) информише бираче о свим питањима у вези 

спровођења опозива; 

ђ) одговорна је за уређење бирачких мјеста и за 

друге техничке припреме које се тичу поступка 

опозива; 

е) обједињује резултате гласања са свих 

бирачких мјеста; 

ж) сачињава и подноси извјештај Скупштини 

Општине о резултатима изјашњавања  грађана о 

опозиву Начелника Општине; 

з) доставља Скупштини Општине комплетан 

гласачки материјал који је настао у поступку 

спровођења поступка опозива Начелника 

Општине; 

и) врши и друге послове утврђене изборним 

прописима. 

 

Члан 75. 

 

 Скупштина Општине усваја извјештај 

Комисије за опозив о спроведеном поступку за 

опозив Начелника Општине и доставља 

Републичкој изборној комисији одлуку о 

усвајању извјештаја Комисије за опозив и 

гласачки материјал који је настао у поступку 

спровођења поступка опозива Начелника 

Општине. 

 Након спроведеног поступка опозива 

Начелника Општине, Централна изборна 

комисија БиХ доноси Одлуку о престанку 

мандата Начелника Општине, у складу са 

изборним прописима и Законом о локалној 

самоуправи. 

 

Члан 76. 

 

У случају престанка мандата Начелника 

Општине опозивом, Централна изборна 

комисија Босне и Херцеговине доноси одлуку о 

расписивању пријевремених избора, у складу са 

Законом. Пријевремени избори одржаће се у 

року од 90 дана од дана престанка мандата 

Начелника Општине у складу са Законом.  

Мандат Начелника изабраног на 

пријевременим изборима траје до истека 
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текућег мандата органа изабраних на редовним 

изборима. 

 

Члан 77. 

 

У случају престанка мандата у складу 

са изборним прописима (опозив, оставка или 

трајне спријечености), Начелника Општине да 

обавља функцију, а преостало је више од годину 

дана мандата, расписују се избори за Начелника 

Општине, у складу са изборним прописима. 

 

 

3. Замјеник Начелника Општине 

 

Члан 78. 

 

 Начелник Општине има Замјеника који 

му помаже у вршењу дужности.  

Замјеник начелника Општине извршава 

дужности које му повјери Начелник Општине. 

Замјеник начелника Општине замјењује 

Начелника Општине и дјелује у његово име, 

када је Начелник одсутан или спријечен у 

извршавању својих обавеза.  

Мандат Замјеника начелника Општине 

траје до краја мандата Скупштине која га је 

изабрала. 

 

Члан 79. 

 

 Замјеника начелника Општине бира и 

разрјешава Скупштина Општине, на приједлог 

Начелника Општине, у складу са Законом, овим 

Статутом или Пословником Скупштине.  

 Избор Замјеника начелника Општине 

врши се по поступку предвиђеним за избор 

Предсједника Скупштине Општине и уређује се 

Пословником Скупштине. 

Одлуку о избору Замјеника начелника 

Општине, Скупштина доноси јавним гласањем 

натполовичном већином гласова укупног броја 

одборника. 

Замјеник начелника Општине обавља 

дужност са статусом запосленог лица. 

 

Члан 80. 

 

 Ако кандидат за Замјеника начелника 

Општине, не добије потребну већину гласова 

одборника у Скупштини, Начелник Општине је 

дужан на првој наредној сједници предложити 

другог кандидата, а најкасније у року од 60 

дана. 

 

Члан 81. 

 

 Замјенику начелника Општине престаје 

функција прије истека мандата на који је 

изабран разрјешењем и опозивом.  

 Замјеник начелника Општине може 

бити опозван прије истека мандата,  ако 

повјерену дужност не обавља у складу са 

Законом и овим Статутом и у оквиру датих 

овлашћења. 

 Приједлог за опозив Замјеника 

начелника Општине, Скупштини Општине, 

подноси Начелник Општине, у писменој форми 

са образложењем. 

О опозиву Замјеника начелника 

Општине, одлучује Скупштина Општине, у 

складу са овим Статутом и Пословником 

Скупштине Општине. 

Замјеник начелника Општине може бити 

разријешен дужности ако поднесе оставку и у 

другим случајевима утврђеним Законом. 

            О опозиву, разрјешењу Замјеника 

начелника Општине, Скупштина доноси Одлуку 

јавним гласањем, натполовичном већином од 

укупног броја одборника. 

 Поступак избора новог Замјеника 

начелника Општине мора се окончати у року од 

60 дана од дана ступања на снагу Одлуке о 

опозиву, односно разрјешењу Замјеника 

начелника Општине. 

 

Члан 82. 

 

 У случају престанка мандата Начелника 

Општине, прије истека времена на који је 

изабран у складу са изборним прописима, 

Замјеник начелника обавља дужност Начелника 

Општине, до избора новог Начелника Општине 

и има све надлежности извршног органа власти 

Општине. 

Уколико Замјеник начелника Општине, 

у случају из става 1. овог члана из било којих 

разлога буде спријечен да обавља дужност 

Начелника Општине, Скупштина Општине бира 

вршиоца дужности Замјеника начелника 

Општине који има све надлежности извршног 

органа власти Општине у складу са Законом и 

овим Статутом.  

У случају из става 2. овог члана 

Скупштина Општине, бира вршиоца дужности 

Замјеника начелника Општине, до избора 

Начелника Општине, на приједлог 1/3 (једне 

трећине) одборника. Скупштина доноси Одлуку 

јавним гласањем, натполовичном већином 

укупног броја одборника. 

 

Члан 83. 

 

 Ако мандат Начелника Општине 

престаје прије истека времена на који је 

изабран, 1/3 (једна трећина) одборника, сазива 

Скупштине, може да предложи Скупштини 

разрјешење Замјеника начелника Општине.  

О разрјешењу Замјеника начелника 

Општине Одлуку доноси Скупштина, јавним 
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гласањем, натполовичном већином укупног 

броја одборника. 

 

Члан 84. 

 

Функционер Општине не може обављати 

функцију или бити на положају који је у 

супротности са његовим дужностима. На остала 

питања која произилазе из сукоба интереса, а 

нису регулисана овим статутом примјењују се 

одредбе Закона који уређује сукоб интереса. 

 

3. Општинска управа 

 

Члан 85. 

 

 Начелник Општине Одлуком о 

оснивању општинске управе и Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста општинске управе самостално 

утврђује структуру и организацију општинске 

управе у складу са критеријумима и 

принципима прописаним Законом. 

 Општинска управа се организује и 

дјелује у складу са критеријумима ефикасности, 

дјелотворности и економичности, који 

обухватају, између осталог, поштовање 

сљедећих најважнијих принципа: 

 а) обједињавање истих или сличних, 

односно међусобно  повезаних послова у 

одговарајуће организационе јединице; 

 б) законито и благовремено одлучивање 

о правима и обавезама и на закону заснованим 

правним интересима физичких и правних лица; 

 в) стручно и рационално обављање 

послова и остваривање одговорности 

запослених и постављених лица за њихово 

обављање; 

 г) ефикасно руковођење 

организационим јединицама и стални надзор 

над обављањем послова. 

 

Члан 86. 

 

Послови Општинске управе су: 

 

а)  извршавање и провођење прописа 

Скупштине Општине и Начелника Општине; 

б) припремање нацрта одлука и других аката 

које доноси Скупштина Општине и Начелник 

Општине; 

в) извршавање и провођење закона и других 

прописа и обезбјеђење вршења послова чије је 

обезбјеђење повјерено Општини; 

г) вршење стручних и других послова које им 

повјери Скупштина Општине и Начелник 

Општине. 

Послове у Општинској управи обављају 

општински службеници и намјештеници. 

 

Члан 87. 

 

Ради ефикаснијег и економичнијег 

извршавања одређених послова из надлежности 

општинске управе и ефикаснијег остваривања 

права и интереса грађана могу се у општинској 

управи  формирати одсјеци у оквиру одјељења, 

као самосталне организационе јединице. 

Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе обухваћено је и радно мјесто 

секретара Скупштине Општине. 

 

Члан 88. 

  

 Запошљавање у Општинској управи 

може се вршити само у складу са планом 

запошљавања који доноси Начелник Општине у 

складу са Законом о локалној самоуправи, 

Законом о службеницима и намјештеницима у 

јединицама локалне самоуправе, водећи рачуна 

о финансијским ограничењима и јавном 

интересу. 

У радни однос  у Општинској управи 

може се примити само лице које испуњава 

опште услове за запошљавање у Општинској 

управи и ако испуњава посебне услове 

прописане Законом и Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста.  

 

Члан 89. 

 

Број становника на подручју Општине 

према резултатима посљедњег пописа 

становништва је критеријум на основу кога се 

утврђује максималан број запослених у 

Општинској управи, у складу са Законом. 

Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

управе, не може се утврдити већи број радних 

мјеста, односно извршилаца на радним мјестима 

у односу на максималан број који може бити 

запослен у Општинској управи, у складу са 

ставом 1. овог члана. 

 

4. Начелници одјељења или служби 

Општинске управе 

 

Члан 90. 

 

 Начелника одјељења или службе 

Општинске управе именује Скупштина 

Општине на приједлог Начелника Општине, 

након спроведеног јавног конкурса. 

 За Начелника одјељења или службе 

може бити именовано лице које испуњава 

опште услове за запошљавање у Општинској 

управи и посебне услове за именовање утврђене 

Законом о службеницима и намјештеницима у 
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јединицама локалне самоуправе и Правилником 

о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста. 

Начелник одјељења или службе 

рукводи одјељењем или службом и одговоран је 

за рад одјељења или службе. 

Начелник одјељења или службе за свој 

рад одговара Начелнику Општине. 

Начелник одјељења или службе има 

статус општинског службеника. 

  

Члан 91. 

 

 Мандат начелника одјељења или 

службе траје док траје мандат сазива 

Скупштине Општине која га је именовала. 

На приједлог Начелника Општине, 

Начелника одјељења или службе разрјешава 

Скупштина Општине  у случајевима утврђеним 

Законом. 

 

Члан 92. 

 

Скупштина Општине на приједлог 

Начелника Општине до окончања поступка 

именовања Начелника одјељења или службе, 

именује вршиоца дужности Начелника 

одјељења или службе, а најдуже на период од 90 

дана, у складу са Законом и овим Статутом.  

 

Вршилац дужности Начелника или 

службе мора да испуњава опште услове за 

запошљавање у општинској управи и посебне 

услове за именовање утврђене Законом и 

Правилником о организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе. 

 

Радно правни статус Начелника 

одјељења или службе, након истека мандата или 

након разрјешења прије истека мандата рјешава 

Начелник Општине на начин утврђен Законом о 

службеницима и намјештеницима јединица 

локалне самоуправе. 

 

IV МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ 

 

Члан 93. 

 

 Међусобни односи Скупштине 

Општине и Начелника Општине заснивају се на 

принципима међусобног уважавања и сарадње, 

уз појединачну одговорност за остваривање 

властитих надлежности и заједничку 

одговорност за развој и функционисање 

Општине. 

 

 

 

 

Члан 94. 

 

 Начелник Општине је дужан да редовно 

информише Скупштину о остваривању 

политике Општине, да одговара на одборничка 

питања и иницијативе на начин и у роковима 

утврђеним овим Статутом и Пословником о 

раду Скупштине Општине. 

 Скупштина Општине је дужна да 

размотри приједлоге аката, односно извјештаје 

и информације које поднесе Начелник Општине 

и да се о њима изјасни у роковима утврђеним 

овим Статутом и Пословником о раду. 

 

V ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ 

ОПШТИНЕ 

 

Члан 95. 

 

 Имовину Општине чине покретне и 

непокретне ствари и имовинска права у складу 

са Законом. 

Имовином Општине управља и 

располаже Скупштина Општине. 

Непокретну имовину чине: објекти 

комуналне инфраструктуре пословни и други 

јавни објекти комуналних предузећа чији је 

оснивач Општина, односно објекти који су 

финансирани из Буџета Општине или путем 

самодоприноса грађана те друга имовина коју је 

Општина стекла у складу са Законом. 

Општина води евиденцију о својој 

имовини. 

 

Члан 96. 

 

 Начелник Општине одлучује о 

прихватању непокретности у имовину Општине, 

по основу поклона или другог бестеретног 

уступања претходног власника, у складу са 

актима Скупштине Општине. О стицању и 

располагању покретном имовином и новчаним 

средствима одлучује Начелник Општине, у 

складу са Законом и актима Скупштине 

Општине.  

 

Члан 97. 

 

За обављање послова утврђених 

Уставом, Законом и овим Статутом, Општини 

припадају приходи одређени Законом. 

 

Основни приходи Општине се остварују 

подјелом прихода који се, у омјеру 

утврђеним Законом о буџетском 

систему Републике Српске, дијеле 

између буџета Републике Српске , 

буџета општина и осталих корисника. 

 Поред прихода из претходног става, у 

приходе Општине спадају: 
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 а) порез на имовину, односно 

непокретности, 

б) новчане казне изречене у 

прекршајним поступцима за прекршаје 

утврђене актима  Општине, 

в) општинске административне таксе, 

 г) комуналне таксе, 

 д) посебне водне накнаде, накнаде за 

заштиту вода, 

 ђ) општинске накнаде за коришћење 

природних и других добара од општег интереса, 

 е) порез на добитке од игара на срећу, 

 ж) боравишне таксе, 

 з) остали приходи као што су: 

- приходи од грантова, трансфера и 

приходи које буџетски корисници 

остваре обављањем редовне и допунске 

дјелатности у складу са законом, у 

проценту који је утврђен одлуком о 

извршењу буџета и 

- остали општински приходи у складу 

са  Законом. 

Општина има право да узима кредите у 

складу са процедурама и у границама 

утврђеним Законом. 

 

Члан 98. 

 

Приходи и расходи Општине исказују 

се у буџету Општине. 

            Припрема, доношење и извршавање 

буџета Општине врши се на основу стандардних 

буџетских класификација. 

             Буџет Општине се припрема и доноси 

према буџетском календару утврђеним Законом 

о буџетском систему Републике Српске. 

             Планирана буџетска средства и 

планирани буџетски издаци Општине морају 

бити уравнотежени. 

Члан 99. 

 

 Буџет Општине доноси се за 

календарску годину прије њеног почетка. 

           Ако се у року из претходног става не 

донесе буџет, Скупштина доноси одлуку о 

привременом финансирању. 

           Привремено финансирање врши се по 

буџету за протеклу годину, најдуже шест 

мјесеци. 

           У току привременог финансирања из 

претходног става могу се користити средства 

највише у висини остварених прихода у 

посљедња 3 мјесеца године која претходи 

години за коју се буџет доноси, увећаних по 

стопи раста цијена на мало у Републици у 

периоду на који се одлука о привременом 

финансирању односи. 

            Одјељење за привреду, финансије и јавне 

дјелатности Општинске управе обавезно је да 

Начелнику Општине у законском року поднесе 

Извјештај о извршењу Буџета Општине за 

претходну фискалну годину. 

 

Члан 100. 

 

             Начелник Општине утврђује Нацрт 

Буџета Општине и обезбјеђује спровођење јавне 

расправе о истом. 

             Приједлог Буџета Начелник Општине 

подноси Скупштини на усвајање, у складу са 

Законом. Начелник Општине обезбјеђује 

извршење буџета Општине, у складу са Законом 

и одлукама Скупштине. 

 

Члан 101. 

 

              Извјештај о извршењу Буџета разматра 

и усваја Скупштина Општине у складу са 

Законом. 

              Извјештај о извршењу Буџета Општине 

доставља се Министарству финансија у року од 

15 дана од дана његовог усвајања. 

 

VI АКТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

 

Члан 102. 

 

 У вршењу својих права и дужности 

Скупштина Општине доноси Статут Општине, 

Пословник Скупштине, Етички кодекс 

Скупштине,  одлуке, закључке, наредбе, 

рјешења, упутства, правилнике, планове, 

стратегије, програме, препоруке, смјернице, 

резолуције и даје аутетично тумачење аката које 

доноси. 

 

Члан 103. 

 

Начелник Општине у вршењу послова 

доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, 

рјешења  и закључке. 

Органи Општинске управе доносе рјешења и 

закључке. 

 

Члан 104. 

 

 Статутом се уређују послови Општине, 

организација и рад њених органа, њена акта и 

финансирање, учешће грађана у локалној 

самоуправи, јавност рада, сарадња Општине са 

другим јединицама локалне самоуправе и друга 

питања од значаја за рад локалне самоуправе. 

Буџетом се утврђују сви приходи и 

расходи Општине у складу са Законом. 

Пословником и Правилником уређује се 

унутрашња организација, рад и односи у 

органима Општине. 

Рјешењем се на основу закона и других 

прописа, рјешава о правима и обавезама или 
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правним интересима грађана и правних лица из 

надлежности Општине. 

Акти органа Општине морају 

садржавати правни основ на коме се заснивају. 

 

Члан 105. 

 

 Доношење аката у надлежности 

Скупштине Општине врши се у редовној 

процедури у складу са Програмом рада 

Скупштине Општине којим је одређен назив 

акта, предлога аката и рок за доношење аката. 

 

Члан 106. 

 

 Приједлог за доношење аката из 

надлежности Скупштине Општине могу 

поднијети: Начелник Општине, сваки одборник, 

радна тијела Скупштине и 10% бирача са 

подручја Општине. 

Иницијативу за доношење аката из 

надлежности органа Општине може покренути 

5%   бирача, као и регистровано удружење 

грађана. 

Иницијатива се упућује општинском 

органу надлежном за доношење аката, који је 

одмах доставља Општинској управи на 

разматрање. 

Општинска управа је дужна у року од 

15 дана размотрити иницијативу и о свом ставу 

обавијестити орган надлежан за доношење акта. 

Ако је иницијатива достављена органу 

који није надлежан за доношење акта чије се 

доношење иницира, тај орган ће иницијативу 

одмах одставити надлежном органу општине и о 

томе писемно обавиејстити подносиоца 

иницијативе. 

Детаљније процедуре покретања 

инициајтиве, утврђивање нацрта, провођења 

јавне расправе и усвајање приједлога општег 

акта из надлежности Скупштине Општине, 

регулисаће се Пословником о раду Скупштине 

Општине. 

 

Члан 107. 

 

 Начелник Општине обезбјеђује јавну 

расправу о Нацрту Статута Општине, Нацрту 

Одлуке о Буџету Општине и другим актима 

Општине утврђеним законом, овим Статутом и 

одлукама Скупштине Општине. 

 

Члан 108. 

 

 Одлуке и други општи акти органа 

Општине објављују се и у Службеном гласнику 

Општине. 

 Појединачни акти Начелника објављују 

се уколико је то прописано Законом или 

Одлуком Скупштине Општине или само 

појединачним актом. 

 Општи и појединачни акти органа 

Општине поред обајвљивања у Службеном 

Гласнику Општине могу се објавити и на 

огласној табли Општине. 

 Сва акта Општине која се објављују у 

Службеном гласнику Општине Љубиње ступају 

на снагу осам дана од дана њиховог доношења и 

објављивања на огласној табли Општине. 

 Ступање на снагу осталих аката 

утврђује се у самом тексту акта, а правило је да 

ступају на снагу даном доношења. 

 Секретар Скупштине у року од петнаест 

дана од дана објављивања Службеног Гласника 

Општине Љубиње, је дужан исти доставити 

Министарству управе и локалне самоуправе 

Републике Српске.  

 

 

VII ЈАВНОСТ РАДА ОРГАНА 

 ОПШТИНЕ 

 

Члан  109. 

 

 Органи Општине обезбјеђују јавност 

рада на сљедећи начин: 

- редовним давањем информација 

грађанима и средствима јавног 

информисања; 

- одржавањем конференција за штампу; 

- објављивањем података о броју 

запослених Општинске управе; 

- обезбјеђивањем услова за неометано 

информисање јавности о извршавању 

послова из своје надлежности и о свим 

промјенама организације и рада 

Општинске управе; 

- објављивањем општих и појединачних 

аката општинских органа у Службеном 

Гласнику Општине, те објављивањем 

појединих аката на огласној плочи 

Општине и огласним плочама по 

насељеном мјесту; 

- омогућавањем физичким и правним 

лицима да подносе приговоре и 

притужбе на рад општинских органа 

као и неправилан однос службеника 

Општинске управе; 

- успостављање и одржавање „веб – 

странице“ Општине; 

- одређивањем службеника за 

комуникацију са медијима и 

успостављање протокола о остваривању 

те комуникације; 

- на друге погодне начине (израда 

плаката, летака, давање саопштења); 

- омогућава слободу приступа 

информацијама свим физичким и 

правним лицима. 
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            Објављивање  одређених извјештаја 

може се ускратити само када је то прописано 

 Законом, о чему одлуку доноси 

Скупштина Општине у складу са Законом. 

Органи Општине подносе јавности 

годишње извјештаје у којим се пореде 

постигнути резултати са планираним 

програмским циљевима. 

 

Члан 110. 

 

            Начелник Општине може одлучити да се 

у поступку припреме и доношења општег акта 

објави његов текст у свим фазама доношења, 

путем средстава јавног информисања, или на 

други начин, као и да се одреди рок за давање 

писмених примједби на текст нашег акта. 

 

Члан 111. 

 

            Обавјештења и информације о обављању 

послова органа Општине дају Начелник 

Општине и Предсједник Скупштине Општине, с 

тим што Начелник Општине може за давање 

одговарајућих информација овластити поједине 

службенике, који су истовремено лично 

одговорни за тачност и правовременост 

информације. 

            Неовлашћено давање информација, или 

давање нетачних информација представља тежу 

повреду службене дужности. 

 

Члан 112. 

 

Органи Општине дужни су омогућити 

физичким и правним лицима подношење 

приговора и притужби на рад органа као и на 

неправилан однос службеника када им се 

обраћају ради остваривања својих права и 

интереса. 

На поднесене приговоре и притужбе 

Начелник Општине дужан је физичким и 

правним лицима дати одговор у року од 30 дана 

од дана подношења приговора или притужбе, а 

на основу претходно прибављеног мишљења од 

начелника одјељења. 

Приговоре, односно притужбе на рад 

Начелника Општине, разматра Скупштина 

Општине и о њима заузима став. 

 

Члан 113. 

 

Сједнице Скупштине, комисија, одбора 

и савјета су јавне, ако није другачије 

предвиђено Законом. 

Сједници Скупштине Општине могу 

присуствовати заинтересовани грађани на начин 

и под условима прописаним Пословником 

Скупштине. 

 

Члан 114. 

 

На објектима у којима су смјештени 

органи Општине, мора бити истакнут назив 

органа. На прикладним мјестима у објектима, 

мора бити истакнут распоред просторија органа 

Општине. 

На улазу у службене просторије морају 

бити истакнута лична имена функционера и 

службеника и ознаке послова које обављају.  

 

 

VIII УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ЛОКАЛНОЈ 

САМОУПРАВИ 

 

1. Опште одредбе 

 

Члан 115. 

 

 У пословима локалне самоуправе, 

грађани одлучују посредно, путем својих 

представника изабраних у Скупштину Општине 

(одборници) и непосредно. 

Облици непосредног учешћа грађана у локалној 

самоуправи су: 

 

1. референдум, 

2. збор грађана, 

3. грађанска иницијатива, 

4. мјесна заједница, 

5. јавне расправе, 

6. и други облици који нису законом 

забрањени. 

 

Члан 116. 

 

 Грађани непосредно одлучују: 

-   о изградњи комуналних објеката, начину 

обезбјеђивања финансијских средстава за 

изградњу тих објеката и о начину 

коришћења и управљању тим објектима; 

-  о упућивању препорука и приговора на 

рад органа Општине; 

- о покретању иницијативе за издвајање и 

припајање насељених мјеста из састава 

Општине; 

-  о покретању иницијативе за оснивање 

мјесне заједнице; 

- о доношењу и измјени прописа и других 

општих аката из надлежности Општине, 

давањем примједби и приједлога на нацрте 

и приједлоге тих аката. 

 

2. Референдум 

 

Члан 117. 

 

Скупштина Општине може одлучити да 

распише референдум ради непосредног 
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изјашњавања грађана о сваком питању из своје 

надлежности. 

О питањима која захтјевају непосредно 

лично учешће грађана и када то захтјева општи 

интерес у Општини, одлучује се референдумом. 

 

Члан 118. 

 

Скупштина Општине доноси одлуку о 

расписивању општинског референдума већином 

гласова укупног броја одборника. 

Одлуком из претходног става се 

одређује поступак спровођења општинског 

референдума у складу са Законом о 

референдуму и грађанској иницијативи. 

 

Члан 119. 

 

Приједлог за расписивање општинског 

референдума могу поднијети: једна трећина 

одборника, Начелник Општине и најмање 10% 

бирача уписаних у бирачки списак Општине. 

Од дана ступања на снагу одлуке о 

расписивању референдума, до дана спровођења 

референдума, не може протећи мање од 30 дана 

ни више од шест мјесеци. 

 Референдум се проводи на гласачким 

мејстима. 

 Гласачка мјеста се образују за једно или 

више насељених мјеста. 

 

Члан 120. 

 

Органи за спровођење општинског 

референдума су комисија за спровођење 

референдума и гласачки одбори. 

Комисију за спровођење референдума 

образује Скупштина Општине најкасније у року 

од десет дана од дана ступања на снагу одлуке о 

расписивању референдума, а чине је 

предсједник и четири члана који имају 

замјенике. 

Предсједника и чланове комисије за 

спровођење референдума и њихове замјенике 

предлаже Комисија за избор и именовање у 

Скупштини Општине. 

  

Члан 121. 

 

 Комисија за спровођење референдума: 

а) доноси пословник о свом раду којим 

детаљније уређује процедуре и задатке 

које има према Закону о референдуму и 

грађанској иницијативи и овим 

Статутом, 

 б)  стара се о законитом спровођењу 

општинског референдума, 

в) стара се о обезбјеђивању материјала 

за гласање и прописује обрасце за 

спровођење општинског референдума; 

г) врши контролу штампања гласачких 

листића и поступка достављања 

гласачких листића гласачким одборима, 

 д) одређује гласачка мјеста, 

 ђ) именује гласачке одборе и стара се о 

правилности њиховог рада, 

е) објављује прве незваничне резултате 

општинског референдума најкасније у 

року од 24 часа од затварања гласачких 

мјеста, 

 ж) утврђује резултате општинског 

референдума, 

 з) подноси извјештај Скупштини 

општине о резултатима референдума, 

 и) јавно објављује резултате 

општинског референдума за свако гласачко 

мјесто, 

 ј) врши и друге послове утврђене 

Законом о референдуму и грађанској 

иницијативи. 

Предсједник и чланови комисије за 

спровођење референдума  морају имати 

бирачко право и искуство у провођењу 

избора. 

Предсједнику и члановима комисије за 

спровођење референдума мандат траје 

до констатовања резултата референдума 

од стране Скупштине Општине. 

Комисија за спровођење референдума у 

свом раду користи печат Скупштине 

Општине. 

 

Члан 122. 

 

Гласачки одбори имају предсједника и 

два члана који имају замјенике. 

 Приликом именовања гласачких 

одбора, обавезно се води рачуна о сразмјерној 

заступљености политичких странака у 

Скупштини Општине. 

 Предсједник и чланови гласачког 

одбора морају имати бирачко право. 

 Гласачки одбори руководе гласањем на 

гласачком мјесту, обезбјеђују правилност и 

тајност гласања, утврђују резултате гласања на 

гласачком мјесту и врше и друге послове 

утврђене Законом о референдуму и грађанској 

иницијативи и упутствима комисије за 

спровођење референдума. 

 

Члан 123. 

 

 Референдумско питање се утврђује 

одлуком о расписивању референдума. 

 Референдумско питање и садржај 

гласачког листића за изјашњавање грађана на 

референдуму морају испуњавати критеријуме 

прописане Законом о референдуму и грађанској 

иницијативи. 
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Члан 124. 

 

 Гласање на референдуму се врши 

заокруживањем једног од могућих одговора. 

  

 Гласањем на референдуму руководи 

гласачки одбор који утврђује резултате 

референдума на гласачком  мјесту. 

 Гласачки одбор након утврђивања 

резултата референдума саставља записник у 

складу са Законом о референдуму и грађанској 

иницијативи и записник доставља комисији за 

спровођење референдума. 

 Поступак за подношење и рјешавање 

приговора грађана на резултате референдума 

врши се на начин утврђен Законом о 

референдуму и грађанској иницијативи. 

 

Члан 125. 

 

 Комисија за спровођење референдума 

подноси Скупштини општине извјештај о 

спроведеном референдуму. 

 Скупштина општине на првој сједници 

након подношења извјештаја из претходног 

става констатује резултате референдума. 

 Резултати референдума се објављују у 

„Службеном гласнику општине Љубиње“. 

 

Члан 126. 

 

 Референдум је пуноважан ако је на 

њему гласала натполовична већина грађана 

Општине који имају бирачко право и који су 

уписани у бирачки списак Општине. 

 Референдумско питање је добило 

подршку грађана ако се за њега изјаснила 

натполовична већина грађана која је гласала на 

општинском референдуму. 

 

3. Збор грађана 

 

Члан 127. 

 

 Збор грађана може сазвати Начелник 

Општине, Предсједник Скупштине Општине, 

предсједник Савјета мјесне заједнице и сваки 

одборник Скупштине Општине на подручју 

мјесне заједнице на којој има пребивалиште. 

Збор грађана сазива се за насељено 

мјесто, мјесну заједницу, улицу или кварт. 

 Сазивање и начин рада збора грађана 

регулише се посебном Одлуком Скупштине 

Општине. 

 

Члан 128. 

 

 Грађани на збору грађана могу 

расправљати и давати примједбе о питањима из 

надлежности органа Општине који су од 

непосредног заједничког интереса за грађане 

одређеног подручја Општине и предлагати 

начине рјешавања одређених питања и 

доношење аката из дјелокруга Скупштине 

Општине. 

 

4. Грађанска иницијатива 

 

Члан 129. 

 

 Скупштина Општине је дужна да 

размотри сваку иницијативу коју добије, под 

условом да је  покренута на начин и у облику 

прописаним Статутом. 

 Грађанска иницијатива може бити 

покренута ако је потписало 5% од укупног броја 

гласача. 

 Иницијатива грађана се подноси у 

писаном облику са потписима грађана и мора 

садржавати образложење. 

 Скупштина Општине је дужна да о 

грађанској иницијативи обави расправу и 

иницијативном одбору достави образложен 

одговор. 

 

Члан 130. 

 

Грађани покрећу иницијативу за: 

-  доношењу или промјену Статута 

Општине, 

- доношење или промјену акта којим се 

уређује одређено питање из самосталног                

дјелокруга Општине, 

-     расписивање референдума 

-     и у другим случајевима прописаним 

Законом. 

Удружење грађана или правна лица, имају 

право да упућују органима Општине представке 

и притужбе и да дају иницијативе и приједлоге 

за рјешавање одређених питања из њиховог 

дјелокруга. 

 

Члан 131. 

 

 Грађани на збору грађана образују 

Иницијативни одбор који има предсједника и 

најмање четири члана. Органи Општине 

Љубиње спроводе јавну расправу о Нацрту 

Статута, Нацрту Одлуке о буџету Општине и 

другим стратешким документима просторног 

уређења, програма и планова развоја Општине. 

 

 

Члан 132. 

 

 Други надлежни орган Општине коме је 

иницијатива поднесена или упућена дужан је да 

одлучи на начин и по поступку утврђеном 



 
Датум: 31.12.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 3 - Страна: 28 

 
Законом, односно Статутом Општине и 

одговарајућим пословником. 

 Надлежни орган Општине 

Иницијативном одбору дужан је доставити 

образложен одговор о поднијетој иницијативи. 

  

 

5. Мјесна заједница 

 

Члан 133. 

 

 Мјесна заједница се оснива Одлуком 

Скупштине, на подручју које представља 

територијалну и функционалну цјелину, а на 

којем постоји међусобна повезаност грађана и 

могућност остваривања заједничких интереса и 

потреба.  

Мјесна заједница се оснива за дио 

насељеног мјеста, односно за подручје једног 

или више насељених мјеста. Одлуком из става 1. 

овог члана утврђује се назив, подручје које 

обухвата мјесну заједницу, послови које врши 

мјесна заједница и друга питања од значаја за 

рад мјесне заједнице. 

Мјесна заједница нема статус правног 

лица. 

Члан 134. 

 

У мјесној заједници своје потребе и 

интересе грађани задовољавају и остварују: 

- покретањем иницијатива и учешћем у јавној 

расправи приликом припреме и доношења 

просторних и урбанистичких планова Општине 

за подручје мјесне заједнице; 

- покретањем иницијатива, давањем мишљења и 

учешћем у изградњи комуналних објеката и 

објеката у општој употреби; 

- покретањем иницијативе и учешћем у јавним 

расправама о активностима које су у вези са 

развојем привреде и друштвених дјелатности; 

- прикупљањем и достављањем органима 

Општине, јавним предузећима и установама 

представке и притужбе на њихов рад, као и 

иницијативе и приједлоге грађана за рјешавање 

питања од њиховог заједничког интереса; 

- учешћем у обезбјеђивању просторних, 

финансијских и организационих услова за спорт 

и рекреацију; 

- организовањем разних облика хуманитарне 

помоћи на свом подручју; 

- заштитом од елементарних непогода и 

организовањем, отклањањем или ублажавањем 

посљедица од елементарних непогода; 

- сардањом са удружењима грађана о питањима 

која су од интереса за грађане мјесне заједнице 

и 

- обављањем других послова у складу са 

Законом, овим Статутом и актима Скупштине 

Општине. 

 

Члан 135. 

 

Иницијативу за образовање мјесних 

заједница односно промјену подручја 

постојећих мјесних заједница могу покренути: 

-  Начелник Општине, 

-  најмање 1/3 одборника Скупштине, 

- збор грађана са подручја за које се образује 

мјесна заједница и најмање 70 потписа 

регистрованих бирача тог насељеног мјеста. 

 

 

Члан 136. 

 

 Скупштина Општине Љубиње 

расписује изборе за избор чланова Савјета у 

мјесним заједницама. 

Чланови Савјета мјесних заједница  бирају 

се на зборовима грађана тајним гласањем. 

Савјет мјесне заједнице је изабран ако је на 

збору грађана гласало: 

 - у мјесној заједници која има до 150 

регистрованих бирача, најмање 15 

(петнаест) бирача 

 - у мјесној заједници која има преко 150 

регистрованих бирача, најмање 30 

(тридесет) бирача 

          
   За чланове Савјета изабрани су кандидати 

који су добили највећи број гласова бирача који 

су гласали на збору грађана за избор чланова 

Савјета. 

 

Члан 137. 

 

Мјесна заједница има Савјет. 

Мандат чланова Савјета мјесне 

заједнице траје четири године. 

Савјет мјесне заједнице броји пет 

чланова. 

Изборни поступак, надлежност и 

овлашћења Савјета мјесне заједнице утврђује се 

Одлуком о мјесним заједницама на подручју 

Општине, коју доноси Скупштина Општине 

 

Члан 138. 

 

Мјесна заједница има печат који је 

округлог облика, пречника 35 мм, на којем је 

ћириличним и латиничним писмом исписан 

текст, Република Српска, Општина Љубиње, 

мјесна заједница, а кроз средину назив мјесне 

заједнице (великим словима). 

 

Члан 139. 

 

Савјет мјесне заједнице бирају бирачи 

уписани у бирачки списак на зборовима 

грађана, који имају пребивалиште на подручју 

мјесне заједнице.Тајним гласањем на период од 
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4 године, а у складу са изборним прописима. 

Предсједника Савјета мјесне заједнице 

предлажу и бирају чланови савјета, јавним 

гласањем, натполовичном већином укупног 

броја чланова савјета.  

Савјет је конституисан избором 

Предсједника Савјета. 

 

Члан 140. 

 

Савјет мјесне заједнице обавља сљедеће 

послове: 

- стара се о извршењу одлука које 

грађани донесу на збору грађана 

- предлаже план развоја мјесне заједнице, 

у складу са плановима развоја Општине 

- 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 иницијативу за изградњу и 

одржавање комуналних објеката и 

комуналне инфраструктуре и начина 

обезбјеђења средстава, унапређење 

заштите животне средине, унапређење 

насеља и побољшање услова за 

образовање и васпитање, културу, 

социјалну и здравствену заштиту. 

 

Члан 141. 

 

Предсједник, односно члан Савјета 

мјесне заједнице може бити разрјешен 

дужности прије истека мандата, ако дуже 

вријеме не учествује у раду Савјета, због дужег 

одсуствовања усљед дуге и тешке болести, 

неморалног и недоличног понашања, ако 

правоснажном пресудом буде осуђен на казну 

затвора за кривично дјело или због злоупотребе 

приликом обављања послова. 

Савјет мјесне заједнице може бити 

опозван ако у дужем временском периоду не 

врши своју дужност, или ако их врши на начин 

супротан интересима грађана. 

 

Члан 142. 

 

Мандат Предсједника, односно чалана 

Савјета мјесне заједнице престаје: 

- на лични захтјев 

- истеком мандата 

- одјавом пребивалишта са подручја неке 

мјесне заједнице 

- ако је правоснажном одлуком лишен 

пословне способности 

- смрти 

- разрјешењем 

- опозивом Савјета мјесне заједнице 

 

Члан 143. 

 

Ако Предсједнику или члану Савјета 

мјесне заједнице престане мандат прије истека 

времена на које је изабран, члан Савјета постаје 

сљедећи кандидат са предложене листе 

кандидата који је добио највећи број гласова 

приликом избора чланова Савјета. 

Ако је опозван Савјет мјесне заједнице, 

Скупштина Општине расписује изборе за 

Савјет, ако изборним прописима није другачије 

предвиђено. 

 

Члан 144. 

 

 Орган  за спровођење избора Савјета у 

мјесним заједницама је Општинска изборна 

комисија и бирачки одбори.  

 Избори за Савјет у мјесним заједницама 

одржавају се се најкасније 90 дана од 

конституисања локалних органа власти у 

Општини Љубиње. 

 Избори за Савјет мјесних заједница 

спроводе се у складу са одредбама Изборног 

закона РС и Упутства које донесе Републичка 

изборна комисија. 

 

Члан 145. 

 

 Административно-техничке, правне и 

рачуноводствено-књиговодствене послове за 

мјесне заједнице на подручју Општине Љубиње 

обавља Општинска управа. 

 У Општини Љубиње се води регистар 

мјесних заједница. 

 Регистар мјесних заједница је јавна 

књига. 

Изглед и садржај, као и начин вођења регистра 

прописује Министарство Управе и локалне 

самоуправе. 

 

Члан 146. 

 

Финансирање мјесних заједница обезбјеђује се 

из: 

 

-     средстава грађана мјесних заједница, 

-     буџетских средстава Општине које се 

намјенски планирају за мјесне заједнице, 

-     донација грађана, удружења и 

међународних организација, 

-     други приходи које својим 

активностима остварује мјесна заједница. 
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Члан 147. 

 

Сва друга питања из надлежности мјесних 

заједница која нису регулисана овим Статутом 

ближе ће се уредити Одлуком о мјесним 

заједницама. 

Надзор над радом Савјета врши 

организациона јединица општинске управе, која 

обавља послове опште управе. 

У вршењу надзора организациона јединица 

из става 1. овог члана је овлаштена да захтјева 

достављање извјештаја и информација о раду 

Савјета, да указује на проблеме, да захтјева 

рјешавање и предлаже начине рјешавања 

одређених спорних питања у раду Савјета, да 

подноси информације и приједлоге за 

предузимање одговарајућих мјера за 

унапређење рада мјесне заједнице. 

 

6. Јавна расправа 

 

Члан 148. 

 

 Јавна расправа се спроводи о: 

- Нацрту Статута Општине; 

- Нацрту Одлуке о Буџету; 

- Плану развоја Општине; 

- Просторном плану; 

- Нацрту урбнанистичког и регулационих 

планова; 

Као и о другим актима које надлежни орган 

Општине упути на јавну расправу. Начин 

одржавања јавне расправе прописаће се 

Одлуком Скупштине Општине. 

 

 

IX ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ  

ОПШТИНЕ 

 

 

1.САРАДЊА СА ОРГАНИМА ВЛАСТИ И 

УДРУЖЕЊИМА  

 

Члан 149. 

 

Органи Општине сарађују са другим 

органима власти у Републици Српској и Босни и 

Херцеговини на принципу утврђених 

надлежности Општине и тих органа, а ради 

остваривања интереса Општине и њених 

грађана. 

Према другим органима власти 

Општина има права и дужности утврђене 

Законом и другим прописима. 

 

Члан 150. 

 

Општина може приступити домаћим и 

међународним удружењима локалних заједница 

и сарађивати са јединицама локалне самоуправе 

у другим државама у складу са Законом и овим 

Статутом. 

Одлуку о приступању удружењима, 

односно остваривању сарадње из став 1. овог 

члана доноси Скупштина Општине. 

На основу Одлуке из став 2. овог члана 

Скупштина Општине, односно Начелник на 

основу овлаштења Скупштине Општине 

закључује споразум, протокол или повељу о 

сарадњи, односно партнерству, ако законом није 

другачије предвиђено. 

Општина је члан Савеза општина и 

градова Републике Српске. 

 

Члан 151. 

 

Ради што потпунијег извршавања 

послова из надлежности Општине, органи 

Општине сарађују са политичким странкама, 

вјерским заједницама, невладиним 

организацијама и другим субјектима.  

Органи Општине предузимају мјере у 

циљу унапређења сарадње, узајамне помоћи и 

уважавања иницијатива и приједлога 

невладиних организација са подручја Општине 

у различитим облицима њиховог дјеловања, у 

складу са законом и у складу са интересима 

Општине. 

 

Члан 152. 

 

Начелник Општине реализује сарадњу 

Општине са другим јединицама локалне 

самоуправе, међународним и другим 

организацијама, у складу са овим Статутом, 

одлукама и закључцима Скупштине Општине и 

њених одговарајућих радних тијела. 

Предсједник Скупштине Општине остварује 

парламентарну сарадњу са другим јединицама 

локалне самоуправе, међународним и другим 

организацијама, у складу са овим Статутом 

актима Скупштине Општине и њених 

одговарајућих радних тијела. 

 

2. САРАДЊА ОПШТИНЕ СА ДРУГИМ 

ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

Члан 153. 

 

Општина у обављању својих дужности 

сарађује са другим јединицама локалне 

самоуправе ради извршавања послова од 

заједничког интереса. 

Општина успоставља сарадњу са једном 

или више јединица локалне самоуправе ради 

ефикаснијег и економичнијег вршења послова 

из надлежности утврђених законом, а у циљу 

подстицања развоја и остваривања заједничких 

интереса. 
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Члан 154. 

 

Приједлог за успостављање сарадње 

могу поднијети Начелник Општине и 1/3 

одборника у Скупштини, као и грађани и 

удружења грађана у форми грађанске 

иницијативе, привредни субјекти, јавне 

установе и јавна предузећа у складу са Законом 

и овим Статутом. 

Скупштина Општине доноси Одлуку о 

поднесеном приједлогу и о томе обавјештава 

подносиоца приједлога, достављањем акта у 

року од 15 дана од дана доношења. 

Сарадња Општине са другим 

јединицама локалне самоуправе успоставља се 

на основу Одлуке Скупштине Општине и 

споразума о успостављању сарадње, ако 

Законом није другачије одређено. 

 

Члан 155. 

 

Сарадња Општине може се остваривати 

у облицима сарадње прописаним законом и у 

складу са поступком прописаним Законом. 

Општина остварује сарадњу са другим 

јединицама локалне самоуправе: 

- формирањем заједничке радне групе 

- оснивањем заједничког јавног 

предузећа, односно привредног 

друштва  

- оснивањем заједничке јавне установе 

- јавно-приватним партнерством 

- удруживањем финансијских, 

материјалних и других средстава на 

пројектној основи и 

- вршењем одређених послова јединице 

локалне самоуправе за другу јединицу 

локалне самоуправе или више њих 

Поред облика сарадње утврђених у 

ставу 2. овог члана Општина може развијати и 

друге облике сарадње ради размјене искустава 

са другим јединицама локалне самоуправе, 

пружања стручне помоћи, као и кроз друге 

облике сарадње који доприносе унапређивању 

функционисања органа Општине и других 

јединица локалне самоуправе и који доприносе 

побољшању квалитета живота грађана. 

 

Члан 156. 

 

Општина може успостављати сарадњу 

са јединицама локалне самоуправе из 

Федерације БиХ И Брчко Дистриктом БиХ, те 

остваривати прекограничну и међународну 

сарадњу у складу са Законом. 

 

Члан 157. 

 

Средства за финансирање сарадње 

Општине обезбјеђују се у буџету Општине 

путем донација физичких и правних лица и из 

других извора утврђених Законом. 

 

X ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ, ИЗМЈЕНУ 

И ДОПУНУ СТАТУТА 

 

Члан 158. 

 

       Статут Општине, као и његове измјене и 

допуне, усваја Скупштина Општине већином 

гласова укупног броја одборника. Статут 

Општине се мијења Одлуком о измјенама и 

допунама или доношењем новог Статута. 

Поступак за промјену Статута Општине 

обухвата поступак израде општег акта, 

спровођење јавне расправе о Нацрту и 

одлучивање о приједлогу општег акта, у складу 

са Законом, овим Статутом и Пословником 

Скупштине. 

 

 

Члан 159. 

 

Иницијативу за промјену Статута може 

поднијети: 

- Начелник Општине; 

- Предсједник Скупштине или стално 

радно тијело Скупштине Општине у 

чијем су дјелокругу статутарна питања, 

као и сваки одборник Скупштине 

Општине. 

Иницијатива се подноси Начелнику 

Општине у писемном облику са образложењем. 

Иницијативу за промјену Статута Општине 

могу дати грађани путем збора грађана и у 

форми грађанске иницијативе, на начин 

прописан овим Статутом. 

 

Члан 160. 

 

Приједлог за доношење новог Статута 

Општине, као и његове измјене и допуне, могу 

поднијети: 

-   Начелник Општине, 

-   најмање 1/3 одборника Скупштине 

Општине, 

-   најмање 20% (двадесет) бирача са 

подручја Општине уписаних у Бирачки 

списак; 

Приједлог из претходног става може да 

садржи: 

Oбразложење разлога за доношење Статута или 

његову измјену и допуну, правни основ и 

образложење предложених одредби Статута. 

О приједлогу да се приступи доношењу новог 

Статута, или промјени постојећег Статута 

одлучује Скупштина Општине, већином гласова 

укупног броја одборника. 
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Приједлог Статута или приједлог Одлуке о 

измјенама и допунама Статута утврђује 

овлашћени предлагач и доставља Скупштини 

Општине на одлучивање. 

 

Члан 161. 

 

О приједлогу Статута или о приједлогу 

Одлуке за измјену и допуну Статута расправља 

се на сједници Скупштине Општине. О 

прихваћеном приједлогу за измјену и допуну 

Статута организује се јавна расправа. 

 

Ако се не прихвати приједлог Статута или 

приједлог Одлуке за измјену и допуну Статута 

Општине, исти акт се не може ставити на 

дневни ред Скупштине Општине прије истека 

рока од 3 мјесеца, од када је приједлог Статута 

или Одлуке на Скупштини Општине одбијен. 

 

Члан 162. 

 

 Изузетно Скупштина Општине може 

одлучити о усвајању измјена и допуна Статута 

Општине непосредно на основу приједлога 

Статутарне одлуке без провођења поступка 

јавне расправе ако је предложени мањи обим 

промјена или ако те промјене представљају 

усклађивање Статута Општине са одредбама 

закона које усваја Парламентарна Скупштина 

БиХ или Народна Скупштина Републике 

Српске. 

 

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 163. 

 

 Даном ступања на снагу овог Статута 

престаје да важи Статут Општине Љубиње 

(Службени гласник Општине Љубиње, број: 

2/14). 

 

Члан 164. 

 

 Одлуке и други акти Општине Љубиње 

ускладиће се са одредбама овог Статута, у року 

од 6 мјесеци од дана његовог ступања на снагу. 

 

Члан 165. 

 

 Овај Статут ступа на снагу осам дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

Број: 01-022-129/17 

Дана, 28.12.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 39. став 2, тачка 1. и члана 82. и 

83. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 35. 37. 136. Статута Општине 

Љубиње („Службени гласник Општине 

Љубиње“ бр. 2/14), Скупштина Општине 

Љубиње, на сједници одржаној дана, 28.12.2017 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

 

1. Усваја се  Статут Општине Љубиње 

 

2. Саставни дио ове Одлуке је Статут 

Општине Љубиње 

 

3. Ова Одлука ступа на снагу осам дана, 

од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Љубиње 

 

 

Број: 01-022-129/17 

Дана, 28.12.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

На основу члана 39. став 2., тачка 26., а у 

вези са чланом  52. став 1. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске («Службени 

Гласник Републике Српске» број 97/16) и члана  

36. 62. и 102. Статута Општине Љубиње, број, 

01-022-129/17, („Службени Гласник Општине 

Љубиње“ 3/17) Скупштина Општине Љубиње на  

сједници  одржаној дана, 28.12.2017.године, 

донијела је 

 

ПОСЛОВНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ 

 

I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим  Пословником о раду Скупштине 

Општине Љубиње, (у даљем тексту- Пословник) 

уређује се: 

 

- Сазивање и одржавање прве 

сједницe Скупштине Општине 

Љубиње, (у даљем тексту- 

Скупштина), након одржаних  

локалних избора; 

- организација Скупштине; 

- начин рада Скупштине, сазивање 

сједница, утврђивање дневног реда, 

расправљање и одлучивање; 

- права и дужности одборника; 
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- акти Скупштине и начин њиховог 

доношења; 

- поступак избора, именовања и 

разрјешења и начин вршења 

примопредаје дужности између 

функционера и других лица које 

бира, именује и разрјешава 

Скупштина; 

- однос Скупштине и Начелника 

Општине; 

- јавност рада Скупштине, сарадња 

Скупштине са другим субјектима  

- доношење програма рада 

Скупштине; 

- обављање стручних, 

административних, техничких и 

других послова за потребе 

Скупштине, скупштинских радних 

тијела и одборника; 

- друга питања од значаја за рад 

Скупштине. 

 

Члан 2. 

 

Скупштина ради у сједницама, на 

којима је присутна натполовична већина 

укупног броја одборника а одлучује о питањима 

из своје надлежности у складу са Законом и 

Статутом Oпштине и по поступку утврђеним 

овим Пословником. 

 

Члан 3. 

 

 Скупштина је једнодомна и чине је 

одборници изабрани демократским путем на 

непосредним изборима организованим на 

подручју општине Љубиње. 

 Скупштину у складу са Законом и 

Статутом броји 15 одборника. 

 Скупштину заступа и представља 

Предсједник Скупштине. 

 

Члан 4. 

 

Скупштина има печат у складу са 

Законом. 

О чувању и употреби печата стара се 

Секретар Скупштине. 

Облик, садржај и изглед печата, као и 

начин његовог коришћења, уредиће се посебном 

Одлуком Скупштине. Печатом Скупштине се 

овјеравају акти Скупштине и скупштинских 

радних тијела, као и службена акта, које 

потписују Предсједник, Потпредсједник и 

Секретар Скупштине. 

 

 

 

 

 

II- КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 

 

1. Прва конститутивна сједница 

 

Члан 5. 

 

Прву сједницу новоизабране 

Скупштине сазива Предсједник Скупштине из 

претходног сазива, најасније у року од 30 дана 

од дана објављивања извјештаја надлежног 

органа за спровођење избора. 

Ако је спријечен Предсједник односно 

Потпредсједник Скупштине из претходног 

сазива прву сједницу ће сазвати најстарији 

одборник из претходног сазива. 

 Ако прву сједницу Скупштине не сазове 

овлашћено лице из става 1.односно става  2.овог  

члана сједницу ће сазвати натполовична већина 

одборника новог сазива. 

 Првој сједници Скупштине до избора 

Предсједника предсједава најстарији одборник 

новог сазива коме у раду помажу два најмлађа 

одборника новог сазива који су чланови Радног 

предсједништва из реда политичких странака 

које имају највећи број одборника у Скупштини. 

 До избора Предсједника Скупштине 

Предсједавајући прве сједнице има сва права и 

дужности Предсједника Скупштине у погледу 

сазивања и предсједавања сједницом. 

  

Члан 6. 

 

 На конститутивној сједници 

Скупштина: 

 

- бира чланове Верификационе 

комисије и верификује, односно 

потврђује мандат одборницима, 

- бира Предсједника и чланове 

Комисије за избор и именовање, 

- бира Предсједника и 

Потпредсједника Скупштине, 

- бира Замјеника Начелника, 

- бира Предсједника и чланове сталних 

радних тијела Скупштине, 

- констатује престанак мандата 

одборника, функционера и 

службеника који су били именовани 

на мандатни период Скупштине. 

- именује вршиоца дужности 

Секретара Скупштине и вршиоцe 

дужности Начелника одјељења 

 На првој сједници Скупштине 

одборници Скупштине Општине полажу 

свечану заклетву, у тексту који је утврђен овим 

Правилником; 

 Уколико на првој сједници није 

извршен избор функционера и других лица из 

става 1. овог члана, избор ће се извршити, на 

једној од наредних сједница. 
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Члан 7. 

 

Верификациона комисија има 

Предсједника и два члана које бира Скупштина 

јавним гласањем на конситутивној сједници из 

реда одборника на приједлог Радног 

предсједништва. 

Чланови Верификационе комисије 

бирају се на принципу сразмјерне страначке 

заступљености новоизабраних одборника у 

Скупштини. 

 

Члан 8. 

 

               Верификациона комисија прегледа 

извјештај надлежног органа за спровођење 

избора и додјели мандата одборницима, 

саопштава састав Скупштине Општине, 

читањем имена и презимена одборника, као и 

назив политичког субјекта са чије је листе 

изабран за одборника. 

На основу обавјештења Верификационе 

комисије, Скупштина верификује, односно 

потврђује мандат изабраним одборницима. 

 Проглашавањем сазива Скупштине 

пуноважним престаје мандат одборницима из 

претходног сазива Скупштине, као и чланство у 

радним тијелима Скупштине. 

 

Члан 9. 

 

 Уколико се примједбе односе на акт 

органа, надлежног за спровођење избора, у 

погледу додјеле мандата, о таквим примједбама 

Скупштина не расправља, а одборник који има 

такву примједбу, исту може прослиједити 

органу надлежном за изборе и додјелу мандата. 

Примједбе ове врсте не спријечавају наставак 

рада прве сједнице Скупштине. Уколико нема 

примједби на саопштени састав Скупштине, или 

су примједбе без основа, Предсједавајући 

проглашава да је сазив Скупштине пуноважан и 

да Скупштина наставља рад и да може 

одлучивати. 

 

Члан 10. 

 

 Након проглашења сазива Скупштине, 

одборници полажу и потписују заклетву у 

сљедећем тексту: 

«Обавезујем се да ћу повјерену дужност 

одборника обављати савјесно и одговорно, да 

ћу се придржавати Устава, Закона, Статута 

Општине и других аката Скупштине, да ћу се 

залагати за заштиту и унапређење људских 

права и слобода, равноправности народа и 

грађана и развој демократије у најбољем 

интересу свих грађана Општине Љубиње, 

Републике Српске и Босне и Херцеговине». 

Свечану изјаву дужни су пред 

Скупштином дати и потписати и сви одборници 

са накнадно додјељеним мандатима. 

 

Члан 11. 

 

Предсједавајући саопштава који 

одборници чине скупштинску већину, 

истицањем имена и презимена одборника и 

назива политичких субјеката са чије листе су 

изабрани одборници 

 Уколико током трајања мандата дође до 

промјене скупштинске већине укључујући и 

повећање или смањење броја одборника који 

чине скупштинску већину, политички субјекти 

који чине ту већину доставиће Предсједнику 

Скупштине овјерене потписе одборника који 

чине актуелну скупштинску већину. Овјера 

потписа из става 2. овог члана врши се у складу 

са Законом којим се утврђује овјера потписа, 

рукописа и преписа. 

Члан 12. 

 

 Избор чланова Комисије за избор и 

именовање врши се послије давања свечане 

изјаве на сједници Скупштине. 

Уз претходне консултације са представницима 

политичких странака и коалиција заступљених у 

Скупштини, Комисија за избор и именовање 

предлаже кандидате за Предсједника и 

Потпредсједника Скупштине. 

 

Члан 13. 

  

 Избор Предсједника, Потпредсједника 

Скупштине врши се у складу са Законом, 

Статутом и овим Пословником. 

Скупштина је конституисана избором 

Предсједника Скупштине Општине.  

Након избора новоизабрани 

Предсједник Скупштине преузима даље 

руковођење сједницом Скупштине. 

 

Члан 14. 

 

Предсједник, Потпредсједник, Секретар 

Скупштине, Начелник Општине и Замјеник 

Начелника Општине свечану заклетву полажу 

на сједници Скупштине. 

Начелници одјељења полажу свечану 

заклетву пред Предсједником Скупштине. 

Након потписивања свечане заклетве 

одборници ће потписати изјаву о прихватању и 

обавези поштовања Етичког кодекса понашања 

одборника у Скупштини Општине Љубиње. 
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III- ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И 

ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА 

 

Члан 15. 

 

 Одборник је представник грађана у 

Скупштини, изабран непосредним и тајним 

гласањем са мандатом, правима и дужностима 

утврђеним у Уставу, Закону и Статуту. 

Одборник остварује права и дужности 

утврђене Законом, Статутом и Пословником 

прихватањем мандата одборника. 

 

Члан 16 

 

             Одборницима се издаје одборничка 

легитимација. 

Облик и садржај одборничке 

легитимације утврђује Скупштина посебном 

Одлуком. 

Секретар Скупштине стара се о 

издавању и евиденцији издатих одборничких 

легитимација. 

 

Члан 17. 

 

               У остваривању својих функција у 

Скупштини, одборник има право и дужност: 

 

- да присуствује сједници Скупштине и 

радних тијела Скупштине чији је члан 

и учествује у њиховом раду и 

одлучивању, 

- да покреће инцијативе за разматрање 

и за рјешавање одређених питања и 

даје приједлоге за доношење аката из 

надлежности Скупштине, 

- да покреће инцијативе и даје 

приједлоге за унапређење рада 

Скупштине и радних тијела, 

- да поставља одборничка питања која 

се односе на рад општинског 

Начелника и Општинске управе као и 

на рад институција које имају јавна 

овлашћења,  

- да учествују у обавјештавању грађана 

и њихових организација и заједница о 

питањима о којима се одлучује у 

Скупштини, путем зборова грађана, 

односно других скупова на које је 

позван или на који га упути 

Скупштина, 

- да редовно и благовремено прима 

информације о свим питањима од 

значаја за вршење функције, 

- да улаже амандмане на приједлоге 

аката, 

- да извршава и друге задатке, које му 

у оквиру свог дјелокруга, повјери 

Скупштина или радно тијело чији је 

члан. 

Члан 18. 

 

Одборник који је спријечен да 

присуствује сједници Скупштине и сједницама 

радних тијела Скупштине или из одређеног 

разлога треба у току рада да напусти сједницу, 

дужан је да о томе благовремено обавјести 

Предсједника Скупштине, односно 

предсједника одговарајућег радног тијела. 

 

Члан 19. 

 

 Одборник има право да буде редовно и 

благовремено обавијештен о свим питањима, а 

нарочито: 

- о раду Скупштине и њених радних 

тијела, 

- о раду Начелника и Општинске 

управе, 

- о провођењу политике коју је 

утврдила Скупштина, 

- о извршавању прописа. 

 

Члан 20. 

 

Општинска управа и Секретар 

Скупштине обезбјеђују услове за вршење 

функције одборника и на њихово тражење 

пружа стручну помоћ у изради приједлога акта 

које они подносе Скупштини и радним тијелима 

Скупштине, помаже им у вршењу других 

послова, које им  је повјерила Скупштина и 

радна тијела Скупштине, даје стручна 

објашњења о појединим проблемима на које 

наилазе у току рада Скупштине, стара се о 

обезбјеђењу техничких услова за њихов рад и 

обавља административне и друге послове за 

њихове потребе. 

 

Члан 21. 

 

 Одборници су дужни чувати државну, 

службену и пословну тајну, податке повјерљиве 

природе, те личне податке других лица до којих 

могу доћи у свом раду, у складу са Законом и 

другим прописима. 

 

Члан 22. 

 

 Одборник за вршење одборничке 

дужности има право на одборнички додатак. 

 Одлуком Скупштине Општине утврђује 

се висина одборничког додатка као и 

случајевима у којима одборнику не припада 

право на одборнички додатак. 
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Члан 23. 

 

 Одборнику престаје мандат истеком 

времена на који је биран и у другим случајевима 

утврђеним Законом, даном наступања 

чињенице, која за собом повлачи престанак 

мандата. 

 Престанак мандата утврђује Одлуком  

Централна изборна комисија Босне и 

Херцеговине. Оставке на мандат одборника 

подносе се на обрасцу који је службено 

утврдила и издала Централна изборна комисија 

Босне и Херцеговине, коју потписује 

Предсједник Скупштине, овјерава, печати и 

доставља Централној изборној комисији Босне и 

Херцеговине на даљу процедуру. 

 

 

IV- ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ 

 

Члан 24. 

 

 Скупштина има Предсједника, 

Потпредсједника и Секретара, у складу са 

Законом, Статутом и овим Пословником. 

 

 

1.Предсједник и Потпредсједник Скупштине 

 

Члан 25. 

 

 Кандидовање и избор Предсједника и 

Потпредсједника Скупштине врши се у складу 

са Статутом Општине и Пословником 

Скупштине. 

 Кандидата за Предсједника и 

Потпредсједника Скупштине предлаже 

Комисија за избор и именовања Скупштине 

Општине.  

 За Предсједника, односно 

Потпредсједника Скупштине изабран је 

одборник који је добио натполовичну већину 

гласова од укупног броја одборника у 

Скупштини. 

 Ако је предложено више кандидата, а 

ниједан од предложених кандидата не добије 

потребан број гласова, гласање се понавља за 

два кандидата који су добили највећи број 

гласова. 

 Уколико и у поновљеном гласању 

ниједан од кандидата не добије већину понавља 

се цијели поступак избора. 

 

Члан 26. 

 

Предсједник Скупштине има право и 

дужност да: 

- заступа и представља Скупштину, 

- учествује у припремама, сазива и 

води сједнице колегијума Скупштине, 

- учествује у припремама, сазива и 

води сједнице Скупштине, 

- иницира стављање на дневни ред 

сједнице, колегијума и радних тијела 

Скупштине питања из надлежности 

Скупштине, 

- осигурава реализовање права и 

дужности клубова одборника током 

припреме и одржавања сједнице 

Скупштине и колегијума Скупштине, 

- води сједнице у складу са 

принципима најбоље пракси 

демократског парламентаризма и 

одредбама овог Пословника, 

- осигурава сарадњу Скупштине и 

Начелника, те прати реализацију 

одлука и закључака Скупштине, 

- ради на остваривању сарадње са 

Скупштинама других општина, те 

другим органима и организацијама, 

- потписује акта усвојена од 

Скупштине и 

- врши и друге послове утврђене 

Законом, Статутом и овим 

Пословником. 

 

Члан 27. 

 

Предсједник Скупштине је у радном 

односу у Скупштини и остварује право на плату 

и друга права из радног односа у складу са 

Законом, колективним уговором и одлукама 

Скупштине. 

У случају да Скупштина донесе Одлуку 

да Предсједник Скупштине своју функцију 

обавља волонтерски, Предсједник Скупштине 

има право на накнаду у складу са Законом којим 

се утврђује статус функционера јединице 

локалне самоуправе. 

Потпредсједник Скупштине Општине, 

функцију обавља волонтерски и има право на 

накнаду у складу са Законом којим се утврђује 

статус функционера јединице локалне 

самоуправе. 

Члан 28. 

 

Потпредсједник Скупштине помаже 

Предсједнику Скупштине у обављању послова 

из његове надлежности. 

Потпредсједник замјењује 

Предсједника Скупштине у случају његове 

одсутности или спријечености и обавља и друге 

послове које му повјери Предсједник 

Скупштине. 

У случају одсуства или спријечености, 

Предсједника и Потпредсједника Скупштине, 

истог замјењује одборник кога одреди 

Скупштина. 
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2. Секретар Скупштине 

 

Члан 29. 

 

 Скупштина Општине именује 

Секретара Скупштине, на временски период 

који траје до краја мандата сазива Скупштине 

која га је именовала, након спроведеног јавног 

конкурса у складу са Законом. 

 За Секретара Скупштине може бити 

именовано лице, које испуњава опште и посебне 

услове за именовање, утврђене Законом. 

 Секретар Скупштине може бити 

разрјешен дужности, у случајевима утврђеним 

Законом. У случају престанка мандата 

Секретара, Скупштина Општине именује 

вршиоца дужности у складу са Законом. 

 

Члан 30. 

 

Секретар Скупштине помаже 

Предсједнику Скупштине у припремању 

сједница и организовања рада Скупштине и 

њених тијела. 

Секретар Скупштине је дужан: 

- да се стара о остваривању права и 

дужности одборника, 

- да прима иницијативе и приједлоге 

упућене Скупштини и даје их на даљу 

обраду надлежним органима и 

службама, 

- да обезбједи правно-техничку обраду 

аката усвојених на сједници 

Скупштине,  

- да учествује у припреми програма 

рада Скупштине, 

- да припрема приједлоге одговора на 

тужбе у споровима који се воде 

против аката Скупштине, 

- да благовремено објављује прописе и 

друге акте које је донијела 

Скупштина и доставља закључке и 

одборничка питања надлежним 

органима и службама, 

- помаже Предсједнику Скупштине у 

реализацији Скупштинских 

закључака, 

- да врши и друге послове утврђене 

Статутом, овим Пословником и  

Одлуком Скупштине. 

 

 Секретар Скупштине уређује Службени 

Гласник Општине Љубиње и одговоран је за 

његов садржај. 

 

 

 

 

 

3. Колегијум Скупштине 

 

Члан 31. 

 

У циљу унапређења ефикасности и 

усклађивања рада Скупштине успоставља се 

Колегијум Скупштине, који има координирајућу 

функцију, (у даљем тексту Колегијум) кога чине 

Предсједник и Потпредсједник Скупштине и 

предсједници клубова одборника у Скупштини. 

 

Члан 32. 

 

Надлежности колегијума су следеће: 

 

- утврђује приједлог плана рада 

Скупштине, 

- осигурава реализовање права и 

дужности одборника у обављању 

њихове функције и улоге, 

- обезбјеђује сарадњу са клубовима 

одборника и између њих, 

- координира рад радних тијела 

Скупштине и сарадњу Скупштине и 

њених радних тијела, 

- обезбјеђује сарадњу Скупштине и 

Начелника Општине, прати 

извршавање закључака и одлука 

Скупштине и извршење програма 

Скупштине, 

- руководи и координира активностима 

у припреми сједница Скупштине и у 

припреми дневног реда сједнице 

Скупштине, 

- утврђује приједлог дневног реда за 

сједнице Скупштине,  

- усаглашава временски термин 

одржавања скупштинских засиједања, 

- утврђује присуство трећих лица на 

сједницама Скупштине и одлучује о 

њиховом учешћу. 

 

Члан 33. 

 

Колегијум ради у сједницама. 

Сједнице колегијума одржавају се по 

потреби, а најмање једном између двије 

сједнице Скупштине. 

Колегијум одлучује на сједницама 

већином гласова од укупног броја чланова 

Колегијума. 

Сједницу колегијума сазива и води 

Предсједник Скупштине, а у случају његове 

спријечености Потпредсједник Скупштине. 

 На сједницама колегијума учествује 

Начелник Општине, Замјеник начелника 

Општине, Секретар Скупштине, начелници 

одјељења општинске управе, а по позиву 

Предсједника Скупштине сједницама могу 

присуствовати овлаштени представници јавних 
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предузећа и установа чији је оснивач Општина, 

без права одлучивања. 

 

Члан 34. 

 

На сједницама колегијума води се 

скраћени записник. 

Записник са сједница колегијума   

доставља се учесницима сједнице  и доступан је 

свим одборницима. 

Секретар Скупштине одговоран је за 

вођење записника на сједницама колегијума. 

    

4. Клубови одборника 

 

Члан 35. 

 

У Скупштини се образују клубови 

одборника политичких странака, коалиција и 

независних одборника, као основни облик 

њиховог организационог дјеловања.  

Три или више одборника из сазива 

Скупштине, могу оформити клуб одборника. 

Клуб одборника се конституише тако 

што се Предсједнику Скупштине подноси 

списак чланова, који је потписао сваки члан 

клуба одборника са именом предсједника клуба 

одборника и његовог замјеника.  

Одборник може бити члан само једног 

клуба одборника. 

Клуб одборника учествује у раду 

Скупштине на начин утврђен овим 

Пословником. 

 

Члан 36. 

 

Сваки клуб одборника има 

Предјседника који заступа клуб, руководи 

радом клуба и организује активности клуба. 

У току засједања сједнице Скупштине 

клуб одборника може овластити једног свог 

члана да изнесе став клуба о одређеној тачки 

дневног реда, о чему предсједник клуба 

обавјештава Предјседника Скупштине 

најкасније до отварања расправе о тој тачки 

дневног реда. 

Ако клуб одборника представља 

Замјеник предсједника, односно овлашћени 

представник, он преузима овлашћења 

предсједника клуба. 

 

Члан 37. 

 

Предсједник клуба одборника у 

писменом облику обавјештава Предсједника 

Скупштине о промјени састава клуба и 

истовремено му доставља потписане изјаве о 

приступању нових чланова. 

У току засједања Скупштине 

предсједник клуба одборника има право 

затражити десетноминутну паузу за 

консултације са члановима клуба одборника о 

одређеној тачки дневног реда. 

               Предсједник Скупштине дужан је дати 

најмање једну тражену паузу у току засједања 

Скупштине. 

 

Члан 38. 

 

Скупштина обезбјеђује просторне 

услове за рад клубова одборника. 

Стручне и административно-техничке 

послове за потребе клуба одборника обавља 

надлежно одјељење у општинској управи. 

 

5. Радна тијела Скупштине 

а) Опште одредбе 

 

Члан 39. 

 

За разматрање питања из надлежности 

Скупштине, предлагања и разматрања аката, као 

и за проучавање и разматрање других питања, 

образују се стална и повремена радна тијела 

Скупштине. 

Стална радна тијела Скупштине 

образују се по одредбама Статута Општине и 

овог Пословника. 

Мандат сталних радних тијела 

Скупштине траје колико и мандат Скупштине. 

Повремена радна тијела образују се 

посебном одлуком, којом се одређује њихов 

назив, састав, надлежност, начин рада и друга 

питања значајна за функционисање тог радног 

тијела. 

Радна тијела Скупштине у припреми и 

одржавању сједница се придржавају одредби 

овог Пословника.  

 

Члан 40. 

 

Радна тијела Скупштине имају 

предсједника  и одређен број чланова. 

Предсједник радног тијела усклађује 

рад радног тијела са радом Скупштине и других 

радних тијела, предлаже дневни ред, покреће 

инцијативу за разматрање појединих питања из 

дјелокруга радног тијела, стара се о 

обавјештавању радног тијела и одборника о 

проблемима из дјелокруга радног тијела, 

припрема и сазива сједнице и предсједава 

сједници, стара се о провођењу закључака 

радних тијела и ради друге послове одређене 

овим Пословником. 

 

Члан 41. 

 

Састав радног тијела одговара 

страначкој заступљености у Скупштини. 
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За чланове поједних радних тијела, 

поред одборника, могу се бирати научни и 

стручни радници из области која је у 

надлежности радног тијела, с тим што њихов 

број не може бити већи од половине укупног 

броја чланова радног тијела Скупштине. 

 У случају из става 2.овог члана 

предсједник радног тијела Скупштине може 

бити само одборник Скупштине. 

 

Члан 42. 

 

Као стална радна тијела Скупштине образују 

се комисије и савјети, чији састав предлаже 

Комисија за избор и именовање, уз предходне 

консултације са клубовима одборника. 

Иницијативу за образовање повремених 

радних тијела Скупштине покреће Предсједник, 

Потпредсједник Скупштине и сваки одборник у 

Скупштини. 

Одборник може бити члан највише 3 

стална радна тијела Скупштине. 

 

Члан 43. 

 

Радна тијела Скупштине имају обавезу 

да: 

 

- покрећу иницијативу за разматрање 

појединих питања из надлежности 

радног тијела, 

- сарађују са Предсједником 

Скупштине, предсједницима других 

радних тијела и представницима 

општинске управе у циљу што боље 

припреме и организације радног 

тијела којим предсједава, 

- разматрају материјале из свог 

дјелокруга рада, која су на дневном 

реду сједнице Скупштине, 

- подносе извјештаје, сугестије и 

предлоге Скупштини, 

- врше и друге послове регулисане 

Пословником или Одлуком о 

образовању радних тијела. 

 

Члан 44. 

 

Радна тијела раде у сједницама које су 

отворене за јавност. 

Сједницу радног тијела сазива њен 

предсједник по сопственој иницијативи,  а 

дужан је сазвати сједницу радног тијела и на 

захтјев Предсједника Скупштине, већине 

чланова радног тијела. 

Позив за сједницу радног тијела, с 

приједлогом дневног реда упућује се члановима  

пет дана прије дана одржавања сједнице. 

Предсједник радног тијела може, када 

за то постоје оправдани разлози, сазвати 

сједницу радног тијела у року краћем од пет 

дана, а дневни ред за ту сједницу може 

предложити и на самој сједници. 

Ако предсједник не сазове сједницу 

радног тијела када је то дужан да уради, 

сједницу може сазвати Предсједник Скупштине. 

Сједници Радног тијела могу 

присуствовати и они чланови Скупштине који 

нису чланови Радног тијела, али без права 

одлучивања. 

 

Члан 45. 

 

Радно тијело може да ради ако сједници 

присуствује већина чланова радног тијела, а 

одлучује о питањима из утврђене  надлежности 

већином гласова од укупног броја чланова 

радног тијела. 

 

Уколико се сједница радног тијела 

Скупштине не може одржати ни након два 

узастопна сазивања због неоправданог 

одсуствовања појединих чланова или уколико  

поједини чланови радног тијела из 

неоправданог разлога не присуствују три или 

више пута сједници радног тијела, предсједник 

радног тијела, ће предложити Скупштини 

замјену тих чланова. 

 

Члан 46. 

 

 Члан радног тијела Скупштине може се 

разријешити дужности и прије истека мандата: 

 - ако поднесе оставку, 

- због болести која га онемогућава да 

обавља дужност, 

- ако не извршава или неблаговремено 

извршава дужност члана радног тијела. 

 Приједлог за разрјешење мора бити у 

писменој форми уз навођење разлога због којих 

се предлаже разрјешење дужности члана радног 

тијела. 

 

Члан 47. 

 

 О раду на сједници радног тијела води 

се записник. 

 Записник садржи основне податке о 

раду на сједници, питањима која су разматрана, 

као и изнесена мишљења и ставове које је радно 

тијело усвојило. 

 Члан радног тијела може о заузетом 

ставу издвојити мишљење, што се на његов 

захтјев уноси у записник и извјештај радног 

тијела. 

 Аке које доноси радно тијело и усвојени 

записник потписује предсједник радног тијела и 

одговоран је за његову вјеродостојност. 
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Члан 48. 

 

Радно тијело  сарађује са другим 

радним тијелима и може са њима одржавати 

заједничке сједнице. 

Ради проучавања појединих питања из 

свог дјелокруга, састављања извјештаја, 

припремања општег акта Скупштине или другог 

прописа, радно тијело може да образује и радну 

групу. 

 

б) Посебне одредбе 

 

Члан 49. 

 

Стална радна тијела Супштине су: 

Комисије, Савјети и Одбори. 

Комисије Скупштине су: 

1. Комисија за избор и именовања, 

2. Комисија за статутарна питања, 

Пословник и прописе, 

3. Комисија за мандатна питања, 

      4.    Комисија за заштиту људских права и 

представке и притужбе грађана, 

5. Комисија за вјерска питања, 

6. Комисија за награде и признања, 

7. Комисија за равноправност полова, 

8. Комисија за питања младих, 

9. Комисија за мјесне заједнице. 

 

Савјети Скупштине су: 

1. Савјет за спорт, 

2. Савјет за културу. 

 

 

Одбори Скупштине су: 

1. Етички одбор,  

2. Одбор за здравље. 

 

Члан 50. 

 

Комисија за избор и именовања: 

- утврђује предлоге за  избор и 

именовање, односно разрјешење 

функционера и других лица које бира, 

односно именује Скупштина, ако 

Законом, Статутом или одлуком 

Скупштине није другачије 

регулисано, 

- сарађује са одговарајућим тијелима 

других органа и организација у 

општини, прибавља њихова 

мишљења и утврђује приједлог за 

избор, именовање и разрјешења из 

надлежности Скупштине, 

- утврђује приједлог за састав радних 

тијела Скупштине,  

- разматра приједлоге за избор и 

именовање директора јавних 

установа, чији је оснивач Скупштина, 

- разматра и утврђује приједлог за 

именовање чланова управних одбора 

јавних установа односно надзорних 

одбора јавних предузећа чији је 

оснивач Општина, 

- доноси Рјешење о радном односу 

Начелника Општине, на основу 

цертификата Изборне комисије Босне 

и Херцеговине, 

- доноси Рјешење о радном односу 

Предсједника Скупштине, након 

избора од стране Скупштине, 

- утврђује приједлог Одлуке о статусу, 

платама и другим правима 

функционера Општине,  

- утвђује приједлог  Одлуке о садржају, 

облику и начину вођења евиденције о 

издатим одборничким 

легитимацијама,  

- сарађује са одговарајућим 

политичким странкама, органима, 

организацијама и учествује у 

рјешавању кадровске политике у 

оквиру своје надлежности, 

- обавља и друге послове одређене 

Законом, општим актима Скупштине 

и овим Пословником. 

    Комисија за избор и именовања има 

предсједника и два  члана који се бирају из реда 

одборника у Скупштини, сразмјерно броју 

изабраних одборника странака и коалиција у 

Скупштини. 

 Листу кандидата зa избор предсједника 

и чланова Комисије за избор именовање 

подноси Радно предсједништво на првој 

сједници Скупштине, а на основу претходних 

консултација са политичким странкама које 

имају своје одборнике у Скупштини. 

 

Члан 51. 

 

Комисија за статутарна питања, 

Пословник и прописе: 

- разматра нацрт и приједлог Статута 

општине,  

- утврђује нацрт и приједлог 

Пословника Скупштине, 

- разматра приједлоге одлука и аката 

које доноси Скупштина у погледу 

њихове усаглашености са Уставом, 

Законом и Статутом Општине, као и 

у погледу њихове правне обраде, 

- разматра иницијативе за доношење 

Одлука и општих аката Скупштине,  

- даје мишљење о поднесеним 

амандманима на приједлоге аката 

које разматра,  

- разматра приједлоге за давање 

аутентичних тумачења одлука или 

других аката Скупштине и утврђује 
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приједлоге текста аутентичног 

тумачења, 

- разматра општа акта организација и 

заједница које потврђује или на које 

даје сагласност Скупштина и о томе 

даје мишљење и приједлоге 

Скупштини, 

- утврђује пречишћене текстове 

Одлука и других прописа Скупштине, 

кад је тим актима за то овлашћена, 

- разматра и друга питања која се 

односе на Статут, Пословник и друга 

акта Скупштине. 

        Комисија за статутарна питања, 

Пословник и прописе има предсједника и 

четири члана, који се бирају из реда одборника 

у Скупштини и из реда стручних радника из 

области права и локалне самоуправе. 

 

Члан 52. 

 

Комисија за мандатна питања: 

- разматра престанак мандата 

појединим одборницима и о томе 

подноси извјештај Скупштини, 

- подноси приједлог за верификацију 

мандата нових одборника, 

- разматра и друга питања у вези са 

мандатом и  правима одборника. 

   Комисија за мандатна питања има 

предсједника и два члана који се бирају из реда 

одборника у Скупштини. 

 

Члан 53. 

 

Комисија за заштиту људских права и 

представке и притужбе грађана: 

 

- разматра питања остваривања и 

заштите слобода и права грађана, а 

посебно питања везана за кршење 

слобода и права од стране општинске 

управе и институција које врше јавна 

овлашћења из надлежности Општине, 

- указује на појаве и проблеме у 

остваривању и заштити људских 

права и слобода и предлаже мјере 

Скупштине у циљу њихове заштите, 

- испутује и разматра представке и 

приједлоге које грађани или правна 

лица упућују или непосредно подносе 

Скупштини и према потреби 

предлаже надлежним органима мјере 

за рјешавање питања изнесених у 

приједлозима и  о томе обавјештава 

подносиоца, 

- проучава представке и приједлоге 

којим грађани, предузећа и друге 

организације указују на неправилно 

спровођење Закона, као и одлука и 

других аката Скупштине од стране 

надлежних органа и о томе 

обавјештава Скупштину, 

- разматра и проучава појаве на које се 

у представкама и приједлозима 

указује, ради сагледавања узрока због 

којих се представке и приједлози 

упућују Скупштини и предлаже 

предузимање потребних мјера, 

- разматра и друга питања у домену 

заштите људских права и слобода, 

као и могућност побољшања рада 

општинске административне службе 

и институција које врше јавна 

овлашћења из надлежности општине, 

- обавља и друге послове из ове 

области по одлукама и закључцима 

Скупштине. 

Комисија за заштиту људских права и 

представке и притужби грађана има 

предсједника и два члана која се бирају из реда 

одборника у Скупштини.  

 

Члан 54. 

 

Комисија за вјерска питања: 

- прати провођење закона и других 

прописа који се односе на вјерске 

заједнице и даје Скупштини и другим 

органима у Oпштини мишљења и 

приједлоге о појединим питањима из 

односа органа власти и локалне 

самоуправе и вјерских заједница, 

   -  ради на остваривању сарадње са 

вјерским заједницама које дјелују на 

подручју     Општине, 

          - залаже се за остваривање вјерске и 

националне толеранције на подручју општине,  

-   обавља и друге послове из ове области 

по одлукама и закључцима Скупштине. 

 Комисија за вјерска питања има 

предсједника и два члана који се бирају из реда 

одборника у Скупштини. 

 

Члан 55. 

 

Комисија за награде и признања: 

- предлаже Скупштини доношење 

Одлуке о установљењу награда и 

признања општине која се додјељују 

за радове или дјела која заслужују 

опште признање и истицање, 

- утврђује критерије и поступак за 

додјелу награда и признања и стара се 

о њиховом провођењу, 

- стара се да ликовно или друго 

умјетничко рјешење награде 

симболише историјске и културне 

вриједности Општине, 
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- разматра приједлоге Одлуке о 

проглашењу почасног грађанина, 

- припрема и утврђује приједлоге за 

додјелу награда. 

 Комисија за награде и признања има 

предсједника и два члана који се бирају из реда 

одборника у Скупштини. 

 

Члан 56. 

 

Комисија за равноправност полова: 

- разматра и предлаже мјере за 

унапређење политике равноправности 

полова, 

- прати и анализира примјену одредби 

Закона и ратификованих 

међународних докумената против 

полне дискриминације и предлаже 

мјере за њихово досљедно 

спровођење, 

- даје инцијативу за предузимање 

краткорочних мјера које доприносе 

остваривању равноправности полова, 

- прати стање у области остваривања 

политике равноправности полова, 

оцјењује ефекте мјера за постизање 

равноправности полова и о томе 

обавјештава надлежне органе и 

јавност, 

- прати податке о заступљености жена 

и мушкараца на изборним и 

именованим положајима и о томе 

обавјештава све заинтересоване, 

- прати и анализира критеријуме 

селекције у различитим процедурама 

избора и именовања на јавне 

функције и даје инцијативу за 

отклањање препрека које се 

негативно одражавају на избор и 

именовање мање заступљеног пола, 

- разматра нацрте и приједлоге одлука 

које доноси Скупштина из аспекта 

равноправности полова, 

- иницира и подржава програме 

оспособљавања и едукације у циљу 

промовисања равноправности полова, 

- иницира и подржава програме и 

предлаже мјере за подстицање и 

оспособљавање жена за учешће у 

јавном и политичком животу, 

- разматра и друга питања од интереса 

за постизање равноправности полова. 

 

Комисија има предсједника и два члана који 

се бирају из реда одборника Скупштине и 

грађана.  

 

 

 

 

Члан 57. 

 

 Комисија за питања младих: 

- прати стање и појаве у животу и раду 

младих и предлаже Скупштини 

програме и мјере за дјеловање 

општинске службе у овој области; 

- ради на сузбијању малољетничке 

деликвенције, наркоманије, те 

иницира активности на превентивном 

дјеловању међу младима; 

- предлаже програме креативног 

ангажовања младих у области 

културе, спорта, едукације и других 

активности; 

- остварује сарадњу са домаћим и 

међународним организацијама и 

инситуцијама које се баве питањима 

младих; 

- обавља и друге послове из ове 

области по одлукама и закључцима 

Скупштине. 

Комисија за питања младих има 

предсједника и четири члана, који се бирају из 

реда одборника Скупштине и представника 

омладине. 

 

Члан 58. 

 

 Комисија за мјесне заједнице:  

- разматра иницијативе за оснивање 

мјесних заједница и процјењује 

њихову оправданост, 

- разматра приједлог аката о оснивању 

и раду мјесне заједнице, односно 

приједлог одлуке о цјелисходности 

иницијативе за оснивање мјесних 

заједница,  

- анализира рад органа мјесних 

заједница и предлаже мјере за 

унапређење њиховог рада, 

- разматра питање финансирања  

мјесних заједница и предлаже 

расподјелу буџетских средстава 

мјесним заједницама, 

- разматра примједбе, приједлоге и 

иницијативе упућене општинским 

органима у вези са радом мјесних 

заједница и о томе извјештава 

Скупштину, 

- разматра извјештаје и информације о 

стању објеката и комуналне и друге 

инфраструктуре у мјесним 

заједницама и предлаже предузимање 

одређених мјера, 

- обавља и друге послове из ове 

области, у складу са закључцима и 

одлукама Скупштине. 
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Комисија за мјесне заједнице има 

предсједника и два члана, који се бирају из реда 

одборника у Скупштини. 

 

Члан 59. 

 

Савјет за спорт: 

- разматра приједлоге и даје мишљења 

Скупштини општине о организацији 

спорта на нивоу општине, као и о 

коришћењу спортских објеката и 

терена, 

- разматра приједлоге и даје мишљења 

о одржавању спортских 

манифестација од значаја за општину 

и Републику Српску, који се 

финансирају средствима из буџета 

општине, 

-  успоставља спортску сарадњу са 

другим општинама у Републици 

Српској и шире, 

- успоставља сарадњу са спортским 

организацијама, општинским 

савезима, установама и 

институцијама у области спорта и 

физичке културе. 

 

Савјет за спорт има предсједника и 

четири члана који се бирају из реда одборника  

Скупштине и из реда стручних радника из 

области спорта и физичке културе. 

 

Члан 60. 

 

Савјет за културу: 

- разматра приједлоге и даје мишљење 

Скупштини општине о организовању 

и одржавању манифестација у 

области културе од интереса за 

Општину, 

- предлаже Скупштини општине 

оснивање институција у области 

културе у Општини, Републици 

Српској и шире, 

- предлаже мјере заштите, очувања и 

унапређења тековина културног и 

природног наслеђа на подручју 

Општине, 

- разматра и друга питања из области 

културе. 

 

Савјет за културу има предсједника и 

четири члана који се бирају из реда одборника у 

Скупштини Општине и из реда истакнутих 

стручних радника из области културе.  

 

 

 

 

 

Члан 61. 

 

 Етички одбор 

 

        У циљу обезбјеђивања примјене Етичког 

кодекса, Скупштина образује Етички одбор,  

који има дужност да: 

         - прати и анализира примјену кодекса, 

         - прати рад изабраних представника, 

         - разматра пријаве, води поступак и 

предлеже мјере. 

         - подноси извјештај о раду два пута 

годишње, 

         - обавјештава јавност и организује 

промоцију кодекса. 

          

         Етички одбор има предсједника и четири 

члана, од којих су три члана одборници 

Скупштине, а два члана су  представници 

грађана. 

 

Члан 62. 

 

Одбор за здравље: 

-  прати и анализира стање у здравству на 

подручју Општине, 

-  подноси извјештаје и предлаже 

предузимање одговарајућих мјера, 

- разматра и предузима планове развоја и 

мреже здравствене заштите на подручју 

Општине и о томе заузима ставове и 

доставља мишљења, 

-  разматра приједлоге аката који се 

односе на здравствену заштиту и 

здравствене установе на подручју 

Општине, 

-  разматра извјештаје и информације о 

раду здравствене установе,  

- разматра и друга питања и извршава 

послове из облсти здравствене заштите  

становништва. 

 

 Одбор за здравље има предсједника и 

четири члана, који се бирају из реда одборника 

у Скупштини и из реда стручних радника 

здравствене струке. 

 

Члан 63. 

 

 Стручне и административно - техничке 

послове, за потребе радних тијела Скупштине, 

обављају надлежна одјељења општинске управе. 
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V- ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ 

 

Члан 64. 

 

Скупштина доноси Програм рада за 

календарску годину, по правилу, до почетка 

године. 

Програм рада Скупштине чине питања 

из дјелокруга Скупштине. 

Програма рада садржи задатке 

Скупштине, који произилазe из Устава, Закона, 

Статута Општине, утврђене политике и 

економског развоја општине, као и друге 

послове и задатке у рјешавању питања од 

интереса за грађане. 

Програмом рада утврђују се послови и 

задаци Скупштине, њихов садржај, начин 

извршавања, носиоци послова и задатака, као и 

рокови за њихово извршење. 

Радна тијела Скупштине, при 

утврђивању својих обавеза и задатака, 

придржавају се програма рада Скупштине. 

 

Члан 65. 

 

У припремама за израду програма рада 

Предсједник и Секретар Скупштине прибављају 

приједлоге и мишљења о питањима која треба 

унијети у програм рада од одборника, радних 

тијела Скупштине, Начелника општине, 

Општинске управе, политичких странака које су 

заступљене у Скупштини, мјесних заједница, 

грађана и удружења грађана. 

На основу припремљених приједлога и 

сугестија колегијум припрема и утврђује 

приједлог Програма рада Скупштине, који се 

упућује Скупштини на разматрање. 

 

Члан 66. 

 

             Програм рада усваја Скупштина и исти 

се након доношења објављује у Службеном 

Гласнику Општине Љубиње. 

            Скупштина разматра остваривање 

Програма рада у току године и предузима 

одговарајуће мјере за његово извршење.  

 

 

VI НАЧИН РАДА СКУПШТИНЕ 

 

1. Сједнице Скупштине 

 

Члан 67. 

 

Скупштина ради у сједницама које су 

отворене за јавност. 

Скупштина одржава редовне, тематске, 

свечане и ванредне сједнице. 

Сједнице Скупштине одржавају се у 

секуларном амбијенту. 

 

Члан 68. 

 

Редовне сједнице одржавају се ради 

расправљања и одлучивања о питањима из 

надлежности Скупштине, у складу са 

Програмом рада. 

Тематске сједнице одржавају се ради 

разматрања и одлучивања о питањима од 

посебног интереса на захтјев Клуба одборника, 

Начелника Општине, мјесних заједница, групе 

грађана и удружења грађана. 

Свечане сједнице одржавају се поводом 

Дана општине, а могу се по посебној одлуци 

Скупштине одржати у част неког другог 

догађаја или личности. 

Ванредна сједница се одржава изузетно, 

у случајевима опасности по јавну безбједност и 

сигурност грађана ширих размјера, 

елементарних непогода, епидемија и у другим 

ванредним околностима. 

Ванредна сједница може се сазвати у 

роковима краћим од оних који су предвиђени 

овим Пословником, а њен дневни ред може се 

предложити на самој сједници, у складу са 

околностима које налаже сазивање ванредне 

сједнице. 

 

2.Сазивање сједнице 

 

Члан 69. 

 

Сједницу Скупштине Општине сазива 

Предсједник  Скупштине по потреби, а најмање 

једном у два мјесеца. 

Предсједник Скупштине Општине 

сазива сједницу Скупштине по сопственој или 

на иницијативу Начелника Општине или на 

иницијативу 1/3 одборника Скупштине у року 

од 15 дана од дана подношења захтјева. 

Ако сједницу Скупштине Општине не 

сазове Предсједник Скупштине Општине у року 

из става 2. овог члана, односно Потпредсједник 

Скупштине Општине у случају када је 

Предсједник Скупштине Општине спријечен да 

је сазове или одбије да је сазове, Скупштину 

сазива подносилац захтјева, у року од 8 дана од 

истека рока из става 2. овог члана. 

У случају из става 3. овог члана 

сједницом Скупштине предсједава одборник 

којег одреди Скупштина Општине, ако је 

Предсједник односно Потпредсједник 

Скупштине Општине спријечен или одбије да 

предсједава сједници. 

 Скупштина сазвана у складу са 

одредбама 2. и 3. овог члана, мора се одржати у 

року од 15 дана, од дана сазивања Скупштине. 
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 Сједница Скупштине Општине сазвана 

супротно одредбама става 1. до 5. овог члана 

сматра се незаконитом и акти донесени на тој 

сједници сматрају се ништавним. 

 

Члан 70. 

 

Позив за сједницу Скупштине садржи 

нарочито: Датум одржавања, мјесто, почетак 

рада сједнице и приједлог дневног реда. 

Предсједник Скупштине позив и 

материјале за сједницу Скупштине, упућује 

Одборницима, Начелнику Општине, Замјенику 

начелника, Начелницима одјељења, Секретару 

Скупштине, најмање седам дана прије 

одржавања сједнице. 

На сједницу Скупштине могу се 

позвати представници јавних предузећа или 

јавних установа са сједиштем у Општини, 

представници других организација или 

удружења грађана, представници савјета 

мјесних заједница, када су на дневном реду 

питања од значаја за рад органа, јавних 

предузећа, установа или организација које 

представљају, или чији се материјали разматрају 

на сједници Скупштине.  

Друга заинтересована лица могу 

поднијети захтјев Предсједнику Скупштине, за 

присуство сједници Скупштине, најкасније осам 

дана прије одржавања сједнице. 

О позивању на сједницу Скупштине из 

става 2, 3. овог члана одлучује Колегијум 

Скупштине.  Секретар Скупштине Општине је 

обавезан одговорити на све поднешене захтјеве 

у складу са ставом колегијума. 

 

3. Предсједавање и учешће у раду 

сједница Скупштине 

 

Члан 71. 

 

Сједницом Скупштине предсједава 

Предсједник Скупштине. 

Ако је Предсједник спријечен, 

сједницом предсједава Потпредсједник, а ако је 

и он спријечен сједницом предсједава одборник 

којег одреди Скупштина. 

 

Члан 72. 

. 

  Одборници Скупштине имају право и 

дужност да активно учествују у раду и 

одлучивању на сједницама Скупштине. 

 У раду сједница, без права одлучивања, 

могу учествовати Начелник Општине, Замјеник 

начелника Општине, начелници одељења 

Општинске управе, спољни чланови радних 

тијела Скупштине, посланици са подручја 

Општине, представници савјета мјесних 

заједница, научни стручни и јавни радници који 

су позвани ради изношења својих мишљења о 

одређеним питањима, представници удружења 

грађана, те представници грађана, ако су 

позвани да учествују у расправи о питањима из 

њихове надлежности.  

Члан 73. 

 

Одборник, као и остали учесници, на 

сједници Скупштине може да говори пошто 

затражи и добије ријеч од Предсједника 

Скупштине. 

Пријаве за ријеч могу да се подносе све 

до завршетка претреса о појединим тачкама 

дневног реда. 

 

Члан 74. 

 

 Одборник може само једном 

учествовати у излагању о свакој тачки дневног 

реда.  

 Одборници су дужни да поштују 

достојанство Скупштине и сваког учесника у 

раду Скупштине.  

Није дозвољено кориштење 

уврједљивих израза, нити изношење чињеница о 

приватном животу других лица.  

 

 

 

4. Кворум за сједницу Скупштине 

 

Члан 75. 

 

 Предсједник Скупштине отвара 

сједницу и утврђује да ли постоји кворум за рад. 

За рад Скупштине на почетку сједнице и у току 

скупштинског засједања мора бити присутна 

надполовична већина од укупног броја 

одборника у Скупштини. Сваки одборник може 

у току сједнице захтјевати утврђивање кворума. 

 Предсједник Скупштине након 

утврђивања постојања кворума за рад, 

обавјештава Скупштину који су одборници 

спријечени присуствовати сједници Скупштине 

и из којих разлога. 

 

 

5. Дневни ред сједнице Скупштине 

 

Члан 76. 

 

Приједлог дневног реда редовне сједнице 

Скупштине, подноси Предсједник Скупштине, 

на основу приједлога Колегијума Скупштине. 

Приједлог за увршћење одређеног питања 

у дневни ред сједнице Скупштине има право да 

поднесе сваки одборник, Предсједник сваког 

радног тијела Скупштине, Клуб одборника и 

Начелник Општине. 
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Дневни ред сједнице Скупштине утврђује 

се на основу приједлога дневног реда садржаног 

у позиву за сједницу Скупштине и приједлога 

овлашћених предлагача из става 2. овог члана 

на почетку сједнице већином гласова укупног 

броја одборника Скупштине. 

Предлагач је дужан да обезбједи писани 

материјал за предложену тачку дневног реда. 

Уколико предлагач повачи тачку из 

предложеног дневног реда, она се скида са 

дневног реда, без расправе и гласања, што се 

констатује у записнику сједнице Скупштине. 

  

6. Ток сједнице 

 

Члан 77. 

 

Предсједник Скупштине отвара 

сједницу Скупштине, након констатовања да 

има кворум сједнице. Дневни ред сједнице се 

утврђује на почетку сједнице, у складу са 

одредбама овог Пословника.   

            На почетку сједнице Скупштине може се 

измјенити редослијед појединих тачака дневног 

реда.  У току сједнице Скупштине не могу се 

додавати нове тачке дневног реда, нити 

изостављати тачке које су уврштене у дневни 

ред сједнице Скупштине. Скупштина усваја 

дневни ред у цјелини већином гласова укупног 

броја одборника.  

           Предсједник Скупштине објављује 

усвојени дневни ред сједнице Скупштине. 

Уколико се дневни ред не усвоји на сједници 

Скупштине, Предсједник Скупштине закључује 

сједницу. 

 

 

 

Члан 78. 

 

Предсједник Скупштине даје ријеч 

одборницима по реду којима су се пријавили. 

Одборник односно учесник у расправи може да 

говори само о питању о коме се расправља по 

утврђеном дневном реду, а ако се удаљи од 

дневног реда Предсједник ће га упозорити да се 

држи дневног реда, односно одузети му ријеч 

ако се и послије упозорења не држи дневног 

реда. 

 

Члан 79. 

 

Трајање излагања одборника и других 

учесника на сједницама не може бити дуже од 

десет минута.  

Одборник, односно учесник у расправи 

има право на реплику, с тим да реплика може да 

траје најдуже три минута. 

 

 

Члан 80. 

 

Одборнику који жели да говори о 

повреди Пословника или о повреди утврђеног 

дневног реда, Предсједник Скупштине даје 

ријеч чим је овај затражи и његов говор не може 

трајати дуже од три минута. 

Послије изнесеног приговора, 

Предсједник Скупштине даје објашњење, а ако 

одборник није задовољан објашњењем, о томе 

се рјешава на сједници без даље расправе. 

 

Члан 81. 

 

Ако одборник затражи ријеч да би се 

исправио навод који је нетачно изложен и који 

је повод неспоразума или који је изазвао 

потребу за објашњењем, Предсједник 

Скупштине ће му дати ријеч чим заврши говор 

онога који је изазвао потребу исправке. 

Одборник се у том случају мора 

ограничити на исправку, односно објашњење, а 

тај говор не може трајати дуже од три минуте. 

 

Члан 82. 

 

Ако Предсједник Скупштине у било 

ком моменту утврди да не постоји кворум, 

сједница се прекида, односно одлаже док се не 

стекну услови за рад.  

Предсједник Скупштине ће прекинути 

рад сједнице Скупштине и у другим 

случајевима, ако тако одлучи Скупштина. 

Прекид сједнице Скупштине због непостојања 

кворума траје, док се не стекну услови за 

одржавање сједнице. 

Предсједник Скупштине обавијестиће 

одборнике о наставку сједнице Скупштине. У 

случају да Предсједник не сазове наставак 

сједнице из става 1. овог члана, наставак 

сједнице Скупштине сазваће се примјеном 

одредби члана 69.  Пословника о сазивању 

Скупштине.  

 

7. Разматрање тачака дневног реда 

 

 Члан 83. 

 

Послије усвајања дневног реда прелази 

се на разматрање појединих питања према 

утврђеном редоследу у дневном реду. 

На сједници се разматра свако питање 

дневног реда прије него што се о њему одлучује, 

осим ако је овим Пословником одређено да се о 

неком питању одлучује без разматрања. 

 

Члан 84. 

 

Разматрање може бити опште и 

разматрање у појединостима. 
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          Када се приликом разматрања питања од 

општег политичког значаја предлаже доношење 

резолуције или препоруке, као и када се 

разматра приједлог Пословника Скупштине или 

другог општег акта из дјелокруга Скупштине, на 

сједници се може одлучити да се таква питања 

разматрају одвојено, у начелу и у 

појединостима. 

У току општег разматрања приједлога 

расправља се о приједлогу у начелу и могу се 

износити мишљења, тражити објашњења и 

покренути питања о рјешењима датим у 

приједлогу. 

У току разматрања о појединостима, 

Скупштина може одлучити да се расправља о 

дијеловима, односно одјељцима или о 

појединим члановима. У току разматрања о 

појединостима расправља се и о амандманима. 

Када се утврди да нема више 

пријављених за учешће у расправи, Предсједник 

Скупштине закључује расправу. 

 

 

Члан 85. 

 

Разматрање појединих питања је 

јединствено, ако овим Пословником није 

другачије одређено. 

Разматрање почиње излагањем 

представника предлагача, уколико је то 

потребно, а затим извјестиоца радног тијела 

Скупштине, ако жели да усмено ближе упозна 

одборнике о мишљењима и приједлозима 

радног тијела. 

Послије тога ријеч добијају одборници 

и други учесници у раду сједнице. 

 

8.  Одлучивање 

 

Члан 86. 

 

За доношење одлуке на сједници 

Скупштине потребно је присуствовање 

натполовичне већине од укупног броја 

одборника, уколико Законом није другачије 

прописано. 

Ако Предсједник Скупштине није 

сигуран да на сједници присуствује 

натполовична већина одборника одредиће 

прозивање одборника. 

 

Члан 87. 

 

Скупштина одлучује већином гласова 

од укупног броја одборника.  

Гласање је јавно и врши се подизањем 

руке или гласачког картона.  

Јавним гласањем руководи Предсједник 

Скупштине. 

Приликом гласања Предсједник 

Скупштине позива одборнике да се изјасне: «за 

приједлог», затим  ко је  «против» приједлога и 

да ли се ко «уздржао» од гласања. 

По завршеном гласању предсједник 

Скупштине утврђује и објављује резултате 

гласања, а затим констатује  да ли је приједлог о 

коме се се гласа прихваћен или одбијен. 

Члан 88. 

 

 Ако се гласа гласачким картоном, 

одборник гласа за приједлог подизањем плавог 

картона на коме је упсиана ријеч «ЗА», 

одборник гласа против приједлога подизањем 

црвеног картона на коме је уписана ријеч 

«ПРОТИВ», а ако се одборник уздржава од 

гласања изјашњава се подизањем бијелог 

картона на коме је упсиана ријеч «УЗДРЖАН». 

Члан 89. 

 

Гласати се може и појединачним 

изјашњавањем  одборника. 

Изјашњавање одборника појединачно 

врши се кад то одреди Предсједник Скупштине, 

кад сматра да је то потребно да би се тачно 

утврдио резултат гласања, или ако то затражи 

одборник чији захтјев подржи 1/3 одборника. 

Појединачно се гласа тако што се сваки 

прозвани одборник изјашњава «за» или 

«против», или се «уздржава» од гласања. 

Одборнике прозива Предсједник 

Скупштине. 

 

9. Одржавање реда 

 

Члан 90. 

 

О реду на сједници Скупштине стара се 

Предсједник Скупштине. 

За повреду реда на сједници сматра се: 

непридржавање одредби Пословника, Етичког 

кодекса понашања одборника, некоректно и 

недолично понашање према учесницима и 

присутнима на сједници и ометање нормалног 

рада на сједници. 

За повреду реда на сједници 

Предсједник Скупштине може одборнику 

изрећи сљедеће мјере: 

-  опомену 

-  одузимање ријечи и  

-   удаљити га са сједнице. 

 

Члан 91. 

 

Опомена се изриче одборнику који на 

сједници својим понашањем или говором 

нарушава ред или повређује одредбе 

Пословника узимањем ријечи када му је 

Предсједник није дао, упадањем у ријеч 

говорнику и слично. 
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Мјера одузимања ријечи изриче се 

одборнику који је већ на тој сједници  упозорен 

да се придржава реда и одредби Пословника. 

 

Члан 92. 

 

Мјера удаљења са сједнице Скупштине 

изриче се одборнику који не поступи по 

захтјеву Предсједника када му он изрекне мјеру 

одузимања ријечи или када на други начин 

омета или спречава рад на сједници, када на 

сједници вријеђа Скупштину и одборнике или 

употребљава изразе који нису у складу са 

достојанством Скупштине. 

Одборник може бити удаљен само са 

сједнице на којој је повриједио ред. 

Мјеру удаљења са сједнице могу 

предложити и одборници, о чему се изјашњава 

Скупштина. 

Мјеру удаљења са сједнице изриче 

Скупштина без разматрања. 

Одборник коме је изречена мјера 

удаљења са сједнице дужан је да се одмах 

удаљи са сједнице и он не може учествовати у 

њеном даљем раду. 

Одборник коме је изречена мјера 

удаљења са сједнице Скупштине сматра се 

неоправдано одсутним. 

 

Члан 93. 

 

Паузе током засједања могу затражити 

клубови одборника или најмање 1/3 одборника. 

Захтјев за паузама може бити одобрен 

одлуком Скупштине. 

 

Члан 94. 

 

Ако Предсједник редовним мјерама не 

може да одржи ред на сједници одредиће 

прекид сједнице. 

Вријеме наставка сједнице одредиће 

Предсједник Скупштине. 

Одредбе о одржавању реда на сједници 

Скупштине примјењују се и на све друге 

учеснике на сједници Скупштине. 

 

10. Записник 

Члан 95. 

 

О раду на сједници Скупштине води се 

записник. 

Записник садржи основне податке о 

раду на сједници, а нарочито и изнесеним 

приједлозима, донесеним закључцима, као и 

садржај одборничких питања и иницијатива. 

У записник се уносе и резултати 

гласања о појединим питањима. 

 

 

Члан 96. 
 

Одборник, односно други учесник у 

расправи на сједници, може да тражи да се 

битни дијелови његовог излагања унесу у 

записник.  

О изради записника стара се секретар 

Скупштине. 

 

Члан 97. 

 

Записник се саставља по завршетку 

сједнице и упућује свим одборницима 

најкасније са позивом за наредну сједницу 

Скупштине. 

Усвајањем записника са предходне 

сједнице, почиње свака сједница Скупштине. 

 

Члан 98. 

 

Сваки одборник има право да на 

записник стави примједбе, а о основаности 

остих примједби одлучује се на сједници без 

расправе. 

Ако се примједбе усвоје, у записнику ће 

се извршити одговарајуће измјене. 

Записник на који нису стављене 

примједбе, као и записник у коме су усвојене 

дате примједбе, сматра се усвојеним. 

 

Члан 99. 

 

Записник потписује Предсједник 

Скупштине, односно Подпредсједник када 

замјењује одсутног Предсједника Скупштине и 

Секретар Скупштине. 

О чувању изворника записника са 

сједнице стара се Секретар Скупштине. 

Усвојени записник је јавни документ о 

раду Скупштине и стоји на располагању у 

канцеларији Секретара Скупштине, или архиви 

Општинске управе. 

 

11.  Одборничко питање 

 

Члан 100. 

 

             Одборник има право да постави 

одборничко питање Начелнику Општине,  

изабраним и именованим функционерима 

општине и начелницима одјељења из њихове 

надлежности. 

Одборничко питање поставља се у 

писменој форми иза последње тачке утврђеног 

дневног реда на сједници Скупштине. Питања 

морају бити кратка и јасно формулисана. 
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Члан 101. 

 

 Одговор на одборничко питање даје се 

по могућности на сједници Скупштине на којој 

је постављено. 

 Уколико одговор на сједници није дат 

Секретар Скупштине доставља одборничко 

питање надлежном одјељењу општинске управе. 

Надлежно одјељење је обавезно да одговор на 

одборничко питање достави најкасније на првој 

наредној сједници Скупштине. 

 Ако Предсједник Скупштине оцијени 

да је потребно, одговор на одборничко питање 

може се доставити свим одборницима. 

 

Члан 102. 

 

 Ако је у припреми одговора на 

одборничко питање потребно утврдити више 

чињеница или сачинити сложенију анализу, рок 

за давање одговора на одборничко питање може 

се продужити. 

 

Члан 103. 

 

Предсједник Скупштине може да 

упозори одборника, који поставља одборничко 

питање, ако није постављено у складу са 

одредбама Пословника, односно није упућено 

надлежном органу. 

 

Члан 104. 

 

Одборник који је поставио питање 

изјашњава се о одговору на крају сједнице и има 

право да, у трајању од највише три минута, 

коментарише одговор. 

 

Члан 105. 

 

Начелници одељења Општинске управе 

имају право у дужност учествовати у раду на 

сједници Скупштине и њених радних тијела на 

којима се разматрају приједлози аката, односно 

друга питања из дјелокруга одјељења којим 

руководе. 

 

 

VII – АКТИ СКУПШТИНЕ И ПОСТУПАК 

ЊИХОВА ДОНОШЕЊА 

 

 

1. Врсте аката 

 

Члан 106. 

 

У вршењу својих права и дужности 

Скупштина доноси Статут, Пословник,  Етички 

кодекс понашања одборника у Скупштини 

Општине, одлуке, рјешења, закључке, 

правилнике, планове, програме, резолуције, 

препоруке и смјернице. 

Радна тијела Скупштине доносе одлуке 

и закључке, а када су за то посебно овлашћена 

доносе и рјешења. 

Члан 107. 

 

Одлука се доноси као акт извршавања 

права и дужности Скупштине, као акт 

извршавања закона и као акт утврђивања 

унутрашње организације и односа у Скупштини.  

Одлука мора садржавати правни основ 

на којем се заснива. 

 

Члан 108. 
 

 Акти којима се уређује унутрашња 

организација, рад и односи у Скупштини или 

врше друга општа овлашћења доносе се у 

облику Пословника, Одлука и Правилника. 

 

     

 

 

Члан 109. 

 

 Буџетом се утврђују сви приходи и 

расходи Општине у складу са Законом. 

 

  Члан 110. 

 

Рјешењем се на основу закона и других 

правних прописа рјешава о правима и обавезама 

или правним интересима грађана и правних 

лица из надлежности Скупштине. 

 

Члан 111. 

 

Закључком Скупштина у оквиру свог 

дјелогруга: 

- заузима ставове и изражава мишљење 

о питањима о којима је расправљала, 

- даје сагласност или потврђује 

поједине акте, када је то прописом 

одређено, 

-  утврђује унутрашње односе у 

Скупштини, ако они нису уређени 

овим Пословником или другим актом 

у Скупштини, 

- покреће иницијативе за измјену 

закона и других прописа. 

 

Члан 112. 

 

 Препоруком се изражава мишљење 

Скупштине о питањима од значаја за рад органа 

општинске управе, предузећа и установа из 

надлежности општине и предлажу мјере које ти 

органи, предузећа и установе треба да предузму 
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ради рјешавања питања на које се указује, у 

складу са њиховим правима и дужностима. 

 

Члан 113. 

 

Резолуцијом Скупштина указује на 

стање, проблеме и потребе у одређеној области 

друштвеног живота и утврђује политика коју 

треба спроводити у тим областима, као и мјере 

за њено спровођење. 

 

Члан 114. 

 

 Смјерницама Скупштина усмјерава рад 

Начелника Општине и Општинске управе у 

погледу спровођења политике и извршавања 

закона и других аката. 

 

 

 

 

 

Члан 115. 

 

 Планове и програме Скупштина доноси 

ради остваривања циљева и интереса развоја у 

Општини. 

 

2. Поступак доношења општих аката 

Скупштине 

 

Члан 116. 

 

Поступак за доношење општих аката 

покреће се на иницијативу овлашћеног субјекта, 

која мора бири образложена. 

Иницијатива треба садржати правни 

основ за доношење одређеног акта Скупштине, 

уколико је тај основ познат предлагачу. 

 

Члан 117. 

 

Иницијатива се упућује Предсједнику 

Скупштине који је одмах доставља Начелнику 

Општине на разматрање. 

Начелник је дужан у року од тридесет 

дана размотрити иницијативу и о свом ставу 

обавјестити Скупштину. 

 

                У року од тридесет дана након пријема 

инцијативе, односно након пријема обавјести од 

Начелника Општине по инцијативи, Скупштина 

ће: 

- покренути процедуру усвајања 

иницираног акта у складу са овим 

Пословником или 

- одбити инцијативу у писменој форми 

наводећи разлоге такве одлуке уз 

достављање образложеног одговора 

подносиоцу инцијативе. 

         Ако је Програмом рада Скупштине 

предвиђено доношење одређеног акта, сматра се 

да је тиме прихваћена и иницијатива за његово 

доношење. 

 

Члан 118. 

 

Иницијативу за доношење акта могу 

подносити: 

- сваки одборник Скупштине, 

- радно тијело Скупштине, 

- Начелник Општине, 

- општинска управа, 

- јавна предузећа и друга правна лица, 

- 5% бирача са подручја општине и 

удружење грађана регистровано у 

складу са Законом. 

 

Члан 119. 

 

О иницијативи за доношење општег 

акта на сједници Скупштине води се начелан 

претрес. 

Сједници присуствује подносилац 

иницијативе  који може учествовати у претресу. 

Ако се на основу начелног претреса 

Скупштина изјасни за потребу доношења 

општег акта утврђује се по правилу садржај 

општег акта и стручни обрађивач. 

 

Члан 120. 

 

 Нацрт општег акта израђује овлашћени 

предлагач, достављају га Начелнику Општине 

ради давања мишљења, уколико Начелник 

општине није предлагач. 

 Начелник Општине, уколико сматра да 

прије расправе у Скупштини треба обавити 

шире консултације са заинтересованим 

органима и службама, доставиће нацрт тим 

субјектима и прибавити њихово мишљење прије 

утврђивања приједлога. 

 

Члан 121. 

 

 Приједлог општег акта осим Начелника 

Општине у складу са Законом и Статутом могу 

поднијети: 

 - сваки одборник, 

 - радно тијело Скупштине, 

 - најмање 10% бирача са подручја 

Општине 

 Приједлог општег акта подноси се у 

форми одређеној за доношење таквог акта и он 

мора бити образложен. 

 Правну помоћ у формулацији правних 

рјешења и форми акта, одборнику односно 

радном тијелу које подноси приједлог акта,  

дужно је да обезбиједи надлежно одјељење 

Општинске управе. 
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Члан 122. 

 

 Комисија за статутарна питања, 

пословник и прописе разматра приједлог 

општег акта (приједлог Статута Општине, 

приједлог Одлуке о измјени и допуни Статута 

Општине, приједлог Пословника Скупштине, 

приједлог буџета Општине и друге приједлоге 

кључних одлука које утичу на функционисање 

система јединице локалне самоуправе), прије 

претреса на сједници Скупштине и подноси 

извјештај Скупштини са евентуалним 

примједбама за измјену и допуну општег акта. 

 Комисија, из реда својих чланова, 

одређује извјестиоца за сједницу Скупштине 

који може образложити мишљење и приједлог 

комисије. 

 

Члан 123. 

 

 На почетку претреса у Скупштини, 

представник предлагача општег акта може да 

изложи допунско образложење приједлога и има 

право да учествује у претресу све до закључења 

претреса о приједлогу општег акта, да даје 

образложење и износи мишљење и ставове 

предлагача. 

  

Члан 124. 

 

 Након завршене расправе о приједлогу 

општег акта Скупштина може приједлог општег 

акта усвојити, одбити или вратити предлагачу 

на допуну. 

Када Скупштина врати приједлог 

предлагачу, учиниће то са упутом да га допуни, 

односно измијени у складу са њеним ставом и 

да прибави мишљење заинтересованих органа, 

организација или заједница, као и да испита 

могућност за примјену акта. 

 Ако Скупштина не усвоји предложени 

општи акт, доношење истог општег акта не 

може се предложити прије истека три мјесеца од 

дана када акт није усвојен, а прије тога времена 

само ако Скупштина на образложен приједлог 

Начелника Општине одлучи да се тај рок скрати 

 

3. Амандмани 

 

Члан 125. 

 

Приједлог за измјену и допуну 

приједлога аката подноси се писмено у облику 

амандмана. 

Амандмане могу подносити одборници, 

Начелник Општине и радна тијела Скупштине. 

Амандман на приједлог акта подноси се 

најкасније три дана прије дана одређеног за 

одржавање сједнице Скупштине на којој ће се 

расправљати о доношењу акта. Амандман мора 

бити писмено поднешен и образложен. 

 

Члан 126. 

 

Предсједник Скупштине доставља 

амандмане предлагачу аката Скупштине одмах 

по пријему, као и Начелнику Општине, ако он 

није предлагач, који своја мишљења и 

приједлоге о амандманима доставља 

Скупштини, најкасније до почетка сједнице. 

Одборник може поднијети у писменом 

облику амандман и у току расправе о 

приједлогу. 

Предлагач може подносити амандмане 

на свој прједлог све до закључења расправе о 

приједлогу. 

Ако би прихватање амандмана 

поднесеног у току расправе приједлога акта 

Скупштине повлачило за собом битну измјену 

текста поднесеног приједлога, Предсједнику 

Скупштине такав амандман доставља 

овлаштеном предлагачу акта и надлежном 

радном тијелу да га проуче и Скупштини 

достави своје мишљење. 

 

Члан 127. 

 

Поводом амандмана на приједлог општег акта 

поднесене у току расправе, Скупштина може 

одлучити да се расправа одгоди и настави на 

једној од наредних сједница или да се расправа 

прекине док овлашћени предлагач акта и 

надлежно радно  тијело Скупштине не размотре 

амандман и поднесу мишљење. 

 

             Скупштина ће одгодити расправу о 

приједлогу акта Скупштине на који је поднесен 

амандман у току расправе, ако би усвајање 

амандмана захтјевало ангажовање 

финансијиских средстава, односно ако 

овлашћени подносилац приједлога или 

надлежно радно тијело Скупштине затражи да 

се одлучивање о амандманима одгоди, како би 

амандман проучили и о њему се изјаснили. 

 

Члан 128. 

 

О амандманима се гласа у току 

претреса, у појединостима. Усвојени амандман 

постаје саставни дио приједлога акта. 

О амандману се гласа према редосљеду 

одредаба приједлога општег акта на који се 

амандман односи. 

Након одлучивања о амандману, 

Скупштина одлучује о приједлогу општег акта у 

цијелини. 
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      4.   Хитан поступак за доношење аката 

 

Члан 129. 

 

Ако је доношење општег акта хитно и 

ако би недоношење општег акта у одређеном 

року и у одређеним ситуацијама могло имати 

штетне посљедице по друштвени интерес, 

приједлог општег акта може се поднијети 

Скупштини без предходне расправе у 

одговарајућим органима и тјелима Скупштине. 

Приједлог за доношење општег акта по 

хитном поступку може поднијети овлашћени 

предлагач. Подносилац приједлога дужан је 

образложити хитност. 

 

Члан 130. 

 

Када се у Скупштини подноси 

приједлог за доношење акта по хитном 

поступку, предходно ће се гласати о 

оправданости разлога за хитним поступком, а 

потом расправљати и одлучивати о самом акту. 

 

5. Јавна расправа 

 

Члан 131. 

 

 Нацрт општег акта износи се на јавну 

расправу када је то Статутом или другим 

прописима одређено. 

 Скупштина доноси закључак о 

упућивању нацрта општег акта на јавну 

расправу и одређује орган који ће пратити јавну 

расправу. 

 Када се води јавна расправа о нацрту 

општег акта, орган односно радно тијело 

овлашћено за праћење расправе: 

- брине се о томе да се материјал који 

је предмет јавне расправе учини 

доступним јавности, 

- прати јавну расправу и анализира 

приједлоге, мишљења и примједбе 

изнесене у току јавне расправе, 

- припрема извјештај  о резултатима 

јавне расправе,. 

             Јавна расправа по правилу траје 30 дана 

уколико Скупштина не одлучи другачије. 

 Приједлози општих аката који се 

упућују на јавну расправу објављују се на 

огласној табли Општине као и на веб страници 

Општине. 

 

Члан 132. 

 

Општински орган (Одјељење, односно 

радно тијело Скупштине), одређен за провођење 

јавне расправе, подноси Скупштини извјештај о 

спроведеној расправи, а истовремено га 

доставља и овлаштеном предлагачу општег 

акта, о коме је вођена јавна расправа. 

 

Члан 133. 

 

Скупштина ће прије одлучивања о 

приједлогу општег акта размотрити извјештај 

Органа који је пратио јавну расправу и 

образложење овлаштеног предлагача акта о 

разлозима, те разлоге због којих није 

прихватила поједине, приједлоге, примједбе и 

мишљења из јавне расправе. 

 

6. Потписивање и објављивање аката 

 

Члан 134. 

 

Акте које доноси Скупштина општине 

потписује Предсједник Скупштине, односно 

Потпредсједник Скупштине, када замјењује 

одсутног  Предсједника. 

Акте које доносе радна тијела 

Скупштине потписују предсједници радних 

тијела Скупштине. 

Члан 135. 

 

Овлашћено лице потписује оригинал 

акта у тексту какав је усвојен, а потписани 

примјерак акта чува у складу са одредбама 

Закона. 

 

Члан 136. 

 

Одлуке и други општи акти органа 

Општине објављују се и у Службеном Гласнику 

Општине. 

 Појединачни акти Начелника објављују 

се уколико је то прописано Законом или 

Одлуком Скупштине Општине или само 

појединачним актом. 

 Општи и појединачни акти органа 

Општине поред обајвљивања у Службеном 

гласнику Општине могу се објавити и на 

огласној табли Општине. 

 Сви општи акти Општине која се 

објављују у Службеном гласнику Општине 

Љубиње ступају на снагу осам дана од дана 

њиховог доношења и објављивања на огласној 

табли Општине. 

 Ступање на снагу осталих аката 

утврђује се у самом тексту акта, а правило је да 

ступају на снагу даном доношења. 

   

7. Давање сагласности и потврђивање 

општих аката 

 

Члан 137. 

 

Општи акти (Статут, Правилник, 

Пословник), органа, јавних установа или јавних 
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предузећа или општинских агенција или других 

организација којима је оснивач Општина 

Љубиње достављају се ради давања 

сагласности, од стране  Органа Општине, када је 

то утврђено Законом, другим прописом или 

Одлуком Скупштине. 

Сагласност на акте из става 1. овог 

члана даје Скупштина, односно Начелник 

Општине у складу са Законом и Статутом. 

Предсједник Скупштине доставља акте 

из претходног става надлежним радним 

тијелима Скупштине и одборницима, ако је 

Скупштина надлежна за давање сагласности. 

. 

8. Вршење исправки у актима 

 

Члан 138. 

 

Приједлог за исправку штампарских 

грешака у објављеном тексту општих аката 

Скупштина подноси одјељењу општинске 

управе надлежном за њихово провођење. 

Вршење исправки штампарских 

грешака у објављеном тексту општег акта 

Скупштине, послије упоређења са њиховим 

изворником, одобрава Секретар Скупштине. 

 

9. Давање аутентичног тумачења 

 

Члан 139. 

 

Аутентично тумачење је општи акт 

којим се утврђује истинитост, вјеродостојност, 

изворност и правилан смисао недовољно јасне 

одредбе општег акта Скупштине. 

Аутентично тумачење се примјењује и 

важи од дана примјене одредби општег акта 

Скупштине за који се то тумачење даје. 

 

Иницијативу за давање аутентичног 

тумачења општег акта Скупштине могу 

поднијети сва физичка и правна лица. 

Приједлог за давање аутентичног 

тумачења општег акта Скупштине има сваки 

овлаштени предлагач из члана 121.овог 

Пословника. 

 

Члан 140. 

 

Приједлог за давање аутентичног 

тумачења општег акта подноси се Предсједнику 

Скупштине, у коме се мора навести назив акта и 

одредба за коју се тражи тумачење уз 

образложење. 

Предсједник Скупштине упућује 

приједлог за давање аутентичног тумачења 

Комисији за статутарна питања, Пословник и 

прописе и Начелнику  Општине, ако он није 

подносилац приједлога за аутентично тумачење. 

 

Члан 141. 
 

Комисија за статутарна питања, 

Пословник и прописе пошто прибави потребну 

документацију и мишљење од Начелника 

Општине и органа надлежних за старање о 

провођењу општег акта за које се тражи 

аутентично тумачење, те у сарадњи са другим 

надлежним радним тијелима Скупштина 

оцјењује да ли је приједлог  за давање 

аутентичног тумачења основан. 

Ако утврди основаност приједлога из 

предходног става, комисија ће утврдити 

приједлог текста аутентичног тумачења који са 

својим извјештајем подноси Скупштини. 

Ако Комисија оцјени да приједлог за 

давање аутентичног тумачења није основан, о 

томе ће обавјестити Скупштину. 

Одлуку о основаности приједлога за 

аутентично тумачење доноси Скупштина. 

 

Члан 142. 

 

О приједлогу текста аутентичног 

тумачења одлучује Скупштина. 

Аутентично тумачење објављује се у 

Службеном Гласнику Општине Љубиње и на 

огласној табли Општине. 

 

10. Израда пречишћеног текста 

 

Члан 143. 
 

Актом Скупштине може се утврдити да 

Комисија за статутарна питања, Пословник и 

прописе изради пречишћен текст општег акта 

(Статута Општине, Пословника Скупштине и 

других приједлога кључних одлука). 

Пречишћен текст из предходног става 

утврђује се на сједници Комисије за  статутарна 

питања, Пословник и прописе и садржи само 

интегрални текст акта чији се пречишћени текст 

утврђује. 

 

Члан 144. 

 

 Пречишћени текст општег акта 

Скупштине се примјењује од дана када је 

објављен у Службеном гласнику Општине  

Љубиње, а важност његових одредаба утврђена 

је у актима који су обухваћени пречишћеним 

текстом. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Датум: 31.12.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 3 - Страна: 54 

 
VIII ПОСТУПАК ИЗБОРА, ИМЕНОВАЊА, 

РАЗРЈЕШЕЊА И ОПОЗИВА 

 

 

1. Опште одредбе 

 

Члан 145. 

 

Скупштина Општине врши избор, 

именовања и разрјешења која су јој Законом и 

Статутом стављена у надлежност,  по поступку 

утврђеним Законом,  Статутом  и овим 

Пословником. 

  

О изборима и именовањима Скупштина 

одлучује јавним гласањем одборника на 

сједници. 

 Скупштина може одлучити да се о 

одређеном питању одборници изјасне тајно. 

 Тајно изјашњавање одборника врши се 

путем гласачких листића, једнаке боје, величине 

и облика, овјерених печатом Скупштине,  на 

којим су јасно означене могућности избора, а 

одборник гласа једним листићем и лично. 

 Поступак тајног гласања обезбјеђује и 

спроводи трочлана комисија, састављена од 

одборника који су именовани и присутни на 

сједници на којој се тајно гласање обавља. 

 По завршеном поступку гласања свих 

присутних одборника, комисија утврђује и 

објављује резултате гласања. 

 

 

Члан 146. 

 

 Избором руководи Предсједник 

Скупштине. 

 Када се избор врши тајним гласањем 

Предсједнику Скупштине помаже Секретар 

Скупштине и трочлана комисија. 

 Ако је Предсједник Скупштине 

кандидат за избор или ријеч о његовом 

разрјешењу сједницом ће за вријеме његовог 

избора, односно разрјешења руководити 

Потпредсједник Скупштине, односно 

предсједавајући сједнице Скупштине. 

 

Члан 147. 

 

Приједлог кандидата за избор и 

именовање из надлежности Скупштине, у 

складу са Законом, Статутом и овим 

Пословником дају, Начелник Општине, 

Комисија за избор и именовање, као и 

одборници Скупштине, ако Законом и Статутом 

није другачије предвиђено. 

 

 

 

 

Члан 148. 

 

 О приједлогу за избор, односно 

именовање гласа се за сваког кандидата 

посебно. 

Јавно гласање за избор односно именовање 

врши се по редослиједу којим су кандидати 

предложени. 

 Изузетно из става 1.овог члана за избор 

и именовање чланова радних тијела Скупштине, 

гласање се врши и на основу листе у цјелости, 

осим када се избор врши ради измјене или 

допуне њиховог састава. 

 

 

2. Избор Предсједника Скупштине, 

Потпредсједника Скупштине, Замјеника 

Начелника Општине 

 

Члан 149. 

 

 Скупштина јавним гласањем бира и 

разрјешава Предсједника, Потпредсједника 

Скупштине и Замјеника начелника Општине. 

 Избор и именовање односно 

разрјешење осталих лица које бира или именује 

Скупштина спроводи се јавним гласањем у 

складу са Законом, Статутом и овим 

Пословником. 

 

Члан 150. 

 

По обављеним консултацијама са 

политичким странкама и коалицијама 

заступљеним у Скупштини, Комисија за избор и 

именовање предлаже кандидате за Предсједника 

и Потпредсједника Скупштине.  

Кандидате за Предсједника и 

Потпредсједника могу предлагати и сви 

одборници. 

             Приједлог за кандидата садржи: име и 

презиме кандидата; биографију; страначку 

припаданост; сагласност кандидата. 

 О приједлогу кадидата води се 

расправа. 

 

Члан 151. 

 

За Предсједника Скупштине изабран је 

кандидат који је добио натполовичну већину 

гласова укупног броја одборника. 

Уколико се у првом кругу не изабере 

Предсједник Скупштине спроводи се други круг 

избора. 

 Ако су предложена два кандидата, а 

ниједан није добио потребну већину, поступак 

избора се понавља. 

 Ако ни у другом кругу Предсједник 

Скупштине није изабран, понавља се цијели 

поступак избора. 



 
Датум: 31.12.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 3 - Страна: 55 

 
Члан 152. 

 

 Избор Потпредсједника Скупштине 

врши се по поступку утврђеном за избор 

Предсједника Скупштине. 

Члан 153. 

 

 Замјеника начелника Општине бира 

Скупштина, на приједлог Начелника Општине, 

по поступку предвиђеном за избор 

Предсједника Скупштине. Приједлог Начелника 

Општине мора бити достављен у писаној форми 

Скупштини Општине. 

   

Члан 154. 

 

Ако кандидат за Замјеника начелника 

Општине не добије потребну већину гласова 

одборника у Скупштини, Начелник Општине је 

дужан на првој наредној сједници   предложити 

другог кандидата , а најкасније у року од 60 

дана.  

 

2. Разрјешење, опозив и оставка 

Начелника Општине 

 

Члан 155. 

 

 Мандат Начелнику Општине може 

престати опозивом у складу са Законом. 

 Поступак опозива Начелника може се 

покренути из једног од сљедећих разлога: 

 а)  ако не обезбиједи извршавање 

закона, других прописа и општих аката; 

 б) ако не обезбиједи спровођење 

стратешких докумената од републичког значаја; 

 в) ако не проводи одлуке Скупштине 

Општине и стратешка развојна документа 

Општине; 

 г) ако за општину наступи материјална 

штета усљед доношења или пропуштања 

доношења аката из надлежности Начелника; 

 д) ако не поднесе Скупштини Општине 

извјештај о раду и 

 ђ) ако не предложи буџет општине у 

року предвиђеном законом 

 Иницијативу за опозив Начелника могу 

покренути једна трећина одборника или 10% 

бирача уписаних у бирачки списак општине. 

Иницијатива за опозив Начелника мора бити 

образложена. Уз иницијативу за опозив 

Начелника, прилаже се списак предлагача за 

опозив са потписима. 

 Предсједник Скупштине прослеђује 

иницијативу Начелнику Општине и Комисији за 

избор и именовање, ради давања мишљења. 

 Начелник Општине у року од 15 дана, 

од дана пријема иницијативе за опозив, 

доставља Скупштини своје мишљење о 

иницијативи за опозив. 

    Скупштина Општине дужна је да све 

иницијативе за опозив Начелника стави на 

дневни ред.  

Скупштина доноси одговарајућу Одлуку, у року 

од 30 дана, од дана пријема иницијативе. 

 

Члан 156. 

 

Скупштина Општине доноси Одлуку о 

покретању опозива Начелника Општине, јавним 

гласањем, натполовичном већином гласова 

укупног броја одборника.  

Поступак опозива спроводи се у року 

од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке о 

покретању поступка за опозив Начелника. 

 Средства за спровођење поступка 

опозива Начелника обезбјеђују се у буџету 

Општине. 

 

Члан 157. 

 

О опозиву Начелника Општине грађани 

одлучују тајним гласањем. 

Начелнику Општине мандат престаје 

ако се за његов опозив изјасни натполовична 

већина од броја бирача који су изашли на 

гласање за опозив,након што надлежни орган 

утврди да је Начелнику Општине престао 

мандат у складу са Законом. 

Ако Начелник Општине не буде 

опозван, поступак поновног опозива, не може се 

покренути прије истека рока од годину дана, од 

дана изјашњавања бирача о његовом опозиву. 

 

Члан 158. 

 

 Одлуком о покретању поступка за 

опозив Начелника Општине утврђује се: 

 а)  питање о којем ће се грађани 

изјашњавати у поступку за спровођење опозива; 

 б)  датум изјашњавања грађана; 

 в) финансијска средства потребна за 

спровођење поступка опозива Начелника 

Општине. 

Члан 159. 

 

            Истовремено, са доношењем одлуке о 

покретању поступка за опозив Начелника 

Општине, Скупштина Општине именује 

комисију за спровођење поступка опозива 

Начелника Општине (у даљем тексту: Комисија 

за опозив). 

 Комисија за опозив има Предсједника и 

два члана, који имају замјенике. 

 У саставу Комисије за опозив могу бити 

именовани и чланови Општинске изборне 

комисије. 

 За предсједника и чланове Комисије за 

опозив именују се лица која испуњавају услове 
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за именовање чланова Општинске изборне 

комисије. 

 Приликом именовања Комисије за 

опозив, води се рачуна о сразмјерној 

заступљености политичких странака у 

Скупштини Општине. 

 Предсједник и чланови Комисије за 

опозив морају имати бирачко право. 

 Комисија за опозив обавља сљедеће 

послове: 

 а) брине се о законитом спровођењу 

поступка за опозив Начелника Општине; 

 б) одређује бирачка мјеста за 

изјашњавање о опозиву Начелника Општине; 

 в) обезбјеђује материјал за гласање и 

доставља га бирачким одборима; 

 г) именује и обучава чланове бирачких 

одбора; 

 д) информише бираче о свим питањима 

у вези спровођења опозива; 

 ђ) одговорна је за уређење бирачких 

мјеста и за друге техничке припреме које се 

тичу  поступка опозива; 

 е) обједињује резултате гласања са свих 

бирачких мјеста; 

 ж) сачињава и подноси извјештај 

Скупштини Општине о резултатима 

изјашњавања  грађана о опозиву Начелника 

Општине; 

 з) доставља Скупштини Општине 

комплетан гласачки материјал који је настао у 

 поступку спровођења поступка опозива 

Начелника Општине; 

 и) врши и друге послове утврђене 

изборним прописима. 

 

Члан 160. 

 

 Скупштина Општине усваја извјештај 

Комисије за опозив о спроведеном поступку за 

опозив Начелника Општине и доставља 

Републичкој изборној комисији одлуку о 

усвајању извјештаја Комисије за опозив и 

гласачки материјал који је настао у поступку 

спровођења поступка опозива Начелника 

Општине.  

У случају престанка мандата Начелника 

Општине опозивом, Централна изборна 

комисија Босне и Херцеговине доноси Одлуку о 

расписивању пријевремених избора у складу са 

Законом. 

 Пријевремени избори одржаће се у року 

од 90 дана од дана престанка мандата 

Начелника Општине у складу са Законом. 

          Мандат Начелника изабраног на 

пријевременим изборима траје до истека 

текућег мандата органа изабраних на редовним 

изборима. 

 

 

Члан 161. 

 

У случају престанка мандата у складу 

са изборним прописима (опозив, оставка или 

трајне спријечености), Начелника Општине да 

обавља функцију, а преостало је више од годину 

дана мандата, расписују се избори за Начелника 

Општине, у складу са изборним прописима. 

 

 

3. Разрјешење опозив и оставка 

Предсједника Скупштине, 

Потпредсједника Скупштине и 

Замјеника Начелника Општине 

 

Члан 162. 

 

Функционер кога бира или именује Скупштина 

може бити разријешен дужности, прије истека 

времена на које је изабран: 

а) подношењем оставке, 

б) опозивом, 

в) престанком мандата одборника у 

Скупштини, 

г)  због дуге и тешке болести која га 

онемогућава да обавља ту дужност,  

д) даном правоснажности судске пресуде 

којом је осуђен на казну затвора у трајању 

од шест мјесеци или дуже,  

ђ)  даном правоснажности судске одлуке 

којом је лишен пословне способности, 

е)  у случају смрти одборника Скупштине, 

односно функционера Општине, 

ж)  у другим случајевима утврђеним 

Законом и Статутом.   

 

Члан 163. 

 

Предсједник Скупштине Општине 

може бити опозван и прије истека мандата, ако 

своја права и дужности не врши у складу са 

Статутом, Пословником Скупштине, због 

неморалног и недоличног понашања, због већих 

пропуста у раду или злоупотребе функције коју 

обавља и у другим случајевима утврђеним 

Законом.  

 У случају подношења оставке, 

Предсједнику Скупштине престаје функција 

даном одржавања сједнице на којој је поднио 

оставку, односно на првој наредној сједници 

Скупштине, ако је оставку поднио у времену 

између двије сједнице. 

 

Члан 164. 

 

У случају престанка функције 

Предсједника Скупштине прије истека времена 

на које је изабран, Скупштина ће поступак 

избора Предсједника окончати у року од 60 дана 

од дана доношења одлуке о престанку функције. 
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 Ако је Предсједнику Скупштине 

престала функција прије истека времена на које 

је изабран, дужност Предсједника Скупштине 

до избора новог Предсједника обавља 

Потпредсједник Скупштине. 

 

Члан 165. 

 

 Потпредсједник Скупштине Општине 

може бити опозван и прије истека мандата, ако 

своја права и дужности не врши у складу са 

Статутом, Пословником Скупштине, због 

неморалног и недоличног понашања, због већих 

пропуста у раду или злоупотребе функције коју 

обавља и у другим случајевима утврђеним 

Законом. 

Разрјешење Потпредсједника 

Скупштине врши се по истом поступку по коме 

се врши разрјешење Предсједника Скупштине.  

 

Члан 166. 

 

 Приједлог за опозив Предсједника и 

Потпредсједника Скупштине може поднијети 

Комисија за избор и именовање или 1/3 

одборника сазива Скупштине.  

 Приједлози за опозив морају бити у 

писаној форми, са образложењем. 

 Уколико приједлог за опозив 

Предсједника и Потпредсједника Скупштине 

подноси 1/3 одборника, Комисија за избор и 

именовање Скупштине дужна је да Скупштини 

достави своје мишљење. Приједлоге за опозив 

Скупштина је дужна да размотри у року од 30 

дана од дана подношења. 

 

Члан 167. 

 

 Приједлог за опозив Замјеника 

начелника, може поднијети Начелник Општине.  

 Приједлог за опозив Замјеника 

начелника може поднијети једна трећина 

одборника (1/3), ако Начелнику Општине 

престане мандат, прије истека времена на који је 

изабран.  

 Приједлог за опозив мора бити 

достављен Скупштини у писменој форми са 

образложењем. Комисија за избор и именовање 

дужна је да Скупштини достави своје мишљење 

о приједлогу за опозив Замјеника начелника. 

Приједлог за опозив Замјеника начелника, 

Скупштина је дужна размотрити у року од 30 

дана, од дана подношења приједлога. 

 

Члан 168. 

 

 Поступак избора новог Замјеника 

Начелника мора се окончати у року од 60 дана 

од дана ступања на снагу Одлуке о опозиву, 

односно разријешењу Замјеника Начелника 

Општине. 

 

Члан 169. 

 

О опозиву Предсједника, 

Потпредсједника Скупштине, Замјеника 

начелника, Скупштина не може одлучивати, по 

хитном поступку, увршћавајући ово питање на 

самој сједници Скупштине.  

  Поводом приједлога за опозив 

функционера (Предсједник Скупштине 

Општине, Потпредсједник Скупштине, Замјеник 

Начелника), Скупштина утврђује постојање 

разлога за опозив и доноси одговарајућу одлуку. 

 Одлуку о опозиву функционера 

Скупштина доноси јавним гласањем, 

натполовичном већином од укупног броја 

одборника. 

  

Члан 170. 

 

Ако функционер, (Предсједник 

Скупштине, Подпредсједник Скупштине, 

Замјеник начелника), не буде опозван, поступак 

поновног опозива, не може се покренути прије 

истека рока од три мјесеца, од дана 

изјашњавања Скупштине, о његовом опозиву. 

 

Члан 171. 

 

 Ако функционер поднесе писмену 

оставку, Предсједник Скупштине обавјештава 

Комисију за избор и именовање, ради давања 

мишљења о оставци.  

 Предсједник Скупштине, оставку 

функционера заједно са прибављеним 

мишљењем из става 1. овог члана доставља 

одборницима Скупштине на разматрање. 

 Скупштина разматра оставку 

функционера и може одлучити да оставку уважи 

или не уважи, ако оцјени да постоје разлози за 

утврђивање одговорности подносиоца оставке. 

У случају подношења оставке функционера, 

престаје функција даном одржавања сједнице 

Скупштине на којој је поднијета оставка, 

односно на првој наредној сједници Скупштине, 

ако је оставка поднијета у времену између двије 

сједнице Скупштине.  
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4. Разрјешење руководних службеника, 

директора јавних установа или 

агенција и чланова управних одбора 

јавних установа или чланова 

надзорних одбора јавних предузећа  

 

Члан 172. 

 

 Секретар Скупштине, Начелници 

одјељења у општинској управи могу бити 

разрјешени у случајевима утврђеним Законом. 

 Приједлог за разрјешење Секретара 

Скупштине може поднијети Предсједник 

Скупштине, а приједлог за разрјешење 

Начелника одјељења или службе, може 

поднијети Начелник Општине. Приједлози за 

разрјешење морају бити достављени у писменој 

форми са образложењем.  

О приједлозима за разрјешење из става 

2. овог члана Комисија за избор и именовање 

даје своје мишљење. О приједлозима за 

разрјешење Секретара Скупштине, Начелника 

одјељења или службе, Скупштина одлучује 

јавним гласањем. 

Руководни службеници из става 1. овог 

члана у општинској управи су разрјешени 

дужности, ако је за опозив гласала 

натполовична већина од укупног броја 

одборника. 

 

Члан 173. 

 

  Приједлог за разрјешење директора 

јавних установа или агенција које именује 

Скупштина Општине, те чланова управних 

одбора (јавних установа, агенција) и чланова  

надзорних одбора јавних предузећа чији је 

оснивач Општина Љубиње, а које именује 

Скупштина, у складу са Законом и Статутом 

могу поднијети:  

Начелник Општине, Комисија за избор и 

именовање и 1/3 (једна трећина) одборника.  

 О приједлозима за разрјешење из става 

1. овог члана Комисија за избор и именовање 

даје своје мишљење. 

 О приједлогу за разрјешење директора, 

јавних установа или агенција, те чланова 

управних и надзорних одбора, Скупштина 

одлучује јавним гласањем. 

Директори јавних установа или 

агенција, те чланови управних и надзорних 

одбори из става 1. овог члана разрјешени су 

дужности, ако је за опозив гласала 

натполовична већина од укупног броја 

одборника. 

 

Члан 174. 

 

О разрјешењу руководних службеника 

општинске управе, директора јавних установа 

или агенција, те чланова управних и надзорних 

одбора, јавних установа, јавних предузећа или 

агенција чији је оснивач Општина Љубиње, 

Скупштина не може одлучивати по хитном 

поступку, уврштавајући ова питања на самој 

сједници. 

  

5.  Примопредаја дужности 

 

Члан 175. 

 

 У случају престанка мандата 

функционера Општине, врши се примопредаја 

дужности између функционера. 

Примопредаја дужности службених 

аката и службених печата између функционера 

који предаје дужност и новоизабраног 

функционера који прима дужност врши се у 

службеним просторијама у којима функционер, 

предаје, односно преузима дужност. 

 

 Примопредаја дужности подразумјева: 

- подношење извјештаја о обављању 

послова из дјелокруга органа; 

- подношење финансијског извјештаја 

и извјештаја о преузетим, а 

неизмиреним и неизвршеним 

обавезама; 

- Извјештаја о предметима и 

пројектима у току; 

- Предају затечених службених аката, 

печата и других списа и извјештаја од 

значаја за рад органа. 

Примопредаја дужности између 

функционера Општине и других лица, које 

именује или разрјешава Скупштина, врши се у 

складу са Законом, Статутом, овим 

Пословником и Одлуком коју доноси 

Скупштина.  

 

Одредбе о примопредаји дужности 

сходно се примјењују и у случајевима о 

примопредаји дужности између именованих, 

односно постављених службеника на 

руководећим радним мјестима које именује 

Скупштина у складу са Законом. 

   

 

 

IX– ОДНОС СКУПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНЕ 

 

Члан 176. 

 

 Односи између Скупштине и Начелника 

Општине заснивјау се на Уставу, Закону, 

Статуту и овом Пословнику. 

 Начелник Општине, Начелници 

одјељења Општинске управе, директори јавних 

установа, јавних предузећа, или општинских 
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агенција и овлашћена лица других организација, 

које врше јавна овлашћења, на захтјев 

Скупштине: 

- подносе извјештај о извршавању 

утврђене политике и општинских 

прописа из своје надлежности;  

- информишу о питањима и 

проблемима из оквира своје 

надлежности; 

- достављају податке којима располажу 

или које су у оквиру своје 

надлежности дужни прикупити, као 

списе и друге материјале потребне за 

рад Скупштине или  њеног радног 

тијела; 

- одговарају на постављена одборничка 

питања; 

- проучавају одређена питања из свог 

дјелокруга и о томе подносе 

извјештај Скупштини; 

- пружају стручну помоћ у изради 

приједлога одлука и других аката 

Скупштине, када су њихови 

предлагачи клубови одборника или 

одборници; 

- обављају друге послове по захтјеву 

Скупштине у складу са порписима и у 

оквиру својих надлежности. 

          Начелници одејељења или служби 

Општинске управе имају право и дужност да 

учествују у раду на сједници Скупштине и 

њених радних тијела на којима се разматрају 

приједлози аката, односно и других питања из 

дјелокруга оделења којим руководе. 

 

Члан 177. 

 

 Начелник Општине учествује у раду 

Скупштине без права одлучивања. 

 Начелник Општине обавјештава 

Скупштину о лицима која га представљају, по 

појединим тачкама дневног реда у којима је он 

предлагач. 

 Начелник Општине на захтјев 

Скупштине или по својој иницијативи, најмање 

једанпут годишње, извјештава Скупштину о 

свом раду и раду Општинске управе, о 

извршавању општих аката које је донијела 

Скупштина, о спровођењу Закона о стању и 

развоју у појединим областима друштвеног 

живота, те о другим питањима из свог 

дјелокруга. 

 

X – ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ 

 

Члан 178. 

 

Рад Скупштине и њених тијела је јаван. 

Скупштина осигурава обавјештавање 

јавности Скупштине и радних тијела, о својим 

ставовима и одлукама у вези са питањима о 

којима расправља, као и о свом раду уопште. 

 

Члан 179. 

 

Скупштина обезбјеђује свим 

средствима јавног информисања, под једнаким 

условима, приступ информацијама којима 

располаже, а нарочито омогућава приступ 

радним материјалима, издаје службена 

саопштења и организују конференције за 

штампу по потреби. 

Приступ информацијама из предходног 

става може бити ускраћен само у случајевима 

утврђеним Законом.  

 

Члан 180. 

 

Представницима средстава јавног 

информисања осигурава се слободан приступ 

сједницама Скупштине и њених радних тијела, 

како то утврди Колегијум Скупштине  у складу 

са просторним могућностима. 

 Сједници Скупштине могу 

присуствовати пунољетни грађани Општине 

Љубиње. О захтјеву грађана да присуствују 

сједници Скупштине одлучује Колегијум у 

складу са просторним могућностима. 

Предсједник Скупштине обавјештава и 

информише јавност о обављању послова из 

надлежности Скупштине. 

 

1. Обавјештавање јавности о одржавању 

сједнице 

 

 

Члан 181. 

 

 Позив за сједницу Скупштине ће се 

објавити на огласној табли Општине и на веб 

страници. 

 Позив мора бити достављен и објављен 

најмање 7 (седам) дана прије одржавања 

сједнице осим ако је то из оправданих разлога 

немогуће и  непримјерено.  Кад је 

неопходно одржати сједницу у року краћем од 

седам (7) дана разлог за овакво поступање биће 

наведен у записнику са сједнице. 

 

2.  Правила понашања на сједници 

 

Члан 182. 

 

 На сједници Скупштине  могу се 

користити камере или други уређаји за 

снимање. 

 Одредбе овог Пословника не спречавају 

Скупштину или њена радна тијела да доноси 

или проводи разумна правила понашања на 

састанцима како би се осигурао ред и несметан 
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рад, те спријечило ометање сједнице од стране 

присутних лица. 

 

3. Затворена сједница 

 

Члан 183. 

 

Одлуку о искључењу јавности са 

сједнице или дијела сједнице доноси 

Скупштина, односно радно тијело Скупштине. 

Одлука о искључењу јавности са 

сједнице или дијела сједнице, мора бити 

донесена у складу са Законом,   образложена и 

презентована јавности. 

 

Члан 184. 

 

Предсједник Скупштине ће захтјевати 

од Начелника одјељења општинске управе да 

организују рад службеника на начин који 

омогућава да се брзо и ефикасно обраде сви 

захтјеви који су Скупштини упућени по основу 

Закона о слободи приступа информацијама 

Републике Српске. 

 

 

XI- САРАДЊА СКУПШТИНЕ СА ДРУГИМ 

СУБЈЕКТИМА 

 

Члан 185. 

 

У остваривању својих права, обавеза и 

одговорности и у складу са Уставом, Законом и 

Статутом, Скупштина развија односе, сарадњу и 

међусобно уважавање са другим скупштинама 

општина, политичким странкама и удружењима 

грађана. 

У реализацији конкретних активности 

Скупштине може да тражи мишљења и 

приједлоге од политичких странака и удружења 

грађана, као и савјете од представника других 

Скупштина. 

Скупштина ће иницирати договор са 

политичким странкама и удружењима грађана 

када се одлучује о питањима која су значајна за 

општину, те ће уважавти и разматрати 

приједлоге и иницијативе који потичу од 

политичких странака и удружења грађана. 

 

Члан 186. 

 

Скупштина, у оквирима датим Уставом 

Босне и Херцеговине, Републике Српске, 

Законом и Статутом Општине успоставља 

сарадњу и са јединицама локалне самоуправе 

других држава. 

 

 

 

XII- РАД СКУПШТИНЕ ЗА ВРИЈЕМЕ 

ВАНРЕДНИХ ОКОЛНОСТИ 

 

Члан 187. 
 

Скупштина за вријеме ванредних 

околности наставља са радом у складу са 

Уставом, Законом, Статутом и другим 

прописима. 

На рад и организацију Скупштине у 

условима из предходног става примјењује се 

овај Пословник, ако Статутом општине или 

другим актом Скупштине није другачије 

одређено. 

 

Члан 188. 
 

Предсједник Скупштине за вријеме 

ванредних околности: 

- разматра непосредне задатке који су у 

вези са ванредним околностима;  

- предлаже, утврђује и предузима 

одговарајуће мјере за одржавање 

сједнице Скупштине и одређује 

вријеме и мјесто сједнице, 

- разматра и заузима ставове о начину 

достављања материјала одборницима 

за те сједнице. 

 

Члан 189. 

 

Предсједник Скупштине  оцјењује да ли 

је потребно и могуће сазвати сједницу 

Скупштине. Ако оцијени да се Скупштина не 

може састати,  поступа у складу са прописима 

надлежних органа.  

 

Члан 190. 
 

За вријеме ванредних околности,  

одборници у Скупштини који су позвани на 

друге дужности или су из других разлога 

промјенили своје пребивалиште или адресу, 

дужни су да у најкраћем року обавјесте 

Скупштину о свакој промјени пребивалишта 

или адресе. 

Материјали са сједнице могу се 

уручити одборницима непосредно уочи 

сједнице или на самој сједници. 
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XIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 191. 

 

Ако неко питање организације и рада 

Скупштине није уређено овим Пословником, 

уредиће се закључком Скупштине. 

Закључак из претходног става 

примјењује се даном доношења. 

 

Члан 192. 

 

 Измјене и допуне Пословника врше се 

на начин предвиђен за његово доношење. 

 

Члан 193. 

 

Даном ступања на снагу овог 

Пословника престаје да важи Пословник 

Скупштине општине Љубиње («Службени 

Гласник општине Љубиње» број 2/14). 

 

Члан 194. 
 

Овај Пословник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

Број: 01-022-130/17 

Дана, 28.12.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 26. и члана 52. 

став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 35. 37. 112. Статута Општине 

Љубиње („Службени гласник Општине 

Љубиње“ бр. 2/14), Скупштина Општине 

Љубиње, на сједници одржаној дана, 28.12.2017 

године,  донијела је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Усваја се Пословник о раду Скупштине 

Општине Љубиње 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Пословник о 

раду Скупштине Општине Љубиње 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осам дана, од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Љубиње 

 

Број: 01-022-130/17 

Дана, 28.12.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

 

ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ                              

 НЕСРЕЋА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ 

 

 

УВОД 

 

Треба имати на уму да овај документ није 

коначан, односно да је он као и сваки други 

документ који обрађује динамичну материју,  

подложан промјенама, допунама и дорадама, у 

складу са актуелним дешавањима у природном 

и друштвеном окружењу, те напомињемо да ће 

се у наредном периоду, према потреби, 

Процјена угрожености од елементарне непогоде 

и друге несреће општине Љубиње,  мијењати и 

развијати, те постајати како квалитативно тако и 

квантитативно обухватнија и обимнија. 

Област заштите и спасавања на нивоу 

Републике Српске уређена је Законом о заштити 

и спашавању у ванредним ситуацијама  

(„Службени Гласник РС“ бр:121/12, 46/17). 

Чланом 22. наведеног закона дефинисано је да 

скупштина Општине  доноси  Процјену 

угрожености  од елемнтарне непогоде и друге 

несреће и да начелник општине предлаже 

наведену процјену. 

У складу са наведеним Служба цивилне заштите 

општине Љубиње приступила је изради 

Процјене угрожености од елементарне непогоде 

и друге несреће, и прикупљању података од 

стране надлежних органа за израду процјене, а у 

складу са Уредбом о садржају и начину израде 

Плана заштите од елементарне непогоде и друге 

несреће ( „СЛ Гласник РС“ бр:68/13).  

Процјена угрожености пружа објективну слику  

ризика на територији општине Љубиње, 

идентификује несреће и катастрофе и анализира 

вјероватноћу као и штетне посљедице на људе, 

имовину, околину и инфраструктуру.  

Процјена угрожености је основни  документ  

који ће послужити за израду Плана заштите и 

спасавања од елементарне непогоде и друге 

несреће органа, организација, привредних 

друштава и других субјеката на теритирији 

општине Љубиње. 

Систем заштите и спасавања је обједињен облик 

управљања и организовања снага и субјеката 

система заштите и спасавања на спровођењу 

превентивних и оперативних мјера у  

извршавању задатака заштите и спасавања људи 

и добара од посљедица елементарних непогода, 

техничко-технолошких несрећа, катастрофа, 

епидемија и других опасности и несрећа које 

могу угрозити становништво, материјална и 

културна добра и животну средину, укључујући 

и мјере опоравка од насталих посљедица. 
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 1. ПОЛОЖАЈ  И  КАРАКТЕРИСТИКЕ  

ТЕРИТИРИЈЕ  ОПШТИНЕ   ЉУБИЊЕ 
 

   Географски положај, површина и границе 

са сусједним општинама 

   

             Општина Љубиње налази се на јужном 

дијелу Републике Српске, и простире се на 

326 км2, гдје по попису из 2013.  живи 3319 

становника, од чега на подручју града 2467 

становника. 

             Општина Љубиње налази се на 

магистралном путу Мостар – Требиње. 

             Територија Општине граничи се са 

општинама: Требиње, Билећа, Берковићи у 

Републици Српској, те општинама Равно и 

Неум у Федерацији БиХ. 

             Претежан дио општине је брдског 

карактера са типичним обиљежима крашких 

феномена (крашка поља, шкрапе, вртаче, 

увале). 

             Простор општине Љубиње је смјештен 

на 42°57ʼ00“ сјеверне географске ширине и 

18°05ʼ00“ источне географске дужине. 

             Надморска висина градског подручја је 

426 метара, док надморска висина читаве 

општине иде од 390 метара ( Конац-поље) до 

1338 метара (највиши врх Илије). 

             На овим просторима укрштају се 

медитеранска и континентално- планинска 

клима, па су зиме благе и љета топла.  

Падавина има довољно, али због њиховог 

неуједначеног распореда током године, те 

велике порозности тла, овај крај оскудјева са 

водом. 

             Подручје општине Љубиње припада 

зони субмедитеранског подручја које 

највећим дијелом захвата ниже дијелове 

доње Херцеговине општине (Љубиње, 

Билећа, Требиње и Берковићи). Овдје је 

изразит карактер субмедитеранске климе. 

Одлике ове зоне су велике падавине у 

зимском периоду. 

             Вегетациони период са температурама 

изнад 5° С почиње око 3. фебруара, а 

завршава се 24. децембра, траје просјечно 

321 дан. 

             Вегетациони период са температурама 

изнад 10° С почиње око 27. марта, а 

завршава 9. новембра, траје просјечно 221 

дан. 

             Просјечна количина падавина у овој 

зони је 1.857 mm, фрекфенција појављивања 

суше је 85%, а трајање суше је просјечно 60 

дана годишње, најчешће почетком  јула до 

краја  августа. 

             Однос падавина и евапортанспирације у 

вегетационом периоду је врло неповољан 

(око 0.66), а с обзиром на пљусковит 

карактер падавина и површинска и 

вертиклална отицања он је још неповољнији. 

             Љубиње има око 2200 соларних сати 

годишње . 

 

    Геолошке карактеристике 

 

           Територија општине Љубиње је дио 

великог мезозојиског и полеогеног комплекса 

спољњих Динарида. Читав терен општинске 

територије изграђен је од седимената мезозоика. 

Материјал су доносили кратки бујични токови. 

То су крупнији и ситнији слабо заобљени 

комади кречњака, доломита и доломитни пјесак. 

          Ово подручје припада дијелу спољашњих 

Динарида и представља типично холокрашно 

подручје. Холокраш је голи, дубоки и љути крас 

који се одликује свим површинским и 

подземним крашким облицима.  

Денудациони облици рељефа настају 

дјеловањем механичког и хемијског распадања 

стијена, површинским и линеарним спирањем и 

клизањем. Као продукт дјеловања денудационих 

процеса јављају се разни облици стијењака и 

шипара, еродиране површине, ерозивне бразде, 

ровине, вододерине и јаруге. 

Процес крашке ерозије изазива и 

посебне хидролошке односе у кречњачким 

теренима. На површини влада безводност, 

ријечни токови су ријетки. Спирање је изражено 

а понирање воде у унутрашњост кречњака је 

велико. 

Из овог кратког приказа геолошке грађе 

општине Љубиње, може се закључити да се 

ради о јако компактном терену , који има 

повољност изградње инфраструктуре на 

подручју општине. На подручју општине не 

постоји могућност природних катастрофа, као 

што су клизишта, осим ако нису изазване од 

стране људског фактора. 

 

 Број, врста и величина насеља 

 

Општина Љубиње је подијељена по 

насељеним мјестима и то : 

- Општина Љубиње  укупно 3319 

становника 

- Градско подручје                  2467 

- Банчићи                                     37 

- Влаховићи                                 38 

- Вођени                                      120 

- Глеђевци                                    2 

- Грабље                                       25    

- Градац                                        42 

- Дубочица                                  116 

- Жабица                                       11 

- Жрвањ                                        44 

- Ивица                                          44 

- Капавица                                    23 

- Крајпоље                                    99 
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- Кртиње                                         8 

- Крушевица                                106 

- Мишљен                                      4 

- Обзир                                            8 

- Поцрње                                         9 

- Пустипуси                                    17 

- Ранковци                                     11 

- Убоско                                          88 

 

 Водни ресурси и водоснадбијевање  

 

                  Ужи дио града те поједина приградска 

насеља имају могућност прикључења на градски 

водовод, којим се врши снадбијевање водом, 

преко застарјеле водоводне мреже и врло  

скупог и непрактичног пуњења резервоара, ( три 

резервоара у функцији). 

                  Љубиње се снабдјева водом са врела 

Брегаве. Дужина цјевовода до града је око 16 

км, укупна дужина цјевовода је око 70 км. 

Запремина резервоара је 3400 m³. Годишња 

потрошња је око 250 000 m³. Губици су 40%. 

                  Разлика надморске висине је 280 м, између 

изворишта и градског подручја, тј. извориште је 

ниже за 280 м.  
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   Клима, режим падавина и температуре  

 

-Средња мјесечна температура ваздуха (С°) 
 

 јан  феб март април мај  Јун јул авг сеп окт нов дец 

2012 4,4 2,7 6,1 12,6 17,6 19,2 22,2 22,9 18,4 11,6 8 6 

2013 2,9 4,3 6,8 11,7 14,8 19,5 22,8 22,7 16,8 11,4 10,4 4,5 

2014 2,9 4,5 7,1 12 15,7 20,7 21,8 23,7 20,7 11,8 7,1 4,8 

2015 1,2 -0,2 9,3 11 15,5 22,3 25,3 24,4 18,9 14,1 10,4 2,6 

2016 3,9 4,6 7,1 13,1 16 19,7 23,1 23,6 16,9 13,1 9,7 4,1   

 

Мјесечна количина падавина (мм) : 

 

 Јан  феб март апр Мај Јун јул авг сеп окт нов дец 

2012 388,1 186,8 179,3 64,9 69,9 159,7 90,9 39,1 84 287,6 270,2 294,2 

2013 286,3 425,6 181,8 125,1 252,5 127,7 37,6 52,5 148,5 200,9 497,2 362,2 

2014 77,3 109,4 89,8 51,9 89,4 11,2 73,3 32,8 58,6 99,1 55,5 218,2 

2015 77,2 198,1 1,4 288,1 114,6 28,9 8,6 5,4 161,6 218,2 135,4 309,3 

2016 285,3 335,3 331,2 162,2 119,4 85,6 38,2 101 77,1 143,1 242 31,1 

 

 

Максимална брзина вјетра (м/с) 

 

 јан феб мар Апр Мај Јун јул авг сеп окт нов дец 

2012 6,7 9,3 9,3 6,7 7,8 6,7 8,5 7,1 6,8 9,5 12,9 11,2 

2013 25,2 12,2 6,7 6,5 7,1 5,1 5,7 5,6 8,8 7,3 10,6 10,3 

2014 6,1 6,8 12,2 6,8 5,4 6,8 8,5 7,1 6,4 9,3 4,1 8,5 

2015 12,3 13,6 10,8 9,5 12,7 6 7,8 7,4 5,4 6,8 5,3  

2016 9,2 12,9 10,8 10,2 11 7,2 10,6 9,9 6,3 8,7 9 11 

 

 

Апсолутна мјесечна минимална температура (С°) 

 

Јан Феб мар апр мај Јун Јул авг Сеп окт нов дец 

-10 -14,6 -9 -2,4 2,6 4,2 10 8 3,6 -2,4 -8,8 -15 

 

Апсолутна мјесечна максимална температура (С°) 

 

Јан Феб мар апр мај Јун Јул авг Сеп окт нов дец 

17 20,6 23,8 29 31,2 37,2 38,4 40,6 35,8 29,4 23,6 17,2 

 

Максимална дневна количина падавина (мм) 

 

Јан Феб мар апр мај Јун Јул авг Сеп окт нов дец 

96,4 127,3 158 108,3 130,6 120,2 66,2 77,5 197,8 127,8 109,5 182,2 

 

Средњи број дана са сњежним  покривачем  

 

Јан Феб мар апр мај Јун Јул авг Сеп окт нов Дец 

3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 

Максимална висина сњежног покривача 

 

Јан феб мар апр мај Јун јул авг Сеп Окт нов Дец 

61 64 18 0 0 0 0 0 0 0 2 24 
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 Шуме, шумско и пољопривредно земљиште, животињски свијет   

           

          Укупна површина општине Љубиње је 326 км2 или 32.638 хектара. Од укупне површине на шуме 

отпада 15.405 хектара.  

          

 Структура земљишта : 

  

Оранице  1.358 хектара  

Воћњаци  137  хектара  

Виногради  2  хектара  

Ливаде  237 хектара  

Пашњаци  15.051 хектар 

Шумско замљиште  15.405 хектара  

Неплодно  448 хектара  

 

Вегетација  Храст, цер, бијели и црни граб, драча, црни бор,   

бреза, багрем, липа, буква, зановет, кљен, јавор... 

Фауна  Дивље свиње, лисица,зец, срна и вук  
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2. СТАНОВНИШТВО 

 

Општина Љубиње простире се на 326 км2 гдје 

живи 3.319 становника. Од тога у граду 2.467, а 

на селу 852 становника. У руралном  подручју 

претежно живи старија популација, а у градском 

подручју претежно млађа популација.  

 

 

 

3. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 Саобраћај 

 

На подручју Општине Љубиње путеви су 

категорисани на: регионалне, магистралне, 

локалне и  некатегорисане.  

 

 

Магистрални пут: 

 Љубиње -Требиње 61 КМ, Љубиње - Жегуља 10 

КМ 

 

Регионални путеви:  

Љубиње - Билећа 49 КМ 

Одржавање магистралних и регионалних путева 

је у надлажности ЈП Путеви РС. 

 

Локални путави:  

Као локални путеви на подручју одређују се 

главни путни правци до појединих насеља скупа 

са припадајућим споредним краковима. По овој 

категоризацији укупна дужина локалних путева 

на подручју Општине Љубиње је 78 километара.  

 

Некатегорисани пут: 

Некатегорисани пут је површина која се 

користи за саобраћај по ма ком основу, и која је 

доступна већем броју разних корисника (сеоски, 

пољски и шумски путеви, простори око 

објеката- безинских  пумпи, аутобуских 

станица, паркиралишта, путеви у приватном 

власништву и слично). 

Одржавање локалних и некатегорисаних путева 

је у надлежности Општине Љубиње. 

 

 Транспортни капацитети 

  

Транспортни капацитети општине Љубиње 

огледају се кроз обављање теретног и путничког 

саобраћаја и то у приватном сектору. На 

подручју Општине за јавни превоз ствари 

регистровано су два превозника.  

 

 Смјештајни капацитети  

 

Услуге смјештаја на подручју општине Љубиње 

пружају се у виду соба за изнајмљивање, којих 

је врло мало.  

У случају непогоде могли би се користити 

сљедећи смјештајни капацитети: фискултурна 

сала и Хотел „Нис промет“, који је у приватном 

власништву и не ради. 

 

Здравствени и ветеринарски капацитети 

 

  На подручју општине Љубиње постоје сљедећи 

здравствени капацитети:   

- Дом здравља Љубиње -  Јавна установа 

- Здравствена установа амбуланта породичне 

медицине „Др Саво“ 

 

 Снадбјевачи лијековима и медицинским 

материјалом: 

-Градска апотека „Бети“ Љубиње  

-Апотека „Бела дона“- приватна  

 

Ветеринарски капацитети:  
На подручју општине Љубиње постоје сљедеће 

ветеринарске станице: 

- Ветеринарска амбуланта „Шијаковић“ 

- Ветеринарска апотека „В.К-ВЕТ“ 

 

 Привредна развијеност , основне 

индустријске гране  

 

До 1991. године у Љубињу је била развијена 

индустрија и то: текстилна, 

металопрерађивачка, 

прехрамбена, грађевинска, трговина и 

угоститељство,   дјелатности  у којима  је 

радило приближно 1500 запослених. Из 

познатих разлога у периоду од 1991. године 

дошло је до престанка дјелатности одређених 

грана производње и преструктуирања појединих 

капацитета. Индустријска производња је 

драстично опала тако да је у садашње вријеме 

потпуно друга слика.  

Данас је у Љубињу заступљена: 

прехрамбена индустрија 
- производња конзумних јаја „Кока продукт“ 

- производња месних прерађевина „Имел“ 

- производња сточне хране „Фармавит“ 

- производња пилића „Љубивит“ 

производња и откуп љековитог биља 

- „Љбиље“ 

- „Голден фловер“ 

- „Перфект биље“ 

 

 Капацитети за производњу и дистрибуцију 

електричне енергије 

 

Потрошачко подручје општине Љубиња напаја 

се далеководом 35 КV Столац-Љубиње из 

трафостанице 110/35/10  КV. Дужина овог 

далековода је 20 км. 

Дужина далековода 10 КV је 80 км. Дужина 

нисконапонске мреже (0,4 КV) је 60 км. Број 

трафостаница је 51.  
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Годишња потрошња струје је 700 000 – 800 000 

KWH. 

Годишњи губици су 10,8%. 

 

 Oбразовне институције (предшколско, 

основно и средње образовање)  

 

-Предшколско образовање 

 

Васпитно образовни рад  дјеце  предшколског 

узраста одвија се у Дјечијем вртићу  „Љубиње“. 

Кап ацитет установе је педесеторо дјеце. 

Затворени простор грађевонског објекта вртића 

износи  око 220 м квадратних корисног 

простора, а отворени простор ( двориште ) 1900 

м2.  Учионички капацитети задовоњавају 

минимум потреба за квалитетно извођење 

програма предвиђеног законским рјешењима.  

 

-Основно образовање  

 

Образовни процес за основце одвија се у  ЈУОШ 

„Свети Сава“.  

Површина школе је око 1250 м2 . Школа има 14 

учионица и 15 одјељења. 

Укупан број дјеце која тренутно похађају школу 

је 285.  ОШ располаже једним комбијем који 

служи за превоз ученика. 

 

-Средње образовање  

 

Средње образовање се одвија у 

Средњошколском центру „Светозар Ћоровић“ 

Љубиње. 

Број одјељења – 13 

         Гимназије – 4 

Екомски техничар – 8 

Трговачки техничар – 1 

Број учионица – 14 

Број ђака – 240 

Површина школе је 800 м2 

 

 

ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 

1. ЗЕМЉОТРЕС 

 

Сигурно је да земљотреси спадају у групу 

најтежих и најстрашнијих природних 

несрећа са   

највећим и најтежим последицама. 

 У циљу предузимања ефикаснијих 

мјера заштите, прије свега савремене сеизмичке 

превентиве, неопходно је познавање 

регионалних и локалних топографских и 

сеизмолошких каракретистика. 

  

а) сеизмичке карактеристике  

 

Република Српска као и сусједне замље 

западног Балкана, једна је од сеизмички 

најактивнијих замаља Европе, па сходно томе и 

простор највише сеизмичке опасности. Сходно 

томе простор општине Љубиње спада у ову 

категорију сеизмичке опасности. 

        Досадашњи замљотреси на територији РС 

су тектонског аутохтоног поријекла. Поред 

аутохтоне сеизмичности територија РС и 

општине Љубиње је изложена и сеизмичком 

дјеловању земљотреса са територије другог 

ентитета, као и удаљених земљотреса из 

сусједних замаља. Коцентрација епицентара 

замљотреса је највећа у области Херцеговине и 

ширем подручју Бање Луке. Геотектонски 

гледано ту се налазе регионалне и друге 

расједне структуре које су видљиви знаци 

изражене деструкције терена. Најчешће дубине 

хипоцентара земљотреса крећу се од 11 до 18 

километара.  

Сеизмичност РС дефеинишу сеизмогене зоне 

утврђене на основу историјских података о 

најјачим досадашњим земљотресима као и 

сеизмогене зоне из окружења.Сеизмогене зоне 

као и максималне магнитуде дефинисане су на 

основу историјских података догођених 

земљотреса. Према тим подацима видљиво је да 

су најзначајније сеизмогене зоне не територији 

РС Бањалучко сеизмогено подручје и подручје 

Љубиња које је дио веће сеизмогене зоне.  

 

б) Ефекти дејства и последице земљотреса 

 

Земљотреси изазивају различита оштећења или 

потпуна рушења појединих објеката. Под 

рушевинама се може наћи мањи или већи број 

грађана са лакшим или тежим повредама као и 

са смртоносним повредама. Последице 

земљотреса зависе од:  

-типа, интезитета и правца удара 

-рељефа, геолошког састава земљишта  

-врста објекта, квалитета конструкције и 

урбаних параметара  

 

в)  Мјере заштите   

 

Кад се говори о заштити од земљотреса, сигурно 

је да се не може говорити о потпуној заштити, 

јер је то економски неприхватљиво, а технички 

скоро неизводљиво. Перманентна опасност од 

катастрофалних земљотреса, који су се 

релативно често догађали на нашем ширем 

простору, указује на потребу процјене начина на 

који се превентивно дјелује против земљотреса. 

Превентивом против штетног дејства 

земљотреса треба започети још у фази 

просторног и урбанистичког планирања и 

пројектовања. Неопходно је узети у обзир 

конкретне сеизмичке услове локације на којима 

се граде објекти, а технички прописи за 
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пројектовање и грађење у сеимичким подрчјима  

представљају једну од основних превентивних 

мјера за заштиту од земљотреса. Провођење 

овог  законског захтјева  врше органи 

Административне службе општине, а при самој 

изградњи инвеститиор и извођач радова. 

Поштовање сеизмичких прописа у градњи 

објеката нужно је у циљу безбједног живљења и 

ублажавања штетних последица од земљотреса.   

 

 

2. ПОЖАРИ 

 

а) Пожари отвореног простора 

 

Шумским пожаром се назива неконтролисано 

ширење ватре површином земљишта, дубином 

земљишта и простором изнад површине 

земљишта. У пожару изгоре подземни живи или 

мртви органски слојеви, остаци растиња, трава, 

грмље, дрвеће и пољопривредне културе.  

Пожари отвореног простора у Љубињу 

интезивније се јављају у два периода, и то пред 

вегетацију, март-април и период исушивања 

вегетације, крај јуна до краја септембра. Пожари 

отвореног простора, а тиме и шумски пожари 

угрожавају становништво, имовину, 

инфраструктуру, а посебно животну средину. 

Шумски пожари углавном настају као резултат 

људског фактора у преко 95% случајева, а врло 

мали проценат можемо приписати 

другим,односно природним факторима. 

Дуготрајна суша ствара повољне услове за 

настанак и ширење пожара, сушењем горивог 

материјала у шумском земљишту, гдје је 

посебно опасан дрвенасти суви материјал као 

дрвени отпаци у виду грана, обореног дрвећа и 

остале дрвене масе, нарочито у дијеловима гдје 

се не води рачуна о  шумском дијелу. 

У литератури постоји неколико класификација 

шумских пожара који зависе о аспектима 

сагледавања одређених параматара (врсте и 

густоће растиња, мјесту настанка, начина 

ширења пожара или струјања вјетра или 

продуката горења у зони горења). 

С обзиром на пожаром захваћену вегетацију или 

мјесто развоја пожара, разликујемо: 

-приземне пожаре 

-површине или крошњате пожаре 

-подземне пожаре  

-пожаре појединих стабала 

Приземни пожари се развијају на земљи и при 

томе изгори различито ниско растиње ( трава, 

грмље) и суви остаци ( пањеви, лишће, 

грање).Приземни пожари се брзо шире уколико 

уз утицај вјетра гори сува трава. Приземни 

пожари наносе већу штету у млађим шумама, 

оштећујући жиле млађих стабала са тањом 

кором. Приземни пожари се гасе метлицама, 

водом из напртњача, приручнимм средствима 

(гранама, замљом) и уређајима пухалицама. 

Код крошњатих пожара ватра захвата поједине 

гране заједно са лишћем или иглицама, читаву 

крошњу или дебло. Готово се редовно развија из 

приземног пожара у одређеним условима. 

У подземном пожару гори непотпуно 

разграђени материјал у тлу, органске наслаге у 

хумусу, као и подземне наслаге тресета. 

Подземни пожар се развија из призамног 

пожара. Ширење подземног пожара се тешко 

примјећује јер не мора доћи до појаве пламена, а 

дим се може појавити у касним фазама развоја. 

Пожар који се шири у дубину углавном се 

надзире до коначног сагорјевања. Ови се 

пожари могу јавити на депонијама отпада и 

могу изазвати опасност од загађивања околине. 

Пожари  појединих стабала релативно су 

ријетки. Обично настају ударом грома у стабла, 

која због велике топлоте настале пражњењем 

атмосферског  електрицитета, почињу горети 

попут буктиње. Разне дефиниције сврставају 

шумске пожаре у скупину елементарних 

непогода, што је исправно, али његов настанак 

се везује уз другу елементарну непогоду, сушу. 

Тиме учинак једне елементарне непогоде 

узрокује другу. Након шумских пожара у 

већини случајева потребан је дужи временски 

период  да се успостави првобитна природна 

равнотежа. Понекад долази до таквих промјена 

које не дозвољавају повратак на стање какво је 

било прије пожара. 

 

б) Пожари у стамбеним и индустријским 

објектима  

 

Општа разматрања: 

 

Зграде по својој намјени могу бити: стамбене, 

индустријске, зграде за складишта, 

пољопривредне, јавне ( школе, хотели, 

позоришта, биоскопи), дјечије установе, 

болнице и друге медицинске зграде, војне 

зграде и зграде јавног саобраћаја, жељезничке 

станице, ложионице и тд. 

Тактика гашења пожара у зградама зависи од 

унутрашњег распореда и комуникационих 

елемената,од конструктивног система и 

материјала од којег су начињене главне 

конструкције и од намјене зграде,односно 

дјелатности која се у њој обавља. 

Производни процеси или  друге дјелатности 

које се обављају у згради, ускладиштена роба, 

стамбени простор за већи број људи, свакако су 

од значаја у погледу примјене тактике гашења 

пожара у конкретним условима. 

Пожар може у згради да настане у једном 

њеном ограниченом  дијелу, тј на крову или на 

тавану, а може да буде ограничен на једну или 

више просторија на спратовима или у 
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приземљу, или пак може се развијати само у 

подрумима. Посебно је карактеристичан пожар 

који се развија у  степенишном простору. Ватра 

може да буде ограничена искључиво на 

конструкције зграда споља или у њиховим 

шупљинама. Према томе пожар може да буде: 

кровни или тавански, пожар на спратовима или 

у приземљу, пожар у степеништу или у 

подруму. Од пожара у конструкцијама најчешћи 

су пожари у шупљинама међуспратних 

конструкција,  подовима и у зидовима. Чести су 

пожари у димљацима. Сваки од ових пожара 

има своје тактичке карактеристике, те се и 

методи гашења пожара тактички захтјеви 

међусобно разликују.  

Пожари у индустрији обично се развијају веома 

брзо, захватајући често велике површине и 

знатне количине горивог материјала, при чему 

могу бити угрожени и људи. Гашење пожара у 

индустрији је посебно тежак  и компликован 

задатак, који треба решавати оперативним 

плановима заштите у индустријским објектима. 

Изради планова мора се посветити посебна 

пажња, а посебно у предузећима гдје постоје 

велике пожарне опасности, или гдје је запослен 

већи број људи, како би се обезбједила 

сигурност при раду и могућност евакуације у 

случају опасности. Познавање технолошког 

процеса и опасности у појединим фазама 

производње, затим  познавање  распореда 

објеката и могућности за снадбијевање водом, 

јесте основно што јединица треба да зна, тако да 

руководећи кадар може са успјехом да решава 

задатке гашења пожара и у компликованим 

условима. 

Урбано подручје Љубиња је методолошки 

подијељено у три пожарне зоне. Степен 

пожарне угрожености је утврђен појединачно за 

зоне, а на основу сљедећих параметара: 

-просјечна спратност 

-просјечна густина изграђености 

-просјечно пожарно оптерећење по м2 

-степен отпорности објекта на пожар 

-степен примјењивости заштите од пожара, те 

стање хидро и електро инсталације 

Степен примјењивости мјера заштите од 

пожара, разврстан је у четири категорије, на 

основу спратности, степена отпорности 

конструкције, против пожарних  препрека у 

објекту, излаза за евакуацију, могућности 

приласка објекта ватрогасним возилима, 

постојање унутрашње хидрантске мреже, 

инсталација, дојаве пожара и др. 

У прву категорију спадају објекти код којих су 

примјењене мјере потпуно усклађене са 

позитивном нормативном регулативом. 

У другу категорију спадају објекти код  којих је 

добра примјењивост мјера уз одређене 

недостатке, који су мање значајни за конкретни 

објекат. 

У трећу категорију спадају објакти код  којих 

недостаје већи број примјењивих мјера. 

У четврту категорију спадају објекти који 

немају примјењене мјере заштита од пожара. 

Степен пожарне угрожености објеката, након 

детаљно утврђених  и разрађених параметара, 

разврстава се : 

1. Први степен-густина изграђености до 

20% просјечно пожарно оптерећење 

до 1000 мј/м2,  прва класа пожарних 

опасности, препреке првог реда, 

непостојање објеката са израженим 

пожарним опасностима, степен 

примјењивости мјера прве или друге 

категорије. 

2. Други степен-густина изграђености 

до 40% просјечно пожарно 

оптерећење до 2400 мј/м2, класа 

пожарне опасности до трећег 

степена, примјењивост мјера друге 

категорије, препреке другог реда, 

постоје објекти са израженим 

опасностима до 10%. 

3. Трећи степен-густина изграђености 

до 50% просјечно пожарно 

оптерећење до 3000 мј/м2, класа 

пожарне опасности до трећег 

степена, примјењивост мјера заштите 

треће категорије, препреке трећег 

реда , постоје објекти са израженим 

опасностима до 30%. 

4. Четврти степен-густина изграђености 

до 50% просјечно пожарно 

оптерећење до 3000 мј/м2.класа 

пожарне опасности до четвртог 

степена, примјењивост мјера заштите 

од пожара  до четврте категорије, 

препреке трећег реда, постоје објекти 

са израженим опасностима до 30%. 

5. Пети степен-густина изграђености 

преко 50% просјечно пожарно 

оптерећење преко 3000мј/м2, класа 

пожарне опасности четвртог степена, 

примјењивост мјера четврте 

категорије, препреке трећег реда, 

постоје објекти са израженим 

опасностима преко 40% 

 

Урбано подручје града обухвата три пожарна 

сектора: 

-први пожарни сектор смјештен је у средишњем 

дјелу града 

-други пожарни сектор захвата источни дио 

градског подручја 

-трећи пожарни сектор обухвата западни дио 

градског подручја  

Изван зоне урбане градње налази се подручје 

шума,ливада, пашњака и камењара. 
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3. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ  

( суше и  сњежне падавине) 

 

-Суше  

 

Суша као метеоролошка појава се развија 

полако, захвата шира подручја и оставља 

далекосежне последице по становништво, 

економију и животну средину. Некад се 

углавном  везивала за климатске типове и 

подручја која традиционално имају врло мало 

падавина. Чешћа појава суше у посљедњој  

деценији се види као знак и посљедица 

климатских промјена.  

 

Класификација суша: 

 

Метеоролошка суша јавља се као посљедица 

недостатка падавина у дужем временском 

периоду на одређеном простору, односно 

представља негативно одступање падавина од 

нормале установљено за дужи временски 

период година одређеног подручја. Зависно од 

времена јављања могу бити везане за различита 

годишња доба, те се разликују по дужини 

трајања. Зато је врло важно пронаћи адекватну 

расподјелу вјероватноће сушних периода, како 

би се могли предвидјети ризици од будућих 

суша.  

 

Хидролошка суша представља велики 

недостатак воде у ријекама, пресушивање 

мањих и средњих водотока и подземних вода. 

Подземне суше могу бити добар индикатор 

хидролошке суше, а базирају се на процјенама 

нивоа подземних вода, те њиховог пуњења и 

пражњења. 

 

Пољопривредна суша настаје као недостатак 

падавина и губитка воде из приземних слојева 

замље због испаравања. Када се јави у 

вегетационом периоду, условљава ометање 

нормалног раста и развоја биљака а исушивање 

и дубљих слојева узрокује неплодност 

земљишта и сушење пољопривредних култура.  

 

Суша је веома комплексна непогода и тешко се 

једнозначно може дефинисати, али се углавном 

приказује преко мањка количине воде у тлу 

изражене у милиметрима. Просјечни дефицит 

воде на југу може бити и до 300 мм. У 

Херцеговини сушни период може да траје и до 

5-6 мјесеци. 

 

Суша се приказује такође кроз однос стварне и 

потенцијалне евапотранспирације, кроз тзв. 

Коефицијент суше и кроз стандардизовани 

индекс падавина СПИ. Негативна вриједност 

СПИ индекса указује на сушу, а прелазак у 

позитивне вриједности на престанак суше. На 

основу нализа за поједина мјеста у 

Херцеговини, за период 1961-2010, показало се 

да је дошло до повећања сушности. 

 

-Сњежне падавине 

 

Појаве сњежних падавина се јављају претежно 

од децембра до марта мјесеца. Редовно се сваке 

године доноси План заштите од снијега и 

снијежних падавина:  

-проходности у зимском периоду улица, 

тротоара и других саобраћајних површина те 

локалних и не категорисаних путева на подручју 

општине 

-спречавање поледице на улицама,  тротоарима 

те локалним и не категорисаним путевима 

 

4.  ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НЕСРЕЋЕ 

 

Техничко технолошке несреће су несреће које 

се јављају по основу производних или 

технолошких процеса у привредним друштвима 

и представљају стварну или могућу опасност по 

људе, материјална и културна добра, 

инфраструктуру и животну средину. 

 

Узроци ових несрећа могу бити: 

-небезбједни услови (изложеност екстремним 

температурама, неадекватна заштита на раду, 

електричне инсталације)  

-небезбједне радње (немар од стране радника, 

организације и произвођача)  

-екстерни узрочници (ватра, хемијска 

испуштања, емисије токсичних гасова и 

радијација, природне силе, људски фактор)  

-интерни узрочници (опрема, токсичне 

хемикалије, штетни материјали, људска грешка)  

 

а) Техничко-технолошке несреће се 

манифесују кроз пожаре, експлозије гасова и 

опасних материја, поплаве због рушења или 

прелијевања брана на акумулацијама, 

испуштање хемикалија, прекомјерно загађење 

ваздуха и друго.  

 

Пошто смо претходно нагласили како се 

манифестују техничко-технолошке несреће 

обрадићемо оне које су најбитније за општину 

Љубиње.  

 

-Пожари на индустријским објектима 

 

Као главни узрок избијања пожара на 

индустријским објектима може се 

окарактерисати човјек, електроинсталације, 

неисправно поступање са ватроопасним 

материјалима, нестручност и незнање приликом 

руковања различитим изворима за паљење и 
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друго. Посебно је потребна већа пажња 

провођење мјера безбједности од пожара у 

индустријским зонама у којима послује више 

привредних субјеката са различитим процесима 

производње и материјалима који су лако 

запаљиви. 

На интезитет пожара грађевинских објеката 

утичу отпорност материјала којим је објекат 

саграђен као и запаљивост основне сировине 

која се ибрађује у објектима . Такође велики 

индустријски комплекси  могу бити подручја 

погодна за избијање пожара са обзиром на 

технолошке процесе при којим се развијају 

високе температуре и притисак, употреба лако 

запаљивих и експлозивних и енергетских 

материја. 

Објекти који могу бити угрожени од пожара: 

- Кока – продукт 

- Фармавит 

- Имел 

- Љубивит 

- Бензинска пумпа „Нестро“ 

- Бензинска пумпа „Хелас спорт“ 

- Љбиље 

- Пекара „Шушић“ 

- угоститељски и трговачки објекти 

- аутомеханичарске радње 

 

Експлозије гасова и опасних материја 

 

На подручју општине Љубиње потенцијална 

опасност од  експлозије гасова и опасних 

материја је: 

-Нестро петрол - Безинска пумпа 

-Хелас спорт – Безинска пумпа  

-Транспорт експлозивних материја, гасова, 

отрова, запаљивих течности и слично 

За превоз опасних материја потребна су 

одобрења МУП-а Републике Српске. 

Прописима су утврђене мјере безбједности за 

све опасне материје, амбалажа и начин 

паковања приликом транспорта и 

складиштења.Превозна средства која превозе 

опасне материје морају бити произведена и 

опремљена у складу са међународним 

стандардима. За превоз експлозивних материја 

потребно је одобрење које издаје МУП, у мјесту 

из којег се упућује експлозивна материја. 

Општина Љубиње налази се на магистралном 

путу М-6  Мостар – Столац – Љубиње - 

Требиње. Овим путевима врши се транспорт 

горе наведених опасних материја. 

 

5. ЗДРАВСТВЕНИ РИЗИЦИ  

 

а ) опасности по људе 

 

На подручју општине Љубиње кроз годишње 

извјештаје о хигијенско-епидемиолошкој 

ситуацији појава заразних и паразитских 

болести карактерише одређен број пријављених 

и регисрованих заразних и паразитских 

обољења. 
 

 Водеће заразне болести: 

Грип  

Варичеле – водене оспице 

Гастроентероколитис 

Ентероколитис  

Инфективна мононуклеоза 

Тровање храном 

Салмонела 

Херпес 

ТБЦ 

бруцелоза 

 

Заразне болести , њихови узрочници и путеви 

преношења су болести које се начешће 

пријављују и региструју, али и болести које 

представљају потенционалну пријетњу за 

становништво општине Љубиње посматрајући 

епидемиолошку ситуацију у региону. 

 



 
Датум: 31.12.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 3 - Страна: 72 

 
 

Обољење Узрочници и њихове особине Начин преношења 

                         1                             2                             3 

Варичела/водене оспице Херпес вирус, налази се у 

болесниковој  гуши, крви 

отпоран у спољној средини 

Преноси капљицама преко 

ваздуха, кашљањем или 

кијањем, непосредним 

контактом са секретом из 

мјехурића 

Гастроентероколитис Бактерије Неадекватна припрема хране, 

подгријана јела од меса, морских 

плодова, млијека и пекарски 

производи 

Тровање храном  Сојеви жутог стафилокока, 

коагулаза 

Путем хране  

Салмонелоза Салмонела, инвазивна бактерија Конзумирање хране анималног 

поријекла, контаминиране 

салмонелом и њеним токсином 

Инфективна мононуклеоза Вируси напада Б лимфоците Путем пљувачке, рјеђе 

трансфузијом  крви 

Грипа Три типа вируса (А,Б,Ц), 

изазивају појаву епидемија и 

пандемија 

Капљичним путем (говор, 

кијање, кашљање, руковање) 

Ентероколитис Бактерије, вируси и цријевни 

паразити 

Конзумирањем контаминиране 

хране и воде, прљавим рукама 

итд. 

Херпес зостер Јако инфективан Код људи чији је имуни систем 

ослабљен, који су пребољели 

овчије богиње (варичеле) могу 

се појавити у било ком добу 

ТБЦ Бактерија Микробактеријум 

туберкулозе (плућа, централни 

нервни систем, циркулаторни 

систем бубрези, кости и 

зглобови) –отпорна у спољашњој 

средини  

Капљицама преко ваздуха, 

кашљем, кијањем или 

непосредним контактом са 

секретом из мјехурића 

Бруцелоза Бактерија- отпорни 

микроорганизми на нижој  

температури  

Људи се заразе употребом 

некуханог млијека или 

млијечних производа које 

потичу од заражених животиња, 

директним контактом са 

зараженим животињама односно 

њиховим секретом и  ткивом . 

Шири се респираторним путем 

преко прашине 

Грозница West-Nil Флавивирус из групе Ц Убодом зараженог комарца 

Лајмска болест  Изазива реуматолошке и 

кардиолошке симптоме 

Уједом крпеља врсте ixodes 

Q-грозница Отпорне у спољашњем свијету, 

осјетљива на уобичајене 

антисептике 

Убија их топлота преко 70°С а 

релативно отпорне на ниске 

температуре и влажност  

Најчешће се човјек инфицира у 

директном контакту са 

обољелим животињама  

(млијеко, кожа и др)  

Рјеђе удисањем прашине, преко 

одређених врста крпеља 

Хеморагичне вирусне грознице Хентавирус  Вируси улазе у организам преко 

коже убодом инсекта, 

аеросолима екскрета заражених 

глодара, храном која је била у 

контакту са екстретима 

заражених глодара  
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б)  опасности по животиње 

 

Зоонозе су најопасније болести које се преносе 

са животиња на људе. Међу најзначајнијим 

болестима су: антракс, бјеснило, листериоза, 

бруцелоза, Q грозница, туберкулоза, птичији 

грип, лептоспироза, трихинелоза и салмонела. 

Наведене болести се могу на различите начине 

пренијети на људе тј путем хране ( салмонела, 

листерноза, туберкулоза, трихинелоза, 

бруцелоза), путем ваздуха ( бруцелоза, Q 

грозница, птичији грип, антракс) или 

наношењем озледа на кожи ( бјеснило, антракс). 

У општини Љубиње ветеринарске услуге пружа  

Ветеринарска апотека „ВК-ВЕТ“ и 

Ветеринарска амбуланта „Шијаковић“ . Ове 

ветеринарске станице спроводе обавезне 

ветеринарске мјере на подручју општине 

Љубиње,  а у циљу спречавања, откривања и 

сузбијања заразних и паразитских болести 

животиња. 

У последњих десет година регистроване су 

сљедеће болести животиња: 

-класична куга свиња  

-бруцелоза оваца   

-Q грозница стално присутна на терену код 

говеди и оваца 

-туберкулоза 

-бјеснило стално присутно  

-америчка куга пчелињег легла  

-маститиси 

-трихинелоза 

-ехинококоза 

 

в) опасности по биљке  

 

На  територији  општине Љубиње,  од  биљних  

болести  штеточина,  посебно  су  угрожене  

шумске  културе  четинара,  прије  свега  црног  

бора. 

Посљедњих  30-ак  година  константно  је  

присуство  боровог  четњака (Тhaumatopoeya  

pityocampa),  који  директно  не  може  утицати  

на  сушење  шума,  али  је  један  од  фактора  

који  доприноси  физичком  слабљењу  стабла,  

што  у  коначници  може  да  доведе  до  сушења  

шума.  Такође  његова  зимска  гнијезда  могу,  

код  осјетљивих  особа,  да  изазову  алергијску  

реакцију.  

           На подручју општине Љубиње налази око 

140 хектара воћњака и за њих постоји 

константна опасност од олујног вјетра, града, 

суше и априлског мраза.  

 

6. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И АНАЛИЗА 

РИЗИКА  

 

Идентификација и анализа ризика односи се на 

природне ризике који укључују 

хидрометеоролошке, геолошке, биолошке и 

еколошке ризике с обзиром на учесталост 

јављања. 
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1.Укупна листа хидрометеоролошких ризика  

 

Идентификовани ризици      Ризици 

Стални  Потенциjални  

Велике кишне падавине   + 

Суша + + 

Висок снијег и снијежне падавине   + 

 

2. Геолошки ризици 

 

Вријеме Идентификовани земљотреси                              Ризици                                                    

Стални  Потенцијални  

14.02.1927 Љубиње земљотрес магнитуде 6.0 

степени Рихтерове скале 

 + 

 

3.Биолошки ризици 
 

Епидемије, заразне болести које нападају људе, животиње и намирнице биљног и анималног поријекла. 

 

Ризици штетни за здравље људи 
 

Идентификовани ризици        Ризици 

Стални  Потенциjални 

Птичији грип  + 

ТБЦ + + 

 

Ризици штетни за здравље биља 
 

Идентификовани ризици                                                           Ризици 

Стални  Потенцијални 

Губар  + + 

Поткорњак  + 

 

Ризици штетни за здравље животиња 

 

Идентификовани ризици         Ризици 

Стални  Потенцијални 

Антракс   + 

Бјеснило  + 

Бруцелоза  + 

Кју грозница  + 

 

4. Пожари 

 

Идентификовани ризици                                                   Ризици 

Стални  Потенциjални  

Пожари контејнера смећа +  

Пожари ниског растиња + + 

Пожари у шумама  + 

Пожари у стамбеним објектима + + 

Пожари у помоћним објектима  + 

Пожари у јавним установама  + 

Пожари у угоститељским објектима + + 

Пожари у трговачким објектима  + 

Пожари на индустријским објектима  + 

Пожари електро инсталација  + 
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Пожари на саобраћајним средствима  + 

Пожари на депонији  + 

5. Индустријски ризици 

 

Подручје индустријских ризика обухвата несреће у: индустријским погонима, депонијама опасних 

материја. 

 

Индустријски ризици        Ризици 

Стални  Потенцијални  

Земљотрес  + 

Олујни вјетар  + 

Пожари + + 

Експлозије  + 

Опасни гасови и хемикалије  + 

Загађење воде за пиће  + 

 

6. Остали ризици 

 

Остали ризици                                                          Ризици 

Стални  Потанцијални 

Складишта муниције и минско-  

експлозивних средстава 

 + 

Неексплодирана убојна средства  + 

Тероризам  + 

 

 

Класификација укупне листе ризика према степену ризика: 

 

бр                     Ризик                                          Степен ризика 

Висок ризик Просјечан ризик Низак ризик 

1. Земљотрес +   

2. Експлозије + +  

3. Пожари  +  

4. Загађење воде за пиће +   

5. Дуготрајни прекид снадбијевања 

електричном енергијом  

+   

6. Олујни вјетар  +  

7. Екстремне температуре  +  

8. Прекид снадбијевања нафтом и 

нафтним дериватима на дужи 

период  

  + 

 

 7. АНАЛИЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СЦЕНАРИЈА 

 

Сценариј ризика 
 

Сценариј број  Тема сценарија 

Сценариј број 1 Сеизмички ризик (замљотрес) 

Сценариј број 2 Екстремно ниска температура (хладни талас) 

Сценариј број 3 Екстремно висока температура (топли талас) 

Сценариј број 4  Велике сњежне падавине  

Сценариј број 5  Суша 

Сценариј број 6 Олујни вјетар 

Сценариј број 7 Град грмљавинско невријеме 

Сценариј број 8 Пожари  
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Сценариј број 1.   Сеизмички  ризик 

(земљотрес) 
 

Ризик од земљотреса је питање јавне сигурности 

које захтијева одговарајуће мјере и средства 

управљања ризиком с циљем да се заштити 

имовина, становништво, инфраструктура, 

природна средина и културно наслеђе. Циљ 

процјене сеизмичког ризика је хипотетички, 

квантитативни опис посљедица сеизмичког 

догађаја на одређеном географском подручју у 

одређеном временском периоду. Ефекти који се 

на основу догођених земљотреса могу 

предвидјети су физичка оштећења објеката, 

људске жртве, потенцијални економски губици 

услед  директне штете као и индиректни 

економски губици изражени кроз губитак 

производних капацитета и прекида у пословању, 

губитак критичних функција у друштву 

(здравствене и социјалне установе, ватрогасне 

јединице, комуникациона и транспортна мрежа, 

снадбијевање водом) као и губитак других 

институционалних и организационих функција. 

Резултати анализе сеизмичког ризика могу се 

сматрати корисним у свима фазама управљања 

ризиком: за вријеме нормалног периода, током 

кризног периода као и за вријеме опоравка и 

стања након кризе.  

У нормалном периоду резултати анализе 

сеизмичког ризика могу да обезбиједе подршку 

за формулисање опште стретегије за 

ублажавање посљедица и планирање одговора 

на катастрофу. Оцјена укупног потенцијалног 

утицаја земљотреса може да утиче на процјену 

институционалних, организационих и људских 

капацитета државе да се суочи са катастрофом. 

Евалуација потенцијалних жртава омогућава да 

се процјени да ли су постојећи капацитети за 

медицинску његу и реаговање у ванредним 

ситуацијама довољни у односу на процјењене 

посљедице. Поред тога, идентификација 

посебно опасних група објеката или  угрожених  

геграфских  подручја има свој значај код 

урбаног и просторног планирања. 

Током првих сати након земљотреса, резултати  

анализе сеизмичког ризика омогућавају 

добијање брзе процјене могућег утицаја 

земљотреса, а које могу бити значајне за 

доношење одлука. У периоду  послије ванредне 

ситуације анализа сеизмчког ризика омогућава 

идентификовање најефикаснијих рјешења 

бирајући, при томе интервенције које 

представљају побољшање за будуће планирање. 

У дужем временском интервалу земљотреси се 

генерално догађају у истим геолошким зонама. 

Стога се проучавањем података о њиховом 

догађају могу издвојити жаришне зоне и 

дефинисати максималне очекиване енергије 

будућих земљотреса. Квалитетна геолошка 

основа са јасно дефинисаним сеизмотектонским 

моделима неопходан је предуслов за поуздано 

издвајање жаришних зона. Ови резултати се  

најчешће на сеизмолошким картама чији је 

садржај  дугорочна  сеизмичка прогноза, иако 

оне по својој суштини  представљају  приказ 

догођеног стања са елементима статистичког 

прорачуна сеизмичке угрожености, али само за 

жаришта у којима су се замљотреси  већ 

догодили. 

Осим сеизмолошких карата за повратне периоде 

50-10.000 година, базу података чини каталог 

догођених земљотреса који , са различитом 

тачношћу, садржи вријеме и мјесто дешавања 

земљотреса, магнитуду или интезитет и дубину 

земљотреса. Каталог земљотреса садржи 

податке од 306 године до данас, с тим што 

поузданост података није иста за све сеизмичке 

догађаје. Период раног инструменталног 

регистровања земљотреса, који омогућава већу 

тачност у одређивању параметара земљотреса, 

почиње од 1823 године, а сви подаци прије овог 

времена се сматрају историјским подацима. 

Историјске податке одликује знатно мања 

тачност у односу на инструментални период, те 

ови подаци  могу само допринијети сагледавању 

постојања сеизмичке опасности на конкретном 

простору. 

 

Прекогранични ризик 
 

Узимајући у обзир величину простора на којем 

се манифестују ефекти разорних земљотреса 

који су предмет анализе за израду, не могу се 

занемарити жаришне зоне у непосредној 

близини територије Републике Српске. У овим  

жаришним зонама  се могу генерисати снажни 

земљотреси са епицентрима на територији 

другог ентитета или замаља у окружењу који 

због ефеката могу које могу имати на грађане и 

материјална добра у Републици Српској утичу 

на сеизмичку опасност. Земљотреси који морају 

бити узети у обзир су следећи : 

-земљотрес на подручју Дубровника М=6.4 

(1667.године). 

-земљотрес у залеђу Макарске М=5.9 

(1923.године). 

-земљотрес на Црногорском приморју М=7.0 

(1979.године). 

-земљотрес на подручју Грахова М=5.5 

(1986.година). 

 

За процјену сеизмичког ризика неопходан је 

мултидисциплинаран и координисан приступ, 

тако да обухвата спектар дисциплина из 

техничких и других области. Требало би да буду 

укључене геологија, сеизмологија, геотехнички  

инжињеринг,  грађевинско и земљотресно 

инжињерство, економија и управљање 

ванредним ситуацијама. Да би се стекли услови 
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да се окарактерише изложеност  сеизмичком 

ризику, неопходно је извршити класификацију 

објеката и извршити попис да би се утврдио 

број објеката који припадају свакој 

класификованој групи. Попис броја и 

карактеристика свих врста објеката представља 

велики и веома важан дио процјене сеизмичког 

ризика, односно процјене угрожености и 

губитака. Овај дио процјене је и најзахтјевнији 

са становишта  трошкова и времена. Коришчење 

ГИС алата је данас  стандард  у оквиру 

управљања ризиком, јер се све више података 

прикупља у базама компатибилним са ГИС 

технологијама. 

 

Сценариј број 2: Екстремно ниска 

температура (хладни талас)  

 

Овај ризик се може третирати и као 

мултизахладни, зато што су обилне сњежне 

падавине и јаке вјетрове, у комбинацији са врло 

ниским температурама, може доћи до врло 

тешке ситуације. Директно су угрожени људски 

животи (усљед смрзавања), живорна средина 

(пуцање дрвећа, залеђавање ријека и језера, 

угрожене рибе и остали живи свијет), 

инфраструктура (пуцање водоводних цијеви, 

пад далековода, телекомуникационе 

инфраструктуре, што доводи до прекида у 

снадбијевању електричном енергијом, водом,  

гријањем, прекида у функционисању фиксне и 

мобилне телефоније, интернета и слично). Јаки 

вјетрови стварају сметове и наносе снијега и по 

неколико метара, што чини непроходним бројне 

путне комуникације, а многа рубна и планинска 

насеља могу бити одсјечени од остатка свијета. 

У таквим условима су се и дешавали смртни 

случајеви услед смрзавања, углавном старијих, 

беспомоћних и социјално угрожених особа. У 

оваквим условима изузетно је отежан рад како 

редовних тако и спасилачких и хитних служби. 

Карактеристичне су двије ситуације : када се  

изоловано јави екстремно ниска температура 

(углавном током ведрих ноћи и јутара), и када 

се ниске температуре,ледени дани, јављају 

везано неколико дана. Ледени дани су дани када 

је максимална дневна температура испод нуле. 

У наредном периоду се очекује пораст 

температуре у нашем региону, али опасност од 

ове појаве се неће смањивати, будуће да се 

очекује већа варијабилност климе тј.  да ће 

појава врло екстремних случајева бити  чешћа, а 

интезитет  тих екстрема бити  све већи. Без 

обзира на пројекције топлијих зима, уз мањи 

број дана са ниским температурама, чешће ће се 

јављати кратки периоди са врло ниским 

температурама. И управо  су ти периоди са врло 

ниским температурама, знатно испод просјека 

најопаснији. 

 

Сценариј број 3: Екстремно висока 

температура (топли талас)  

 

Љето 2012. године је било најтоплије откад се 

врше мјерења. У појединим мјестима је 

достигнут апсолутни максимум температуре. 

Необично је то што су велике врућене почеле 

рано (средином јуна) и уз краткотрајне прекиде 

трајале до краја љета. Била су 4 топлотна таласа, 

уз необично велики број тропских дана 

(максимална температура изнад 30 степени). 

Апсолутна мјесечна температура у Љубињу 

износила је 41 степен. 

Висока температура утиче на здравље људи 

(хронични и срчани болесници) а може изазвати 

и смртне случајеве. Може настати и велика 

материјална штета, што је углавном везано за 

истовремени и здружени утицај друге 

неповољне метеоролошке појаве, која често иде 

са високом температуром а то је суша. 

Дуготрајна суша  је не само у Херцеговини већ 

и у шумама централног дијела  Републике  

Српске условила смањење влаге у стаблима и 

растињу,  што је погодовало учесталом  јављању  

пожара, од којих су поједини били великих 

размјера. Све ово оставља значајне последице 

на пољопривреду као и животну средину. 

У наредном периоду очекује се додатни  раст 

температуре, па ће до 2030. године средња  

годишња  температура бити виша за око 1° С, а 

највећи пораст се очекује у љетним 

температурама, око 1,4 °С. И број тропских дана 

(Тмакс већа од 30°С) ће се повећати, а очекује 

се и све већи број топлотних таласа. 

 

Сценариј број 4: Велике сњежне падавине 

 

Велики снијег може узроковати бројне 

проблеме: угрожени су људски животи као и 

материјална добра. Код јаких сњежних 

падавина, често се дешава да путеви буду 

завијани, у вишим предјелима и не проходни да 

читава несаља буду одсјечена. Уз јак снијег 

често се у планинама јавља и јак вјетар који 

прави наносе и сметове, па на појединим 

мјестима, посебно превојима висина сњежних 

наноса може бити и до неколика метра, чак и до 

4 метра. И ниске температуре се јављају у том 

периоду, па је комбинација ова два фактора 

најнеповољнија. Због јаког снијега нека мјеста, 

или људи (нпр завијани у колони аутомобила и 

сл) могу бити одсјечени, што уз ниске 

температуре може довести до смрзавања. Често 

је и приступ ваздухом отежан или немогућ, због 

јаког вјетра и падавина, поготово ако се ради о 

планинским предјелима. Велики снијег може да 

буде опасан уколико се накупи велика количина 

на крововима кућа, зграда, хала, спортских и 

индустријских хала. Такође велики снијег 

доводи до кидања  далековода и других 
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оштећења на телекомуникационим објектима и 

инфраструктури. 

 

Сценариј број 5: Суша 

 

Суша као метеоролошка појава се развија 

полако, захвата шира подручја и оставља 

далекосежне последице по становништво, 

економију и животну средину. У општини 

Љубиње као дјелу Херцеговине суше могу да 

трају од пет до шест мјесеци. Општина Љубиње 

спада у подручје у коме су годишње падавине 

неравномјерно распоређене. Мјесеци са 

највећом количином падавина су новембар и 

децембар, а затим јануар и фебруар, дакле у 

зимском дјелу године. У љетном периоду 

падавине су минималне у јулу, јуну и августу. 

Падавина углавном нема у вегетационом 

периоду због чега су у општини Љубиње суше 

присутне скоро сваке године. Суше које су 

задесиле нашу општину током 2003, 2007, 2008, 

2011. и 2012. биле су врло изражене, а нарочито 

2012. године.  

 

Сценариј број 6: Олујни вјетар 

 

Вјетар представља веома важан климатски 

елемент, који се често јавља са другим појавама 

и може утицати на њихово дејство. Олујни 

вјетар је пратилац фронталних система у склопу 

циклона који прелазе преко Балканског 

полуострва или хладних фронтова који са 

сјеверозапада прелазе преко наше земље. 

Најјачи вјетрови се јављају непосредно испред 

фронта гдје су узлазне струје најјаче, и 

непосредно при проласку фронта, када је 

смицање (промјена смјера) вјетра најизраженије 

и тада може имати олујну брзину. Јаки удари 

вјетра се јављају и  у склопу ваздушних маса, а 

везани су за облике непогода, кумулонимбусе. 

Нашто су слабији у једноћелијским олујама 

(издвојеним грмљавинским олујама), јачи при 

вишећелијским процесима, који могу бити и 

међусобно повезани, а свакако најјачи када 

постоји линија кумулономбиса која напредује 

слично фронту, стварајући линију 

нестабилности и означава предњу линију 

надолазећег клина хладног силазећег ваздуха. 

Карактеришу га почетак кратког периода 

великог пада температуре, изражена промјена 

правца вјетра са његовим ударима који код 

јачих непогода често преалази 25м/с. Слично се 

дешава и у случају суперћелијских непогода, с 

том разликом што у тим непогодама имамо и 

циклонску ротацију. У тим ситуацијама  се 

често јављају тромби или пијавице, вртоложни 

системи, које карактерише, које карактерише 

облак у виду лијевка, пречника десетине или 

више метара. У средишту лијевка је низак 

притисак, а ваздух око њега врло брзо кружи и 

нагло се диже.     

У ситуацијама када дува јак вјетар 

најугроженија је инфраструктура, јер лако 

долази до кидања далековода и разних других 

жица и каблова. Штета се јавља и на кућама, 

зградама, аутомобилима а због ломљења грана и 

кидања дрвећа може се десити да дође до 

повреда људи.  

 

Сценариј број 7: град и грмљавинско 

невријеме  

 

Град је екстремна временска појава везана за 

грмљавинске непогоде , која настаје у облацима 

вертикалног  развоја ( и до 18 км висине) тзв 

Кумулонимбусима. Појава непогода је везана за 

топли период године када влажан и хладан 

ваздух долази на суву и угријану подлогу. Што 

је контраст температуре израженији, а влага 

већа, интезитет непогоде је  најизраженији и  

опаснији у љетним мјесецима. Непогоде могу да 

се јављају изоловане (једноћелијске) када 

захватају мања пространства, вишећелијске када 

захватају већа пространства, али и у склопу 

линија нестабилности и брзопокретних хладних 

фронтова, када прелазе преко великих 

површина и могу достићи размјере суперћелија. 

За вријеме непогода јевљају се јака електрична 

пражњења (муње) јак олујни вјетар, праћен 

падавинама, пљусковима суградицом и градом. 

Град, суградица и ледена зрна припадају 

чврстим падавинама, а величина може бити 

промјера од 5 мм до 50 мм. Висина штете усљед 

града зависи од интазитета, трајања и величине 

зрна града, али и од врсте биљака, фазе развића, 

стања усјева итд. Појава града је рјеђа у 

зимском периоду године у већини крајева и 

мањег је значаја, изузев у Херцеговини, гдје се 

јавља и у хладнијем дијелу године. Највећа 

вјероватноћа појаве града је у мају, јуну, јулу и 

августу.  

Посљедице града, посебно када су већих 

димензија и дужег времена трајања (15 до 30 

минута), су оштећења или потпуно уништење 

пољопривредних култура и воћњака у великим 

размјерама, до оштећења стамбених и других 

грађевинских објеката  и моторних возила, а у 

најтежим случајевима, код појаве града 

величине тениске лоптице, може доћи и до 

повреде људи. 

 

Сценариј број 8: Пожари  

 

Појава пожара отвореног простора је честа  на  

подручју општине Љубиње. Комбинација тешко 

приступачног терена, лошија путна 

инфраструктура и метеоролошке прилике, 

повећавају ниво ризика, за сеоска домаћинства,  

људе, стоку и капацитете који се односе на 
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сточарство. Редовна је појава да у исто вријеме 

букти и по неколико одвојених пожара, што 

даље усложњава ситуацију и доприноси томе да 

пријетња постаје регионална. 

За потребе гашења пожара на отвореном 

простору ангажује се Територијална ватрогасна 

јединица општине Љубиње и јединица Цивилне 

заштите за заштиту од пожара, са расположивим 

материјално техничким средствима. У случају 

потребе евакуације становништва , 

материјалних дабара и стоке ангажује се 

јединица ЦЗ за општу намјену. Сви досадашњи 

пожари на отвореном су успјешно локализовани 

и угашени, те није долазило до угрожености  

становништва и материјалних добара. 

 

Ресположиве снаге: 

 

По избијању ризика на спасавању повријеђених 

лица прво ће се ангажовати екипе дежурних 

служби: прве медицинске помоћи Дома 

здравља, Професионалне ватрогасне јединице, 

станица јавне безбједности Љубиње и друге 

дежурне службе органа и организација на 

територији општине.  

Дежурне службе ће обавијестити надлежне 

органе који ће активирати сљедеће снаге 

заштите и спасавања: 

За руковођење заштитом и спасавањем 

активирати  Штаб за ванредне ситуације 

општине Љубиње. 

 

Специјализоване јединице: 

- Јединица за заштиту од пожара -25 

припадника 

- Јединица ЦЗ  опште намјене -24 

припадника 

- Јединица прве медицинске помоћи -14 

припадника 

- Јединица за заштиту и спасавање из 

рушевина -14 припадника   

- Повјеренике ЦЗ- 8 припадника  

 

Ангажовање наведених друштава, органа и 

јединица вршит ће се према приоритетима 

ризичних група, оспособљености истих за 

спровођење појединих мјера заштите и 

спасавања и расположивом опремом за 

спасавање. 

У случају недостатка снага и средстава 

затражит ће се помоћ сусједних општина и 

градова, као и републичких органа. 

 

ЗАКЉУЧЦИ И ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА  

 

Процјеном угрожености општине Љубиње од 

природних и других несрећа постигнути су 

одређени циљеви: 

- Систематизована је  листа 

идентификованих главних листа ризика 

свих врста који могу узроковати 

природне и друге несреће у општини 

Љубиње. Идентификацијом су 

обухваћени стални и потенцијални 

ризици. 

- Процјена утицај идентификованих 

ризика на људе, имовину, 

инфраструктуру и околину.  

- На бази идентификованих ризика, као и 

изложености ризицима извршена је 

димензионирање ризика, односно 

лоцираност ризика, њихова учесталост/ 

вјероватноћа, узроци и посљедице. 

- Процјена капацитета – превентивног и 

интервентног – за одговор на ризике од 

несреће који пријете граду од 

природних и других несрећа, као и 

процјена превазилажења посљедица 

несреће. 

 

Приједлози мјера за унапређење 

заштите и спашавања од елементарних 

непогода и других несрећа 

 

Снијег и снијежне падавине  

 

Снијег и снијежне падавине посљедњих година 

на подручју општине Љубиње су доводиле до 

прекида комуникација,  приступа 

домаћинствима, поготову у руралном подручју. 

Рашчишћавање путних комуникација изискује 

ангажовање великог броја материјално-

техничких средстава, што проузрокује велике 

трошкове за општину Љубиње. Због тога би 

било пожељно опремити барем још једо возило 

за чишћење снијега. 

 

Геолошки ризици (земљотреси) 

 

- Поштовање и спровођење прописа и 

одредби техничке нормативе код 

планирања, пројектовања и изградње у 

сеизмичким активним подручјима 

општине Љубиње 

- Разрадити и спровести програм 

едукације 

- Обезбједити могућност благовременог 

и истинитог обавјештавања 

становништва о стању и збивањима која 

се дешавају на простору угроженом 

земљотресом. 

 

Пожари 

 

На основу наведених података може се 

закључити, да је тренутно стање у области 

заштите од  пожара задовољавајуће и то : 

- По броју професионалних ватрогасаца, 

старосној структури и материјално-

техничкој                   
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   опремљености Територијалне 

ватрогасне јединице Љубиње. 

- Формиране јединице ЦЗ за заштиту од 

пожара, код образовних и институција 

културе, органа и организација, веећег 

броја привредних  

  друштава и мањим дијелом заједница 

етажних власника 

- Шумска управа Љубиње подигла је 

ниво организованости и 

оспособљености својих радника у 

погледу заштите и спасавања од 

пожара. 

И даље радити на материјално-техничком 

опремању и обучавању како ватрогасних 

јединица и друштава, тако и предузећа и других 

правних лица. Поготово треба радити на 

провјери и исправности хидраната и друге 

опреме за заштиту од пожара у заједницама код  

етажних власника . 

Преко средстава информисања редовно 

указивати становништву на опасности које 

пријете изазивањем пожара као и његовим 

последицама по људе и имовину. 

Израда квалитетних годишњих Планова 

активности у припреми и спровођењу мјера 

заштите и спасавања од шумских и других 

пожара на територији општине. 

 

Технички  ризици 

 

  Привредни и индустријски капацитети 

 

- Извршити израду оперативних планова 

заштите и спасавања на свим нивоима, 

као и обученост извршилаца у њиховом 

спровођењу сходно појави разних 

акцидената/ризика. 

- Појачати учесталост инспекцијских и 

других превентивних контрола 

- Потребно је предузети мјере обнове 

постојећих МТС и опреме заштите и 

спасавања и усклађивање исте са 

важећим стандардима и прописима. 

- Неопходно је редовно вршити контролу 

(провјеру) и санацију свих складишта 

опасних материја, придржавати се 

прописа у вези са складиштењем и 

чувањем истих 

- Обавезна примјена оперативних 

планова са конкретним задужењима за 

руководства предузећа, органа и 

организација и других радника 

укључујући све радне и материјално – 

техничке капацитете (средства) у циљу 

заштите и спасавања од разних ризика 

- Израдити планове превентивног 

дјеловања – упозорења, узбуњивања, 

евакуације људи и материјалних добара.  

 

 

Здравствени ризици  
 

Епидемије заразних обољења: 

- Потребни су детаљни планови који су 

примјенљиви у свим кризним 

ситуацијама, са адаптацијом који ће 

диктирати актуелна ситуација. 

- Јачати и одржавати капацитете за рано 

откривање, процјену, пријављивање и 

извјештавање догађаја, тј брз јавно-

здравствени одговор као и 

координација свих релевантних 

здравствених установа. 

- Предузимање превентивних мјера како 

би се спријечило ширење и самњио 

терет болести (хигијенско санитарне 

мјере, вакцинација, терапија) . 

- Обука здравствених радника за кризне 

ситуације и едукација становништва о 

превенцији заразних болести. 

- Редовно и  плански вршити набавку 

вакцина и антивиралних лијекова, 

тестова за дијагностику и друго. 

- Подићи и унаприједити ниво 

комуникације са медијима и 

становништвом. 

- С обзиром на начин преношења и 

путеве ширења болести, планови за 

сузбијање заразних болести би требали 

бити прилагођени и групама заразних 

болести.  

- Остварити што бољу координацију 

здравствених установа са другим 

структурама система заштите и 

спасавања у граду (градски штаб за 

ванредне ситуације, ЦЈБ, медији, други 

органи и организације) . 

 

Заштита биља и загађење пољопривредног 

земљишта 

 

-Успостављање система контроле провођења 

мјера заштите. 

-Вршити повремене обуке и едукацију 

произвођача у примјени средстава за заштиту 

биља. 

-Израдити планове за рјешавање хитних и 

евентуалних кризних ситуација. 

 

Болести животиња 

 

- Појава заразних болести животиња има 

озбиљне и далекосежне посљедице по 

ветеринарско здравство, као и социо-

економске посљедице будући да исте 

утичу на производњу и трговину живих 

животиња и производа животиња. 

- Потребно је осгурати континуирано 

подизање свијести грађана о могућим 



 
Датум: 31.12.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 3 - Страна: 81 

 
ризицима и мјерама превенције, 

поступцима за брзо реаговање, те 

вршење сталних обука и едукације свих 

укључених  у процес. 

- Стално јачање капацитета овлаштених 

ветеринарских лабораторија. 

 

Наведене приједлоге и закључке 
неопходно је спроводити уз пуну  

координацију субјеката на територији 

Општине и шире, и у том правцу 

потребно је предузети слиједеће 

активности: 

- Донијети програм развоја Цивилне 

заштите у области заштите и спасавања 

за период  

2017 - 2021. године, којим треба 

дефинисати развој структура система 

заштите и спасавања у општини, 

материјално-техничко опремање сходно 

савременим токовима и појавама 

ризика. 

- Редовно вршити процјену угрожености 

општине од постојећих као и појаве 

нових природних и других опасности и 

њихов утицај на ризичне групе ( људе, 

имовина, инфраструктура, околина и 

др.) 

- Пратити, оспособљавати, и одређивати 

постојеће и нове субјекте од интереса за 

заштиту и спасавање на територији 

општине. 

- Оспособљавати кадровски и 

материјално постојеће снаге заштите и 

спасавања на територији општине 

(штабови за ванредне ситуације, 

јединице и тимове цивилне заштите и 

др.). 

 

 

Број: 01-8-81-24/17    Служба Цивилне заштите                                                                                                       

Датум: 02.10.2017.          

                                                                                       

 

 

На основу члана 22.став 1.подтачка 

2.Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама (Сл.гл.РС, 121/12, 46/17), члана 39. 

став 2.тачка 12.Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гл.РС, 97/16), Уредбе о садржају и начину 

израдње Плана заштите од елементарне 

непогоде и друге несреће (Сл.гл.РС, 68/13) и 

члана 35.,37.Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.2/14) Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 27.11.2017.године, д о н 

о с и 

 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Процјене угрожености од 

елементарних непогода и других несрећа 

општине Љубиње 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Процјена угрожености од 

елеметнарних непогода и других несрећа 

општине Љубиње бр.01-8-81-24/17, од 

28.4.2017.године. 

Саставни дио ове одлуке је Процјена 

угрожености од елементарних непогода и 

других несрећа општине Љубиње. 

 

Члан 2. 

 

 Процјена угрожености је основни 

документ који ће послужити за израду Плана 

заштите и спасавања од елементарне непогоде и 

других природних несрећа на територији 

општине Љубиње и иста садржи: 

- увод и опште карактеристике општине 

Љубиње; 

-  анализа стања и идентификације 

ризика и капацитета (поплаве, 

земљотреси, пожари, елементране 

непогоде, техничко-технолошке 

несреће, здравствени ризици и подаци о 

другим несрећама); 

- Приједлог мјера за унапређење заштите 

и спасавања од елементарних непогода 

и других несрећа. 

 

 

Члан 3. 

 

 За спровођење ове одлуке и ажурирање 

Процјене угрожености од елементарних 

непогода и других несрећа  у општини Љубиње 

задужују се надлежна одјељења Општинске 

управе и Територијална ватрогасна јединица 

Љубиње. 

 

Члан 4. 

 

 Одлука ступа на снагу осам дана од 

дана доношења а објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-85-2/1/17 

Дана, 27.11.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

На основу члана 38.став 2.Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(Сл.гл.РС, 121/12.,52/14.,103/15 и 15/16) и члана 

35.,37.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.2/14), 
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Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 28.12.2017.године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о привременом финансирању  

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Одлука о привременом  

финансирању из Буџета Општине Љубиње за 

период од 01.01.-31.03.2017.године. 

 Привремено финансирање врши се до 

висине укупних буџетских прихода остварених 

у истом периоду претходне фискалне године, 

умањених за износ грантова примљених у том 

периоду. 

 

Члан 2. 

 

 За реализацију ове одлуке задужује се 

Одсјек за буџет и финансије Општинске урпаве 

Општине Љбуиње. 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а примјењиваће се од 01.01.-

31.03.2018.године и биће објављена у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

 

Број: 01-400-6/17 

Дана, 28.12.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

 

          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 35, 

37. Статута Општине Љубиње (Сл. гл. број: 

2/14), Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 28.12..2017. 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: 

 

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. 

 

Члан 3. 

 

О примјени ове одлуке стараће се Одјељење за 

привреду, финансије и јавне дјелатности 

општинске управе општине Љубиње и Пореска 

управа РС-подручна јединица Љубиње. 

 

Члан 4. 

 

Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења 

и примјењиваће се за порески период од 1. 

јануара до 31. децембра 2018. године. 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ће се објавити у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-451-1/17 

Дана, 28.12.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 
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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 35, 37. Статута 

Општине Љубиње (Сл. гл. број: 2/14), 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 28.12. 2017. године донијела је 

следећу 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању висине пореске стопе за 

опорезивање непокретности  на територији 

Општине Љубиње, за 2018. годину 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком се утврђује пореска стопа за 

опорезивање непокретности на територији 

Општине Љубиње за 2018. годину, у висини од 

0,15% од процијењене вриједности 

непокретности. 

 

 

Члан 2. 

 

Изузетно од члана 1.ове одлуке пореска стопа за 

непокретности у којима се непосредно обавља 

производна дјелатност износи 0,10%. 

 

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. 

 

Члан 4. 

 

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. 

 

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 2017. годину (број одлуке: 

01-451-7 /17 од 28.12.2016. године), а која је 

објављена у Сл. гл. Општине број: 1/17. 

 

Члан 6. 

 

Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења 

и примјењиваће се за порески период од 1. 

јануара до 31. децембра 2018. године. 

 

 

 

 

Члан 7. 

 

Ова одлука ће се објавити у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-451-2/17 

Дана, 28.12.2017. 

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 35, 37. Статута 

Општине Љубиње (Сл. гл. број: 2/14), 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 28.12. 2017. године донијела је 

следећу 

 

ОДЛУКУ 

 

о висини вриједности непокретности по 

зонама,  за утврђивање пореза на имовину за 

2018. 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 2018. 

годину. 

 

Непокретности у смислу члана 2.став 1.тачка 

4.Закона о порезу на непокретности (Сл.гл.РС, 

бр.91/15) и ове одлуке представља земљиште са 

свим оним што је трајно спојено са њим или 

што је изграђено на површини земљишта, изнад 

или испод земљишта и подразумјева: 

 

1) земљиште (грађевинско, 

пољопривредно, шумско, индустријско 

и остало) 
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2) грађевинске објекте (стан, кућа, 

пословни, индустријски и други 

објекти). 

 

Члан 2. 

 

Констатује се да су одлуком Скупштине 

општине бр.01-451-1/17 од 28.12..2017.године на 

територији Општине Љубиње одређене три (3) 

стамбено-пословне зоне за утврђивање пореза 

на имовину (непокретности) према комуналној 

опремљености и опремљености јавних објеката, 

саобраћајној повезаности са централним 

дијеловима Општине Љубиње, и то:  

Прва зона – градска зона -  обухвата насељено 

мјесто Љубиње (цијело урбано насеље). 

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 31.12.2017.године. 

Процјењена тржишна цијена квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2018. годину на територији 

Општине Љубиње по стамбено-пословним 

зонама износи: 

 
Врста 

непокретности 

Просјечна тржишна цијена 1m2 по 

зонама 

Прва Друга Трећа 

Грађевинско 
земљиште 

3,00 КМ 2,00 КМ 1,00 КМ 

А) Градско 

грађевинско 
земљиште 

 

 

3,00 КМ 

 

2,00 КМ 

 

1,00 КМ 

 

Б) Грађевинско 
индустријско 

земљиште 

 

 
3,00 КМ 

 

 
2,00 КМ 

 

 
1,00 КМ 

Пољопривредно 
земљиште 

0,80 КМ 0,40 КМ 0,20 КМ 

А) оранице 0,80 КМ 0,40 КМ 0,20 КМ 

Б) пашњаци 0,50 КМ 0,30 КМ 0,20 КМ 

Шуме и шумско 

земљиште 
 

  0,70 КМ 0,30 КМ 0,15 КМ 

Остало неплодно 

земљиште 

  0,30 КМ 0,20 КМ 0,10 КМ 

Станови и 

стамбене 

јединице 

 

350,00 КМ 

 

200,00 КМ 

 

100,00 КМ 

 
Куће за 

становање 

 
350,00 КМ 

 
200,00 КМ 

 
100,00 КМ 

 
Пословни објекти 

 

 
500,00 КМ 

 

 
350,00 КМ 

 

 
200,00 КМ 

 

Грађевински 

објекти –  
ин дустријски 

објекти 

 

250,00 КМ 

 

150,00 КМ 

 

 75,00 КМ 

Остали 
грађевински 

објекти 

 
150,00 КМ 

 
100,00 КМ 

 
 50,00 КМ 

Гараже и гаражна 

мјеста  

   

 75,00 КМ 

 

  50,00 КМ 

 

25,00 КМ 

 

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 2018. 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. 

 

Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења 

и примјењиваће се за порески период од 1. 

јануара до 31. децембра 2018. године. 

 

Члан 7. 

 

Ова одлука ће се објавити у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-451-3/17 

Дана, 28.12.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

На  основу члана 39. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 348. став 

4. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“ број 124/08, 58/11 и 

60/15) ,а у складу са чланом 6. Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 

35. и 37. Статута Општине Љубиње („Службени 

гласник Општине Љубиње“, број 2/14), 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана  27.11.2017. године  доноси  
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О  Д  Л  У К  У 

 о замјени непокретности 

дио к.ч.1775/1 и к.ч. 1024  

 

Члан 1. 

 

Одобрава се замјена непокретности између 

Општине Љубиње и Карадеглија Предрага. 

- Општина Љубиње даје у замјену дио 

земљишта на комплексу званом „Доганија“ 

уписаном у к.ч. 1775/1, површине 141 метар 

квадратни, и то приступни пут објектима 

„Доганије“ ,а који се налази између Пијачног 

комплекса и земљишта званог „Гродшница“, 

уписан у К.О. Љубиње,1/1 власништво Општине 

Љубиња.  

- Карадеглија Предраг даје у замјену Општини 

земљиште означено као к.ч. 1024 у површини од 

141 метар квадратни, уписане у К.О. Љубиње, 

1/1 власништво Карадеглија Предрага.  

 

Члан 2. 

 

Овлашћује се Начелник Општине, да у име и за 

рачун Општине закључи уговор код нотара о 

замјени земљишта из члана 1. ове Одлуке, а по 

прибављеном мишљењу Правобранилаштва РС 

са сједиштем у Требињу. 

 

Члан 3. 

. 

Уговорне стране немају међусобних 

потраживања по основу замјене, будући да су 

предметне непокретности исте вриједности.  

 

Члан 4. 

 

Трошкове нотарске обраде уговора о замјени, 

као и остале трешкове сноси Карадеглија 

Предраг. 

 

Члан 5. 
 

Ова одлука ступа на снагу  (8) осам дана од дана 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Љубиње. 

 

 

Правни основ: 

 

Чланом 348. Закона о стварним правима 

Републике српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 

124/08,58/09,95/11,60/15) регулисано је да се 

непокретности у својини Републике Српске и 

јединице локалне самоуправе, као и са правом 

грађења, може располагати само на основу 

јавног конкурса и уз накнаду утврђену по 

тржишној цијени, ако посебним законом није 

другачије одређено. 

 

Ставом 4.наведеног члана допуштена је и 

непосредна замјена непокретности у својини 

Републике Српске као и јединице локалне 

самоуправе за непокретности приближно исте 

вриједности у својини другог лица. 

 

Правилником о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 20/12), у члану 6. предвиђено је да 

одлуку о замјени непокретности које су у 

својини јединице локалне самоуправе, доноси 

скупштина јединице локалне самоуправе, на 

предлог Начелика општине. 

Из наведеног, дозвољена је замјена 

непокретности. 

 

Закон о правобранилаштву ("Службени гласник 

Републике Српске“ број 16/ 2005, 77/06, 119/08, 

78/11) у члану 22. наводи да је општина дужна 

да затражи мишљење од Правобранилаштва 

приликом закључивања уговора који регулишу 

имовинско-правна питања, те да ће 

Правобранилаштво дати мишљење у року од 7 

дана, а у сложенијим случајевима 15 дана, а 

уколико не достави мишљење у законском року, 

уговор се може закључити и без мишљења. 

 

Чланом 23. истог закона, наводи да је општина 

дужна да закључени уговор имовинско-правне 

природе достави Правобранилаштву у року од 

15 дана од дана закључења. 

 

Број: 01- 475-6/17 

Дана, 27.11.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

На  основу члана 39. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 35. и 37. 

Статута Општине Љубиње („Службени гласник 

Општине Љубиње“, број 2/14) Скупштина 

Општине Љубиње на сједници одржаној дана 

27.11.2017. године  доноси  

 

 

О  Д  Л  У К  У 

о рeaлизацији пројекта модернизације јавне 

расвјете на подручју насељеног мјеста 

Љубиње и модернизацијe расвјете у градској 

дворани 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком прописују се начин, 

услови и финансијски издаци приликом 

модернизације јавне расвете на подручју 
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насељеног мјеста Љубиње као и модернизација 

градске дворане у Љубињу и то замјеном 

постојећих расвјетних тјела LED светиљкама, 

као и и уградњом нових LED светиљки. 

Члан 2. 

 

Пројекат обухвата набавку и замјену 

332 постојећа расвјетна тијела у уличној 

расвјети, 16 рефлектора у градској дворани, 

LED светиљкама, те набавку додатних 40 

комада LED светиљки за потребно проширење 

уличне расвјете, снаге 24 W. 

 

Члан 3. 

 

Општина Љубиње ће реализацијом 

наведеног пројекта постићи: 

-побољшање квалитета освјетљeности,  

-проширење система јавне расвете на до сада не 

освјетљене улице,  

-повећање безбједности грађана кроз повећање 

и побољшање освјетљености,  

-смањење трошкова одржавања и потрошње 

електричне енергије у јавној расвети као и 

-поштовање еколошких стандарда кроз смањење 

емисије CO2. 

 

Члан 4. 

 

Реализацијом наведеног програма 

замјене постојећих и уградњом нових LED 

светиљки, обезбједиће се дугогодишње 

стабилно освијетљење, смањење трошкова 

одржавања, имајући у виду да животни вијек 

LED светиљки износи око 100.000 сати или око 

25 година у јавној расвети и око 30 година у 

дворани, те смањење потрошње електричне 

енергије, што ће резултирати смањењем 

укупних мјесечних трошкова, у зависности од 

усвојене финансијске опције из члана 5. 

 

Члан 5. 

 

Вредност наведене инвестиције 

Општине: 

Опција 1.-198.000,00 КМ: 

Поврат цијелокупне инвестиције за период око 

5,8 година  

Укупна мјесечна уштеда која би износила која 

би се остварила након модернизације је 2.850,00 

КМ 

Укупна годишња уштеда која се остварује након 

модернизације је 34.208,00 КМ, 

Укупна уштеда која се остварује у току 

животног вијека свијетиљке износи 889.000,00   

Плаћање из уштеда у једнаком мјесечним 

ратама, износ рате 2.850,00 КМ плус ПДВ. 

 

Опција 2.- 209.000,00КМ : 

Поврат цијелокупне инвестиције за око 7,5 

година.  

Мјесечна рата 2.315,00 КМ 

Инвестиција из Опције 2 се повећава за трошак 

банке за око 11.000,00 КМ у односу на опцију 1 

јер је дужи период отплате те увећање за 

банкарске трошкове. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу (8) осам дана 

од дана доношења, а објавиће се у Службеном 

гласнику општине Љубиње. 

 
Број:01-370-7/17                        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                       

Датум:27.11. 2017.год               СКУПШТИНЕ 

           Перса Климента 

 

                               
 

На основу члана 3.,5.,7.,13.,24.Закона о 

систему јавних служби (Сл.гл.РС, бр.68/07; 

109/12 и 44/16) члана 22.став 2. и члана 23. и 

79.Закона о библиотечко-информационој 

дјелатности (Сл.гл.РС, 44/16), Закона о 

класификацији дјелатности Републике Српске 

(Сл.гл.РС, 66/13) и Уредбе о класификацији 

дјелатности (Сл.гл.РС, 8/14).и члана 

35.,37.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.2714), 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 27.11.2017.године, доноси 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о усклађивању Одлуке о оснивању Јавне 

установе Народна библиотека „Др Љубо 

Михић“ Љубиње 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком врши се  усклађивање 

Одлуке о оснивању и организовању Јавне 

установе Народна библиотека „Др Љубо 

Михић“ Љубиње, број: 01-013-39/11 од 

15.7.2011.године (Сл.гл.2/11) са одредбама 

Закона о систему јавних служби (Сл.гл.РС, 

бр.68/07, 109/12 и 44/16), Закона о 

боиблиотечко-информационој дјелатности 

(Сл.гл.РС, 44/16) и Законом о класификацији 

дјелатности Републике Српске (Сл.гл.РС, 66/13) 

и Уредбе о класификацији дјелатности 

(Сл.гл.РС, 8/14). 

 

Члан 2. 

 

 Јавна установа народна библиотека „Др 

Љубо Михић“ Љубиње основана је Одлуком 

Скупштине општине Љубиње бр.01-022-66/98 

од 30.12.1998.године, те Одлуком о промејни 
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назива, организовању и усклађивању пословања 

Јавне установе Народна библиотека „Др Љубо 

Михић, Љубиње, бр.01-013-39/11 од 

15.7.2011.године (Сл.гл.2/11). 

Члан 3. 

 

 Јавна установа Народна библиотека „Др 

Љубо Михић“ Љубиње послује средствима у 

државној својини за подручје општине Љубиње. 

 Организација и рад народне библиотеке 

као и друга питања од значаја за 

функционисање Народне библиотеке као јавне 

установе утврђује се у складу са Законом и 

ситему јавних служби и Законом о библиотечко-

инфорамционој дјелатности. 

 

Члан 4. 

 

 Народна бибвлиотека је јавна установа 

која обавља дјелатност од општег друштвеног 

значаја. 

 Јавна установа има својство правног 

лица које је стекла уписом у судски регистар 

код Основног суда у Требињу, бр.Фи 89/99 И-

1253-00 од 14.4.1999.године. 

  

Члан 5. 

 

 Оснивач Јавне установе Народна 

библиотека „Др Љубо Михић“ Љубиње је 

Општина Љубиње. 

 Народна библиотека послује под пуним 

називом како гласи: 

 Јавна установа Народна библитоека „Др 

Љубо Михић“ Љубиње. 

 Скраћени назив установе је: Ј.У. 

Народна библиотека „Др Љубо Михић“ 

Љубиње. 

 Сједиште Јавне установе Народна 

библиотека је Љубиње, Улица Светосавска 

бр.20. 

 

 

Члан 6. 

 

 Као правно лице са статусом јавне 

установе, Народна библиотека има законска 

овлашћења да у циљу обављања регистрованих 

пословних  дјелатности остварује правни 

промет са трећим лицима предузима правне 

радње и склапа правне послове у оквиру своје 

правне и пословне способности. 

 

Члан 7. 

 

 У правном промету са трећим лицима 

Народна библиотека иступа у своје име и за свој 

рачун, самостално и без ограничења. За обавезе 

створене у правном промету са трећим лицима 

Народна библиотека одговара својом 

цјелокупном имовином без ограничења. 

 Оснивач не одговара за обавезе 

Народне библиотеке настале у правном 

промету. 

 

Члан 8. 

 

 Народна библиотека организује 

обављање дјелатности кроз: 

 

- набавку, обраду, издавање, заштиту и 

коришћење јединцие библиотечке 

грађе; 

- презентацију и популаризацију 

библиотечке грађе; 

- едукацију кроисника; 

- друге послове у складу са Законом 

 

            Сходно Закону о класификацији 

дјелатности и о регистру јединице разврставања 

(Сл.гл.РС, бр. 66/13) и Уредбе о класификацији 

дјелатности (Сл.гл.РС, бр.8/14) Народна 

библиотека обавља следеће послове који се 

уписују у судски регистар, и то: 

 

- 91.01 дјелатност библиотека и архива 

- 58.19 остала издавачка дјелатност 

- 47.61 трговина на мало књигама у 

специјализованом продавницама. 

 

Члан 9. 

 

 Средства за финансирање дјелатности 

обезбјеђују се у Буџету Републике Српске и 

Буџету Општине Љубиње. 

 Средства за бруто плате запослених и 

друга примања на основу радног односа 

утврђена законским прописима којим се 

дефинишу плате запоселних у области 

образовања и културе, општим и појединачним 

колективним уговором у Буџету Општине 

Љубиње обезбјеђују се средства за материјалне 

и режијске трошкове, такође и инвестиционо 

одржавање библиотеке. 

 Средства за рад и пословање Народне 

библиотеке могу се стицати и по другим 

основама (сопствени приходи, донације, 

поклони). 

 Имовину библиотеке чине: библиотечка 

грађа, информатичка опрема, намјештај и 

службени инвентар по пописним листама. 

 

Члан 10. 

 

 Органи управљања и руковођења 

Народном библиотеком су: 

 

- управни одбор 

- директор  
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Члан 11. 

 

 Управни одбор је орган управљања 

библиотеком. 

 Управни одбор библиотеке има три 

члана. 

 

 Чланове Управног одбора Народне 

библиотеке именује и разрјешава Министарство 

просвјете и културе Републике Српске на 

период од 4 године уз претходно спровођење 

поступка јавне конкуренције. 

 

Члан 12. 

 

 Органиазција и начин рада Управног 

одбора Народне библиотеке регулисаће се 

Статутом Народне библиотеке и Пословником о 

раду Управноог одбора у складу са законским 

овлашћењима и утврђеним надлежностима 

органа управљања. 

 

Члан 13. 

 

 У оквиру законских овлашћења и 

подијељених надлежности, Управни одбор 

Народне библиотеке обавља сљедеће послове: 

 

1. доноси уз сагласнот Министарства, 

Статут народне библиотеке; 

2. одлучује о пословању Народне 

библиотеке; 

3. разматра и усваја годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун 

библиотеке, уз сагласност 

Министараства и оснивача; 

4. доноси план и програм рада и годишњи 

финансијски план библиотеке, уз 

сагласнсот Министарства и оснивача; 

5. утврђује пословну и развојну политику 

библиотеке на основу Стратегије 

развоја библиотечко-информацооне 

дјелатности Републике Српске; 

6. на приједлог директора одређује цијене 

производа и услуга које пружа 

библиотека; 

7. доноси пословник о свом раду и 

8. врши и друге послове у складу са 

законом, статутом и другим општим 

актима библиотеке. 

 

Члан 14. 

 

 Народном библиотеком руководи 

директор. 

 Директора Народне библиотеке именује 

и разрјешава Министарсво просвјете и културе 

уз претходно спроведени поступак јавне 

конкуренције. 

 Услови за избор, именовање и 

разрјешење директора Народне библиотеке 

прописани су Законом о библиотечко-

информационој дјелатности и Статутом. 

 

Члан 15. 

 

У оквиру законских овлашћења и 

подијељених надлежности, директор Народне 

библиотеке обавља сљедеће послове: 

 

 1. Диркектор руководи библиотеком, 

представља и заступа библиотеку и одговоран је 

за законитост њеног рада. 

 

2. Директор библиотеке: 

 

1) организује и руководи радом 

библиотеке; 

2) затупа библиотеку; 

3) доноси акт о организацији и 

систематизацији радмних мјеста, уз 

сагласност Министарства; 

4) одговоран је за остваривање програма и 

плана рада библиотеке; 

5) предлаже годишњи програм рада и 

финансијски план библиотеке; 

6) подноси извјештај о извршењу 

годишњег плана рада Министарству и 

оснивачу; 

7) извршава одлуке управног одбора; 

8) одлучује о коришћењу средстава, у 

скалду са законом, одлука оснивача и 

општим актима библиотеке; 

9) одлучује о распоређивању радника, о 

појединачним правима, обавезама и 

одговорностима радника, као и другим 

питањима која се односе на регулисање 

питања из радних односа у саставу 

библиотеке, у складу са законом, 

колективним уговорима и општим 

актима библиотеке; 

10) предлаже план развоја установе за 

период од четири године и 

11) врши и друге послове утврђене законом 

и статутом које су му пренесене у 

надлежнсот или нису у надлежнсоти 

управног одбора библиотеке. 

 

Члан 16. 

 

 Оснивач на основу законских 

овлашћења, по закону о систему јавних служби 

преузима одговарајућа права и обавезе, као што 

су: 

 

- даје сагласност на годишњи програм 

рада и финансијски план библиотеке; 
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- разматра и усваја годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун 

библиотеке. 

 

Члан 17. 

 

 Министарство врши управни надзор 

над законитошћу рада библиотеке. 

 Инспекцијски надзор над стручним 

радом народне библиотеке врши Републичка 

управа за инспекцијске послове, посредством 

надлежног инспектора. 

 

Члан 18. 

 

 Народна библиотека се обавезује да ће 

послове из своје надлежности обављати 

квалитетно и по правилима струке, на начин 

који ће задовољити потребе и интересе грађана. 

 

Члан 19. 

 

 Народна библиотека ће у року од 60 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке, 

ускладити Статут и друге акте са Законом о 

систему јавних служби и Законом о 

библиотечко-информационој дјелатности. 

 Народна библиотека ће код надлежног 

суда извршити упис промјена у судски регистар 

у складу са прописима о регистрацији 

пословних субјеката. 

 

Члан 20. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осам дана од 

дана доношења, а објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-620-2 /17 

Дана, 27.11.2017. 

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 члана 35. и 37. 

Статута Општине Љубиње, („Службени гласник 

Општине Љубиње“, број 2/14) и Одлуке о 

оснивању Агенције за развој малих и средњих 

предузећа Љубиње, (број 01-013-22/05) од 

15.12.2005 („Службени гласник Општине 

Љубиње“, број 2/05), Скупштина Општине 

Љубиње на сједници одржаној, дана 27.11.2017 

године, доноси сљедећу 

ОДЛУКУ 

о усклађивању Одлуке о оснивању Агенције 

за развој малих и средњих предузећа у 

Љубињу. 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о 

оснивању Агенције за развој малих и средњих 

предузећа Љубиње, (Одлука број, 01-013-22/05, 

„Службени гласник Општине Љубиње“, број 

2/05,) 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“, број, 66/13) и 

Уредбе о класификацији дјелатности Републике 

Српске, („Службени гласник Републике 

Српске“, број 8/14). 

Члан 2. 

Оснивач Агенције за развој малих и средњих 

предузећа Љубиње је Општина Љубиње (у 

даљем тексту Оснивач) и иста је основана 

Одлуком Скупштине Општине Љубиње, о 

оснивању Агенције за развој малих и средњих 

предузећа Љубиње, (у даљем тексту Агенција), 

(број 01-013-22/05, од 15.12.2005 године 

(„Службени гласник Општине Љубиње“, број, 

2/05). 

Члан 3. 

Агенција послује под пуним називом како 

гласи: Агенција за развој малих и средњих 

преузећа Љубиње. 

Сједиште Агенције је у Љубињу, улица Јована 

Дучића, број 6.  

Одлуку о промјени назива и сједишта Агенције 

доноси Оснивач. 
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Члан 4. 

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. 

Члан 5. 

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. 

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 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 7. 

Агенција у обављању регистроване дјелатности 

усмјерава активности на остваривању сљедећих 

циљева и задатака: 

- Пружа стручне услуге за подстицање 

оснивања, пословања и развоја малих и средњих 

предузећа 

- Обезбјеђује стручне и консалтинг услуге, 

информације и професионалну обуку за развој 

предузетништва 

- Пружа услуге из различитих сегмената 

савјетовања у свакој фази развоја 

предузетништва, од предузетничке идеје до 

њене реализације 

- Обезбјеђује квалитетну сарадњу са 

предузетницима и подстиче њихове 

иницијативе за развој и пословање привредних 

субјеката 

- Учествује у припреми стратегије развоја 

општине и усмјерава своје дјеловање према 

вишим нивоима власти, такође подстиче 

законске и административне процедуре и 

стимулативне мјере, уклањање 

административних баријера за развој 

предузетништва. 

- Идентификација, припрема и израда пројеката 

из свих области (инфраструктура, 

пољопривреда, занатство, индустрија и сл.) који 

ће омогућити кредите за развој малих и средњих 

предузећа 

- Даје подршку повећању запошљавања, 

преквалификацији и доквалификацији радника 

- Сарађује са регионалним и међународним 

организацијама и институцијама на размјени 

искустава, знања и нових метода у области мале 

привреде и предузетништва 

- Обавља и друге послове и задатке у вези 

подстицања привредног развоја у складу са 

Законом, Статутом и захтјевом Оснивача.  
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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, те 

вођење књиговодствених послова Агенције. 

Члан 10. 

Органи Агенције за развој малих и средњих 

предузећа су: 

 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. 

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 за 

развој малих и средњих предузећа 

 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 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. 

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 утврдити ће се Статутом у складу са 

Законом.  

Члан 15. 

Директор Агенције обавља сљедеће послове: 

 Организује и 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. 
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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 и у 

другим случајевима утврђеним Законом.  

Члан 17. 

Скупштина Општине Љубиње на приједлог 

Комисије за избор и именовање, може 

именовати вршиоца дужности директора 

Агенције за развој малих и средњих предузећа, 

на одређени временски период, док се не 

заврши поступак јавне конкуренције за избор 

директора. 

          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 за развој 

малих и средњих предузећа. 

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 развој малих и средњих 

предузећа Љубиње. До доношења Статута и 

других општих аката, примјењиваће се 

досадашњи Статут и акти Агенције за развој 

малих и средњих предузећа 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 гласнику 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. 

Члан 24. 

Овлашћује се в.д. директор Агенције именован 

у складу са Статутом Агенције за развој малих и 

средњих предузећа 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. 

Одлука ступа на снагу 8 дана од дана доношења, 

а објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Љубиње.  

 

Број: 01-013-16/17 

Дана, 27.11.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 39. став 2. Тачка 1. и 

члана 83. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 

97/16) и члана 35. и 37. и 130. Статута Општине 

Љубиње („Службени гласник Општине Љубиње 

2/14) и члана 138. Пословника Скупштине 

Општине Љубиње („Службени гласник 

Општине Љубиње 2/14), Скупштина Општине 

Љубиње, на сједници одржаној дана 11.10.2017 

године, доноси 
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О Д Л У К У 

o утврђивању Нацрта Статута и спровођењу 

јавне расправе о Нацрту Статута Општине 

Љубиње 
 

Члан 1. 

 

Утврђује се Нацрт Статута Општине Љубиње.  

Нацрт Статута је саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

О Нацрту Статута Општине Љубиње ће се 

спровести јавна расправа, у трајању од 30 дана, 

од дана доношења Одлуке. 

Задужује се Начелник Општине да организује 

јавну расправу о Нацрту Статута, јер се истим 

уређују питања која су од ширег интереса за 

грађане и друге правне и политичке субјекте у 

Општини. 

Начелник Општине уз приједлог Статута, 

поднијеће извјештај Скупштини о спроведеној 

јавној расправи. 

 

 

 

Члан 3. 

 

Нацрт Статута Општине Љубиње објавиће се на 

интернет страници Општине. 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана, од дана 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

Број: 01-022-58-2/17 

Дана, 11.10.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 26. и 

члана 42. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

97/16) и члана 35. 37. и 86. Статута Општине 

Љубиње („Службени гласник Општине 

Љубиње“, бр. 2/14), те члана 191. Правилника 

Скупштине Општине Љубиње  („Службени 

гласник Општине Љубиње“, бр. 2/14), 

Скупштина Општине Љубиње, на сједници 

одржаној дана 11.10 2017 године доноси 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању Нацрта Пословника 

Скупштине Општине Љубиње 
 

1. Утврђује се Нацрт Пословника Скупштине     

Општине Љубиње. 

Нацрт Пословника је саставни дио ове Odluke.     

. 

 

2. О Нацрту Пословника Скупштине 

Општине Љубиње, ће се спровести јавна 

расправа, у трајању од 30 дана, од дана 

доношења Одлуке. 

 

3. Задужује се Комисија за статутарна 

питања, Пословник и прописе, да 

организује јавну расправу о Нацрту 

Пословника и да поднесе Извјештај 

Скупштини Општине Љубиње о 

спроведеној јавној расправи. 

 

4. Нацрт Пословника ће се објавити на 

интернет страници Општине Љубиње. 

 

5. Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од 

дана доношења, а објавиће се у 

Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

Број: 01-022-58-3/17 

Дана, 11.10.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

На основу члана 5., 7. и 8.Закона о 

јавним предузећима (Сл.гл.РС, 75/04 и 78/11), 

члана 39.Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гл.РС, 97/16), члана 29. 31.39 Статута Ј.П. 

„Водовод“ д.о.о. Љубиње (Сл.гл.Опшптине, 

1/09) и члана 35.,37. Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.Општине, 2/14), Скупштина Општине 

Љубиње на сједници одржаној дана 

28.12.2017.године, донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о разрјешењу Надзорног одбора 

 ЈП «Водовод» д.о.о. Љубиње 

 

1 

 

Надзорни одбор  ЈП «Водовод» д.о.о. Љубиње, у 

саставу:  

 

1. Попара Милорад, предсједник 

2. Брборић Велемир, члан 

1. Турањанин К.Слободан, члан  

 

Разрјешава се дужности дана 28.12.2017.године, 

који је именован Одлуком Скупштине Општине 

Љубиње, бр.01-111-6/17 од 15.2.2017.године 

(Сл.гл.1/17).  
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2 

 

 Ова одлука ступа на снагу  даном 

доношења и  објавиће  се  у «Службеном 

гласнику Општине» Љубиње. 

 

Број: 01-111-18/17 

Дана, 28.12.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

На основу члана 5., 7. и 8. Закона о 

јавним предузећима (Сл.гл.РС, 75/04 и 78/11), 

члана 39.Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гл.РС, 97/16), члана 29. 31.39 Статута Ј.П. 

„Водовод“ д.о.о. Љубиње (Сл.гл.Опшптине, 

1/09) и члана 35.,37. Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.Општине, 2/14), Скупштина Општине 

Љубиње на сједници одржаној дана, 

28.12.2017.године, донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Надзорног одбора 

 ЈП «Водовод» д.о.о. Љубиње 

 

1 

 

  Именује се Надзорни одбор  ЈП 

«Водовод» д.о.о. Љубиње, у саставу:  

 

1. Ђого В.Лазар, предсjeдник 

2. Милојевић М.Душко, члан 

3. Ћоровић З.Миљан, члан 

 

2 

 

  Ова одлука ступа на снагу 

наредног  дана од дана доношења и  објавиће  се  

у «Службеном гласнику Општине» Љубиње. 

 

 

Број: 01-111-19/17 

Дана, 28.12.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

На основу члана 2.12  став 5. Изборног 

закона БиХ (Сл.гл.БиХ, бр.23/01, 7/02, 9/02, 

20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 

11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 

7/14), Упутства о утврђивању квалификацијa, 

броја,  именовању, разрјешењу и обуци чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини (Сл.гл. БиХ, бр.57/17), 

члана 39.став 1.алинеја 2.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16)  и члана 35. и 37. 

Статута Општине Љубиње (Сл.гл.2/14), 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 27.11.2017.године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о поништењу Рјешења Скупштине Општине  

Љубиње, број: 01-111-16/17, од 

28.7.2017.године 

 

1 

Скупштина Општине Љубиње поништава 

Рјешење број: 01-111-16/17, од 28.7.2017.године  

које је донијела Скупштина Општине Љубиње. 

 

 

2 

 

 Рјешење о именовању Јованке 

Богдановић за члана Општинске изборне 

комисије Љубиње број: 01-11-16/17, од 

28.7.2017.године се поништава из разлога пошто 

Централна изборна комисија БиХ није дала 

сагласност за именовање својим рјешењем број: 

06-1-07-1-78/17, од 17.8.2017.године. 

 

3 

 

 Скупштина општине Љубиње донијеће  

нову одлуку о објављивању поновног јавног 

конкурса за избор члана Општинске изборне 

комисије општине Љубиње. Поступак ће бити 

проведен у складу са Упутством о утврђивању, 

квалификацији, броју, именовању, разрјешењу и 

обуци чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини 

(Сл.гл. БиХ, бр.57/17). 

 Поступак ће провести Конкурсна 

комисија коју ће именовати Скупштина 

општине Љубиње. 

 

4 

 

 Одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

 

Број: 01-111-17/17 

Дана, 27.11.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

На основу члана 2.12  став 5. Изборног 

закона БиХ (Сл.гл.БиХ, бр.23/01, 7/02, 9/02, 

20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 

11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 

7/14), члана 8.Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

(Сл.гл.РС, бр.41/03), члана 7.став 1.тачка а. 

Упутства о утврђивању квалификацијa, броја, 
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именовању и разрјешењу и обуци чланова 

изборне комисије, основне изборне јединице 

Босне и Херцеговине (Сл.гл. БиХ, бр.57/17)  и 

члана 35. и 37. Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.2/14), Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 27.11.2017.године, 

доноси 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о објављивању поновног Јавног конкурса за 

именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Љубиње 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком расписује се поновни 

јавни конкурс за именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Љубиње. 

  

Члан 2. 

 

 У складу са Изборним законом БиХ, са 

Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске и Упутством о 

утврђивању квалификације, броја и именовању 

чланова Изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцрговини и овом 

Одлуком извршиће се попуна упражњеног 

мјеста за једног члана Општинске изборне 

комисије Љубиње. 

 

Члан 3. 

 

 Надлежност Општинске изборне 

комисије утврђена је одредбама члана 2.13 

Изборног закона Босне и Херцеговине и 

одговарајућим подзаконским прописима. 

 Састав Општинске изборне комисије је 

прописан чланом 2.14.Изборног закона БиХ. 

 

Члан 4. 

 

 Члана Општинске изборне комисије из 

члана 1.ове одлуке именоваће Скупштина 

Општине Љубиње. 

 Мандат члана Општинске изборне 

комисије траје седам година и тече од дана 

давања сагласности Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине на Одлуку 

Скупштине Општине о именовању члана 

Општинске изборне комисије. 

 

Члан 5. 

 

 Кандидат мора испуњавати опште и 

посебне услове. 

 Општи услови које кандидат мора 

испуњавати: 

 

-  да је држављанин Републике 

Српске или БиХ 

-  да је старији од 18 година 

-  да има општу здравствену 

способност 

- да је лица са одговарајућом 

стручном спремом и искуством у 

спровођењу избора. 

 

 

Посебни услови: 

 

1. да има пребивалиште у општини 

Љубиње 

2. да има завршен факултет VII/1 степен 

стручне спреме, или завршен факултет 

Болоњског система студирања са 

најмање 180 ЕЦТС бодова.  

 

Изузетно од одредби тачке 2.посебних 

услова члан изборне комисије може бити лице 

које има VII/1 степен стручне спреме, завршен 

правни факултет односно  завршен правни 

факултет Болоњског система студирања са 

најмање 180 ЕЦТС бодова. 

             

           3. да посједује искуство у спровођењу 

избора; 

 

Под искуство у спровођењу избора 

подразумјева се: 

 а) чланство у изборној комисији 

  б) чланство у бирачком одбору на 

изборима обухваћено Изборним законом БиХ 

 

 Сукоб интереса: 

 

За члана Општинске изборне комисије 

не може бити именовано лице: 

- које се не може кандидовати  у 

смислу одредби члана 1.6., 1.7., и 

1.7.а Изборног закона БиХ, 

- који је члан највишег извршно-

политичког органа политичке 

странке или коалиције 

(предсједник, генерални секретар, 

или члан извршног одбора или 

главног одбора) 

- који је носилац изабраног мандата 

или је члан извршног органа 

власти, осим у случајевима 

предвиђеним чланом 2.12 став 4. 

Изборног закона, 

- који је кандидат за изборе за било 

који ниво власти, 

- којем је изречена казна за радњу 

или представља тежу повреду 

изборних закона или прописа за 

коју је лично одговорно, у 
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посљедње 4 године, рачунајући од 

дана правоснажности одлуке, 

- које је заступник, односно 

пуномоћник политичког субјекта 

који уечствује на изборима или 

лице које је правоснажном судском 

одлуком осуђено на казну затвора у 

трајању од 6 мјесеци и дуже. 

 

            Састав изборне комисије треба у правилу 

одржавати равноправну заступљеност полова. 

 

Члан 6. 

 

 Чланови Општинске изборне комисије 

не заснивају радни однос, али имају право на 

накнаду за свој рад, у складу са одредбама 

Закона и Одлуке Скупштине Општине Љубиње. 

 

 

Члан 7. 

 

 Након ступања на снагу ове одлуке, 

Предсједник Скупштине Општине објавиће 

поновни Јавни конкурс за избор  једног члана 

Општинске изборне комисије Љубиње. 

 

Члан 8. 

 

 Текст поновног јавног конкурса ће 

садржавати опште и посебне услове за избор 

члана Општинске изборне комисије у складу са 

Изборним законом БиХ  и члана 7.,8.,9. и 

10.Упутства о утврђивању, квалификацији, 

броја и именовању члана Општинске изборне 

комисије основне изборне јединице БиХ. 

 Поновни Јавни конкурс за именовање 

једног члана Општинске изборне комисије 

Љубиње објавиће се у Службеном гласнику РС 

и дневном листу Глас Српске. 

 

Члан 9. 

 

 Рок за подношење пријаве на поновни 

јавни конкурс је 8 дана од дана посљедњег 

објављивања огласа у једном од јавних гласила 

из члана 8.ове одлуке. 

 

Члан 10. 

 

 Поступак по поновном јавном конкурсу 

спровешће Комисија за спровођење поступка по 

јавном конкурсу (Конкурсна комисија) за избор 

и именовање једног члана Општинске изборне 

комисије Љубиње. 

 Конкурсна комисија Скупштине 

општине подноси писмени извјештај са свим 

релевантним подацима о кандидатима који су 

поднијели пријаву на поновни јавни конкурс и 

ранг листу канидата према успјеху постигнутом 

на итервју.  

 

Члан 11. 

 

 Одлука о објављивању јавног конкурса 

за избор једног члана Општинске изборне 

комисије Љубиње, број 01-022-46/17 од 

7.4.2017.године (Сл.гл.2/17) ставља се ван снаге. 

 

Члан 12. 

 

 Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од 

дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-022-105/17 

Дана, 27.11.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

 

 На основу члана 7. 8. и 9. Упутства о 

утврђивању квалификацијa, броја,  именовању и 

разрјешењу и обуци чланова изборне комисије 

основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини (Сл.гл. БиХ, бр.57/17), члана 

9.Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима (Сл.гл.РС, бр.41/03) и члана 35. и 

37.Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.2/14),Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 27.11.2017.године, 

доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Комисије за спровођење  

поступка по поновном Јавном конкурсу  

(Конкурсна комисија) за избор и именовање 

једног члана Општинске изборне комисије 

 

 1 

 

 Именује се Комисија за спорвођење 

поступка по поновном јавном конкурсу 

(конкурсна комисија) за избор и именовање 

једног члана Општинске изборне комисије 

Љубиње, у саставу: 

1. Чедомир Ћук, предсједник 

 

2. Слободанка Козић, члан 

 

3. Срећко Турањанин, члан 

 

4. Ђорђо Ликић, члан 

 

5. Миливоје В.Ћоровић, члан 
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2 

 

 Задатак Комисије је да по затварању 

поновног јавног конкурса поднесе писмени 

извјештај Скупштини у којем наводи све 

релевантне податке за свако лице које је 

поднијело захтјев по јавном огласу. 

 У наведеном извјештају Конкурсна 

комисија врши класификацију кандидата на оне 

који испуњавају услове тражене јавним 

конкурсом и на оне који неиспуњавају услове. 

 Са кандидатима који испуњавају услове 

јавног конкурса Конкурсна комисија обавља 

интервју, након њега сачињава ранг листу са 

редосљедом кандидата према успјеху 

постигнутом на интервју и исти доставља 

надлежном органу. 

 

3 

 

 Административно-техничке послове за 

потребе Комисије обављаће Општинска управа. 

 Комисија престаје са радом  давањем 

сгласности Централне изборне комисије Бих на 

Рјешење Скупштине Општине Љубиње о  

именовању члана Општинске изборне комисије. 

 

4 

 

 Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи Рјешење о именовању 

Комисије за провођење поступка по јавном 

конкурсу број: 01-03-7/17, од 7.4.2017.године. 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

Број: 01- 03-10/17 

Дана, 27.11.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 
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ПРЕДЛОГ  РЕБАЛАНСA  БУЏЕТA ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ 

ЗА   2017. ГОДИНУ 

 

            ПРИХОДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСХОДИ 

 
 

Ред.бр. 

 

НАЗИВ КОРИСНИКА 

 

План за 

2017. 

годину 

Остварење 

01.01.-

31.07.2017 

Ребаланс за 

2017.годину 

Индекс 

9/12 

 

 

СКУПШТИНА 

 

 

102.000 

 

    56.420 

 

101.200 

 

99 

4111 

4112 

4129 

4129 

 

Расходи за бруто плате 

Расходи за бруто накнаде 

Расходи за бруто накнаде одборника 

Трошкови избора  

 

     34.000 

 7.000 

61.000 

 

 

           16.172                   

             3.337                    

          35.520                                   

           1.391                

    

31.000 

7.800 

61.000 

1.400 

 

91              

           111 

100 

 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК, АДМИНИСТРАТИВНА 

СЛУЖБА 

 

 

   618.500 

 

348.071 

 

 

623.120 

 

101 

ВРСТА ПРИХОДА План за 2017. 

годину 

Остварење 

01.01.-

31.07.2017 

Ребаланс за 

2017 годину 

 

Индекс 

 

 

 

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1.401.300 806.710 1.375.900        98 

 

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 

                     

            

 

100.000 

40.000 

                  100               

                  100 

500 

500 

1.260.000 

                  100 

 

         

 

57.470 

33.856 

                    - 

                   - 

257 

- 

715.126 

- 

 

         

 

100.000 

45.000 

100 

100 

500 

100 

1.230.000 

100 

 

    

 

100 

113 

 100 

100 

100 

20 

98 

100 

 

 

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 139.300 54.664 131.100 94 

 

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 

             

 

40.000 

                 - 

12.000 

14.000 

1.000 

200 

               2.000 

             13.000 

             15.000             

3.000 

26.600 

500 

12.000 

 

 

4.638 

- 

8.601 

9.850 

490 

                    - 

                  932 

               7.446 

2.041 

2.947               

15.480 

            - 

               2.239       

 

30.000 

- 

14.000 

14.000 

1.000 

100 

2.000 

13.000 

5.000 

4.000 

35.000 

500 

12.500 

 

 

75 

- 

117 

100 

100 

50 

100 

100 

33 

133 

132 

100 

104 

 

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ          127.000  102.627         169.000 133 

7872 Tрансфери јединицама лок.управе 

7873 Трансфери од јединица локал.управе 

 8141  Примици од продаје основних средст 

 7312  Грантови 

 

122.000 

- 

               5.000 

            - 

             

77.196 

              -   

              4.500 

             20.931                

 

         145.500 

           17.500 

             5.000  

             1.000 

 

119 

- 

- 

           - 

            - 

 

           УКУПНО 1+2+3 

 

      1.667.600 

 

        964.001 

 

     1.676.000 

 

       101      
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4111 

4112 

4112 

4114 

4122 

4123 

4124 

4125 

4126 

4126 

4127 

4127 

4129 

4129 

4129 

4129 

4129 

4133 

4139 

4191 

4870 

6319 

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 за режијски материјал 

Расходи за материјал за посебне намјене 

Расходи за текуће одржавање 

Расходи по основу  смјештаја 

Расходи по основу утрошка горива 

Расходи за услуге осигурања и плат.промет 

Расходи за остале стручне услуге 

Расходи по основу репрезентације 

Расходи по основу Крсне славе Општине 

Расходи сајма 

Остали непоменути расходи 

Расходи по основу камата на прим. Зајмове 

Расходи по основу затезних камата 

Расходи по судским рјешенјима 

Обавезе за погрешно упл.приходе 

Отплата дугова из ранијих година 

       

375.000 

92.000 

2.000 

10.000 

15.000 

         

15.400 

         

10.000 

         100 

3.000 

1.000 

5.000 

7.000 

14.000 

7.000 

7.000 

1.000 

30.000 

18.000 

1.000 

5.000 

 

          203.971 

            48.574                                              

1.346 

 

8.851 

9.878 

5.093 

- 

1.306 

200 

4.293 

3.235 

6.758 

7.215 

 

 

25.604 

9.489 

523 

11.332 

473 

335.000 

103.720 

2.200 

5.100 

18.500 

23.000 

10.000 

100 

3.400 

1.000 

7.500 

7.000 

14.000 

12.500 

8.000 

1.000 

34.000 

18.000 

1.000 

13.800 

700 

3.600 

 

 

 

             89 

113 

110 

51 

123 

149 

           100          

100 

113 

100 

150 

100 

100 

179 

114 

           100              

113 

100 

100 

276 

 ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА  

ЈЕДИНИЦА 

103.000 60.898 126.350 123 

4111 

4112 

4122 

4123 

4124 

4125 

4126 

4127 

4129 

4139 

5113 

 Расходи за бруто плате 

Расходи за путне трошкове                     

 Расходи за ком.и комун.услуге 

 Трошкови режијског материјала 

 Трошкови матер.за посеб.намјене 

 Трошкови одржавања 

 Трошкови путовања и смјештаја 

 Расходи за остале стручне услуге 

 Остали непоменути расходи 

 Трошкови затезних камата 

 Набавка опреме 

88.000 

300 

           

7.650 

             700 

           

1.000 

           

2.000    

             500  

             800 

           

2.000     

               50 

           

    53.022                  

 

    5.401                    

      178                                      

                         

   1.642                      

      250                                     

     149                           

     256                                 

                          

             

93.500           

300 

10.000          

           700 

1.000         

2.500            

500 

         800 

        5.000      

            50 

12.00 

106           

100 

131 

100           

100 

 125          

100 

100           

125 

100            

 

 Властити  приходи 

Приходи буџета 

 

102.000 

8.355 

52.543 

 

10.000 

116.350 

 

 

114 

           

    
 

МЈЕСНЕ    ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

45.000 

 

25.281 

 

60.000 

 

 

 

5111 

5111 

4121 

4122 

 

Учешће  у проектима мјесних заједница 

Базен  Вођени 

Трошкови  закупа 

Трошкови  струје 

 

 

 

45.000 

 

 

 

 

 

 

 

25.281 

 

 

 

 

 

32.900 

25.700 

1.200 

200 

 

 

 

73             
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              КАПИТАЛНИ  РАСХОДИ   

 

 

129.000 

 

 

79.110 

 

 

89.930 

 

 

70 

 

5111 

5111 

5111 

5111 

5111 

5111 

5111 

5113 

6122 

6213 

Асфалтирање путева и изградња тротоара 

Градска расвјета –изградња и реконструкци 

Бетониранје макадамских путева 

Уређење пречистача 

Канализација –проширење мреже 

Изградња водовода Тијесни кланац 

Регулација потока 

Издаци за набавку опреме 

Оснивачки улог 

Издаци за отплату главнице кредита 

5.000 

5.000 

4.000 

5.000 

10.000 

25.000 

1.000 

2.000 

2.000 

         

70.000  

 

- 

9.000 

- 

2.930 

23.835 

 

679 

- 

42.666 

 

        4.000 

        2.000 

9.000              

         

        2.930 

           

         

        2.000 

           

70.000           

 

80 

40 

225 

 

29 

 

 

100 

 

100                

 

 

 

 
 

 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

 

 

202.800 

 

 

93.423 

 

 

165.950 

 

 

82 

4125 

4125 

4125 

4127 

4127 

4127 

4127 

4128 

4128 

4128 

4128 

4128 

4128 

4128 

4128 

4129 

4129 

4129 

4141 

4141 

4161 

4161 

4161 

4161 

4000 

Расходи за текуће одржавање асфал.путева 

Расходи за текуће одржавање мак.путева 

Расходи за одржаванје градске расвјете  

Расходи за услуге информисања и медиј 

Расходи за израду пројеката и студија 

Расходи за израду урбанистичког плана 

Расходо за израду шум.прив.основе 

Расходи за услуге одржавања зелених пов 

Расходи за услуге зимске службе 

Расходи за услуге чишћења јавних површи 

Одржавање канализациј и одвођ. Обор.вода 

Расходи за одржавање јавних ком. Објеката 

Расходи за одржавање градске депоније 

Планско укидање дивљих депонија 

Расходи по основу утрошка ел.расвјете 

Празнична декорација града 

Традиционалне уличне трке 

Финансирање споразума у међуопш.сарадњ  

Новчана премија за пољопривреду 

Субвенције 

Превоз ученика 

Награде ученика 

Награде за склапање брака   

Помоћи појединцима 

Буџетска резерва 

5.000 

4.000 

3.000 

1.000 

1.000 

2.000 

5.000 

8.000 

1.000 

25.000 

2.000 

7.300 

2.000 

1.000 

35.000 

1.000 

2.000 

3.500 

30.000 

18.000 

7.000 

8.000 

8.000 

           

5.000                         

         

18.000 

4.258 

                         

                -                

- 

- 

- 

 

5.844 

1.800 

14.846 

5.517 

1.600 

1.450 

300 

19.861 

- 

- 

750 

- 

10.500 

5.200 

7.350 

3.600 

10.547 

 

        5.000 

        4.000 

        3.000 

- 

        - 

          - 

1.400            

        8.000 

        2.400 

      25.000 

        7.000 

        7.300 

        2.000 

        1.000 

      38.000 

            - 

            - 

       3.500 

        

18.000            

     7.200 

     7.350 

      8.000 

14.800         

       

              

100 

100 

100 

- 

- 

- 

28 

100 

240 

100 

350 

100 

100 

100 

109 

- 

- 

100 

              

100  

103             

92 

100 

296 

              

 

 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

209.000 

 

120.292 

 

209.000 

 

100 

  

4111 

4112 

4112 

4122 

4123 

4126 

4127 

4129 

4161 

 

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 

 

  

50.000 

13.600 

200 

1.400 

500 

300 

500 

2.500 

140.000 

 

            28.583  

5.952 

 

888 

389 

90 

855 

1.316 

82.219 

      45.000      

      12.200   

          200         

1.400 

700 

500 

1.000 

2.500 

145.000 

 

90        90 

100 

100 

140 

167 

200 

100 

104 

 

 Властита средства 

Средства буџета 

    62.000 

  147.000 

37.981 

82.311 

62.000 

147.000 

 

100        

100      

              

  

СРЕДЊА ШКОЛА 

 

25.000 

 

21.447 

 

39.250 

 

157 
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4112 

4112 

4122 

4123 

4124 

4125 

4126 

4127 

4129 

4121 

 

Расходи за бруто накнаде трошкова запосле 

Рсходи за путне трошкове 

Расходи за енергију, ком. и комуник.услуге 

Расходи за режијски материјал 

Расходи за материјал за посебне намјене 

Расходи за текуће одржавање 

Расходи по основу горива и смјештаја 

Расходи за остале стручне услуге 

Остали непоменути расходи 

Трошкови закуп 

 

           

6.500 

              

200 

9.000 

3.000 

1.550 

1.100 

300 

1.000 

           

1.000 

           

1.350 

 

 

              3.560 

 

3.673 

2.430 

317 

768 

260 

147 

9.992 

300 

 

8.000 

200 

9.500 

4.000 

2.000 

1.100 

600 

1.500 

11.000 

1.350 

    123 

    100 

106 

133 

129 

100 

200 

150 

1100 

100 

 

 Властита средства 

Дотација Буџета 

15.000 

     10.000 

            11.454                 

9.993 

24.700 

14.550 

165 

146            

 ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ 

 
569.000 38.536 72.000 104 

4111 

4112 

4122 

4123 

4124 

4125 

4126 

4127 

4129 

5113 

Расходи за бруто плате 

Расходи за путне трошкове 

Расходи за енергију, ком. и комуник.услуг 

Расходи  за режијски материјал 

Расходи за материјал за посебне намјене 

Расходи за текуће одржавање 

Расходи за услуге горива и смјештаја 

Расходи за услуге осигурања  и плат.проме 

Остали непоменути расходи 

Набавка опреме 

         

59.000 

                

50 

1.300 

150 

4.800 

300 

100 

2.000 

1.300 

 

            34.404 

     

829 

31 

2.260 

 

96 

787 

129 

 

59.000 

50 

1.500 

150 

5.600 

300 

200 

1.700 

500 

3.000 

     100 

100 

115 

100 

117 

200 

85 

38 

 

 Властита средства 

Дотација Буџета 
         

15.000 

         

54.000 

          11.127                  

          27.409                       
      18.000       
     54.000             

120          
100 

                                    

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МСП 

 
       15.100 12.257 31.300 207 

4111 

4111 

4129 

 

Расходи за бруто плате 

Расходи за плате приправ. 

Остали непоменути расходи 

 

         

15.000 

 

100 

 

 

            12.197 

.  

60 

 

18.200 

12.000 

1.100 

 

    121    

- 

1100 

 

 Властита средства 
Средства буџета 

    -  
15.100 

         

       12.257                     
          

7.500 

23.200 
             

154             

 

      

 

0 

 

 

 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  

 

14.000 

 

 

4.839 

 

 

14.000 

 

 

4122 

4112 

4123 

4125 

4126 

4127 

4129 

5113 

5112 

Расходи за енергију, ком. и комун. Услуге 

Расходи за путне трошкове 

Расходи за режијски  материјал 

Расходи за текуће одржавање 

Расходи по основу горива  и смјештаја 

Расходи за стручне услуге 

Остали непоменути расходи 

Издаци за набавку опрем 

Издаци за реконструкцију 

 

7.500 

300 

500 

1.000 

700 

200 

2.000 

1.000 

800 

 

 

2.986 

144 

47 

- 

- 

142 

1.306 

124 

90 

 

 

5.500 

300 

500 

1000 

700 

200 

2.000 

3.000 

800 

 

73 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

300 

100 

 

 Властита средства 

Средства буџета 
           

1.000  

 

4.839 

1.000 

13.00 

100         

100 
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13.000             

 

4152 

 

 

ГРАНТОВИ 

         

135.200 

       

56.579 

 

143.900 

   

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОК''ЉУБИЊЕ'' 

2. УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА 

4. САВЕЗ ОПШТИНА РС 

5.  ДОБРОВОЉНИ ДАВОЦИ КРВИ 

6. АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУН.ПОСЛОВЕ 

7. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

8. ПАРЛАМЕНТАРНЕ СТРАНКЕ 

9. ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

10.ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ 

11.БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

12.ЦРВЕНИ КРСТ 

13. СПКД „ПРОСВЈЕТА“ 

14.ДОМ ЗДРАВЉА 

15. ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА 

16.ФИНАНСИРАЊЕ НЕВЛАД.СЕКТОРА 

17.КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ЉУБИЊЕ 

18.УДРУЖЕЊЕ СВЈЕТЛОСТ 

19. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

20. ДНЕВНИ ЦЕНТАР „ЗРАЧАК“ 

21.ФОЛКЛОРНО ДРУШТВО 

22.УДРУЖЕЊЕ ГУСЛАРА 

22.КАНАЛИЗАЦИЈА И ЧИСТОЋА 

 35.000 

1.000 

700 

3.000 

15.000 

2.000 

3.000 

3.000 

4.000 

12.000 

12.000 

4.000 

- 

8.000 

10.000 

6.500 

1.000 

3.000 

2.500 

1.500 

1.000 

7.000 

 

12.000 

500 

338 

1.200 

9.500 

2.694 

277 

1.000 

                 700           

7.300 

7.000 

3.500 

- 

4.000 

- 

3.300 

820 

750 

- 

700 

1.000 

 

 

40.000 

1.000 

700 

3.000 

15.000 

2.700 

3.000 

3.000 

12.200 

12.300 

12.000 

4.000 

- 

8.000 

10.000 

6.500 

1.000 

2.500 

2.500 

1.500 

1.000 

2.000 

  114                 

100 

100 

100 

100 

135 

100 

100 

305 

103 

100 

100 

- 

100 

100 

100 

100 

83 

100 

100 

100 

29 

 

            

 

 

УКУПНИ РАСХОДИ: 1.667.600 917.153 1.676.000 100 

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
Број 

конта 

Назив трошка План за 

2017. годину 

Остварено  

1.1.-31.07. 

2017.  

Ребаланс  

3а 2017 

годину 

Инд. 

4111 Расходи за бруто плате 621.000 348.349 

 

593.700 96 

4112 

 

Расходи за бруто накнаде трошкова запослених 

 

122.150 

 

62.913 

 

134.970 

 

110 

- 

4114 Расходи за отпремнине  

10.000 

 

 

 

5.100 

 

51 

4121 Расходи по основу закупа 1.350 300 2.550 189 

4122 Расходи по основу утрошка енергије,комуналних  и 

комуникационих 

57.250 32.506 69.600 121 

4123 Расходи за режијски материјал 14.850 8.098 16.050 108 

4124 Расходи за материјал запосебне намјене 7.450 2.577 8.700 117 

4125 Расходи за текуће одржавање 19.400 7.947 20.300 105 

4126 Расходи по основу путовања и горива 7.900 5.189 11.000 139 

4127 Расходи за стручне услуге 34.500 12.073 27.600 80 
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4128 Расходи за услуге одржавања јавних површина и 

заштите животне средине 

81.300 51.218 90.700 111 

4129 Остали непоменути расходи 121.400 83.539 147.000 121 

4133 Расходи по основу камата на примљене зајмове у 

земљи 

18.000 9.489 18.000 100 

 

4139 

 

Расходи по основу затезних камата 

 

1.050 

 

523 

 

1.050 

 

100 

4141 Субвенције јавним предузећима и премије 48.000 10.500 18.000 37 

4152 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи 135.200 56.579 139.700 103 

4161 Текуће помоћи грађанима 

 

168.000 108.916 182.350 108 

4870 Трошкови поврата више упл.прихода 

 

 473 700  

6319 Издаци за отплату дугова ранијух година 

 

  3.600  

  

 

    

4191 Расходи по судским рјешенјима 5.000 

 

11.332 13.800 276 

5111 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 100.000 61.046 76.350 76 

5112 Издаци за инвестиционоодржавање, реконструкцију и 

адаптацију 

800 90 800 100 

5113 Издаци за набавку опреме  3.000 803 20.000 666 

6122 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 

(Оснивачки улози) 

2.000 - - - 

6213 Издаци за отплату главнице зајмова 70.000 42.666 70.000 100 

4000 Буџетска резерва 18.000 

 

 

 

 

 

 

 

 УКУПНО ТРОШКОВИ:  

1.667.600 

 

917.153 

 

1.676.000 

 

101 

 

 

 

 

Расходи Буџета по функционалној класификацији 
 

 

Функ.код О  П  И  С И  З  Н  О  С 

 

    01 Опште јавне услуге 780.720 

    02 Одбрана 2.700 

    03 Јавни ред и сигурност 126.350 

    04 Економски послови 125.400 

    05 Заштита човјекове околине   55.630 

    06 Стамбени и заједнички послови 47.200 

    07 Здрасвтво - 

    08 Рекреација, култура и религија 70.000 

    09 Образовање 118.450 

    10 

    11 

Социјална заштита 

Остало 

270.950 

- 

                                      С в е г а:                     1.597.400 
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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 

28.12..2017.године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о извршењу Ребаланса Буџета Општине 

Љубиње за 2017.годину 

 

I. Опште одредбе 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком прописује се начин 

извршења Ребаланса Буџета Општине Љубиње 

за 2017.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. 

 

 

Члан 2. 

 

 Средства буџета за 2017. годину 

распоређују се у износу од 1.676.000 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. 

 

 Корисници буџетских средстава дужни 

су да средства утврђена у Буџету користе 

руководећи се начелима рационалности и 

штедње. 

 

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. 

 

Члан 7. 

 

 Наредбодавац на средствима Буџета је 

Начелник Општине и он располаже средствима 

до висине и за намјене одређене Буџетом. 

Стварање уговорених обавеза од стране 

Наредбодавца на средствима Буџета захтијева 

претходну провјеру да ли су средства планирана 

у Буџету. 

 За намјенску употребу средстава 

одговорни су корисници буџетских срердстава 

(начелници одјељења, руководиоци јавних 

установа и корисници грантова). 

 

 

Члан 8. 

 

 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 Начелника Општине до износа од 
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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 13. 

 

Корисници текућих помоћи (грантова) 

дужни су буџетска средства користити у складу 

са планом и програмом на који су добили 

сагласност Начелника Општине, а о утрошеним 

средствима уредно извјештавати Одјељење за 

привреду, финансије и јавне дјелатности или 

Одјељење или Одсјек који прати рад корисника 

гранта. Коначни извјештај о коришћеним 

средствима гранта дужни су поднијети 

најкасније десет дана по истеку фискалне 

године. 

 

 

Члан 14. 

 

 Средства грантова са позиције гдје није 

одређен корисник, распоређиваће се Рјешењем 

или Уговором са Начелником Општине на 

основу приједлога комисија за расподјелу 

средстава гранта. 

 Комисије су дужне да обезбједе 

транспарентан приступ потенцијалним 

корисницима средстава путем јавног позива, 

 

Члан 15. 

 

 Средства буџетске резерве могу се 

користити у складу са чланом 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. Обавезе по основу отплате кредита 

у износима који су доспјели за 

плаћање, 

2. Порезе и доприносе на нето плате, 

3. Средства за нето плате, 

4. Средства за социјалну заштиту, 

5. Средства за остала примања и 

порези и доприноси на остала 

примања, 

6. Средства за обавезе опрема 

добављачима, 

7. Трансфери за грантове, 

8. 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. 
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Члан 18. 

 

 Правна лица (удружења, клубови, 

агенције и друге организације) које се 

финансирају из средстава Буџета Општине 

Љубиње, обавезне су да своје финансијско 

извјештавање (финансијско-књиговодствене 

услуге, периодични обрачун и завршни рачун и 

др.) обављају путем Агенције за финансијско-

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. 

 

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. 

 

 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: 01-400-8/17 

Дана, 28.12.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

 

 

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  28.12.2017.године,  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о усвајању  ребаланса Буџета Општине 

Љубиње за 2017.годину 

 

 

Члан 1. 

 

 Скупштина Општине усваја предлог 

ребаланса Буџет Општине Љубиње за   

2017.годину, у износу од 1.676.000 КМ. 

 

 

Члан 2. 

 

 Одлука ступа на снагу осам дана од 

дана доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

Број: 01-400-7/17 

Дана, 28.12.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16), члана 

35,37.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.2/14) и 

члана 60.Пословника Скупштине Општине 

Љубиње (Сл.гл.2/14) Скупштина Општине 

Љубиње на сједници одржаној дана 

28.12..2017.године донијела је   

     

    

ПРОГРАМ РАДА  

Скупштине Општине Љубиње  за 

2018.годину 

 

 Програм рада Скупштине за 

2018.годину је основа за благовремено и 

редовно планирање сједница Скупштине 

Општине Љубиње, организовање активности у 

Скупштини Општине и у радним тијелима 

Скупштине на остваривању њихових права, 

дужности и одговорности утврђених Уставом, 

законима, Статутом Општине и Пословником 

Скупштине Општине и другим прописима. 

Носиоци активности као обрађивачи на 

припреми материјала за сједнице Скупштине 

дужни су материјале достављати благовремено 

у складу са овим Програмом и календарским 

активностима. 
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I – НОРМАТИВНИ ДИО 

 

1. Програм рада Скупштине за 

2018.годину; 

Рок: фебруар  2018.године 

Обрађивач: Предсједник и секретар 

Скупштине 

 

2. Приједлог Одлуке о усвајању Буџета 

Општине за 2018.годину; 

Рок: фебруар 2018.године 

Обрађивач: Одсјек за буџет финансије 

 

3. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета 

за 2018.годину; 

Рок: фебруар 2018.године 

Обрађивач: Одсјек за буџет и  

финансије 

 

4. Приједлог програма заједничке 

комуналне потрошње за 2018.годину 

Рок: фебруар 2018.године 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

 

5. Приједлог Одлуке о условима и 

расподјели средстава за развој 

пољопривреде  

и села  

Рок:  март 2018.године 

Обрађивач: Одјељење за привреду, 

финансије и јавне дјелатности 

 

6. Приједлог Одлуке о мјесним 

заједницама на подручју општине 

Љубиње 

Рок: мај 2018.године 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

 

7. Програм плана капиталних инвестиција 

у Општини Љубиње. 

Рок: мај 2018.године 

Обрађивач: Одјељење за привреду и 

финансије 

 

8. Приједлог Одлуке о уређењу простора 

и грађевинском земљишту; 

Рок: октобар 2018.године 

Обрађивач: Одјељење за општу управу  

- Одсјек за урбанизам 

 

 

II – ТЕМАТСКИ ДИО 

 

1. Извјештај о извршењу Буџета Општине 

Љубиње за 2017.годину; 

Обрађивач: Одсјек за буџет и финансије 

Рок: март  2018.године 

 

2. Извјештаји о раду Одјељења 

Општинске управе, за 2017.годину; 

Обрађивач:  Оделења Општинске 

управе 

Рок: март 2018.године 

 

3. Извјештај о раду јавних установа 

(Народне библиотеке, Дјечијег вртића, 

Центра за социјални рад, Дома здравља 

Љубиње) 

Обрађивач: директори јавних установа 

Рок: април 2018.године 

 

4. Извјештаји о раду НВО (невладиних 

организација) и других удружења које 

се суфинансирају из Буџета Општине 

Љубиње (ОК „Љубиње“, Борачка 

организација Љубиње, Ловачко 

удружење, Просвјета и др.) 

Обрађивач: одговорна лица удружења 

Рок:април 2018.године 

 

5. Извјештаји о раду јавних предузећа од 

локалног значаја и стању комуналних 

дјелатности на подручју Општине 

Љубиње (Ј.П. „Водовод“ и Ј.П. 

„Канализација и чистоћа) 

Обрађивач. директори јавних предузећа 

Рок: април 2018.године 

 

6. Извјештај о раду Агенције за развој 

малих и средњих предузећа за 

2017.годину 

Обрађивач: директор Агенције  

Рок: април 2018.године 

 

7.  Извјештај о раду Агенције за 

књиговодствене и правне послове за 

2017.годину 

Обрађивач: директор Агенције  

Рок: април 2018.године 

 

8. Информација о стању и санацији 

одржавања локалних путева; 

Обрађивач: Оделење за општу управу-

Одсјек за урбанизам 

Рок: мај 2018.године 

 

9. Информација о раду Територијалне 

ватрогасне јединице и  цивилне заштите 

у 2017.години; 

Обрађивач: Општинска ватрогасна 

служба 

Рок: мај  2018.године 

 

10. Извјештај о реализацији Програма 

комуналне потрошње за 2017.годину; 

Обрађивач: начелници оделења 

Рок: мај  2018.године 
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11. Информација о основним показатељима 

финансијског пословања привреде  

Општине Љубиње у 2017.години; 

Обрађивач: Оделење за привреду – 

Одсјек за предузетништво 

Рок: јуни 2018.године 

12.  Извјештај о стању и текућим питањима 

из области пољопривреде; 

 Обрађивач: Одјељење за приврреду, 

финансије и јавне дјелатности 

 Рок: јуни 2018.године 

 

13. Извјештај о извршењу Буџета Општине 

Љубиње за 6 мјесеци 2018.године; 

Обрађивач: Одјељење за привреду, 

финансије и јавне дјелатности 

Рок: јули 2019.године 

 

14. Извјештај о стању и текућим питањима 

из области запошљавања – евиденција 

Завода за запошљавање филијала 

Љубиње; 

Обрађивач: Оделење за привреду 

финансије и јавне дјелатности и 

Заједница за запошљавање; 

Рок: јули 2018.године 

 

15. Информација о стању и текућим 

питањима у основном  и средњем 

образовању; 

Обрађивач: директори Основне и 

средње  школе и Оделење за општу 

управу 

Рок: јули 2018.године 

 

16. Информација о безбједносној ситуацији 

Обрађивач: Полицијска станица 

Рок: јули  2017.године 

 

17. Информација о снабдијевању 

електричном енергијом Општине 

Љубиње 

Обрађивач: ПЈ Електро Љубиње 

Рок: јули 2018.године 

 

18. Информација о стању јавне расвјете на 

подручју општине Љубиње 

Рок: јули 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

 

19. Информација о стању примарне 

здравствене заштите на подручју 

општине и стратегија даљег развоја; 

Обрађивач: директор Дома здравља  

Рок:  јули 2018.године 

 

20. Информација о корисницима социјалне 

заштите на подручју Општине Љубиње; 

Обрађивач и предлагач: директор 

Завода за социјалну заштиту 

Рок: јули 2018.године 

 

21. Информација о водоснабдијевању на 

подручју Општине Љубиње: 

Обрађивач и предлагач: директор ЈП 

„Водовод“ д.о.о. Љубиње 

Рок: октобар 2018.године 

 

22. Информација о реализацији Споразума 

о међуопштинској сарадњи општина 

Источне Херцеговине; 

Предлагач: Начелник Општине  

Рок: октобар 2018.године 

 

23. Извјештај о извршењу Буџета Општине 

Љубиње за 9 мјесеци 2017.године; 

Обрађивач: Одјељење за привреду, 

финансије и јавне дјелатности 

Рок: новембар 2018.године 

 

24. Нацрт Буџета Општине Љубиње за 

2019.годину 

Обрађивач: Оделење за привреду, 

финансије и јавне дјелатности 

Рок: новембар  2018.године 

25. Програм рада Скупштине за 

2019.годину; 

Обрађивач: секретар Скупштине 

Рок: децембар 2018.године 

 

26. Приједлог Буџета Општине Љубиње за 

2019.годину 

Обрађивач: Оделење за привреду, 

финансије и јавне дјелатности 

Рок: децембар  2018.године 

 

27. и сви други послови који су у 

надлежности Скупштине који 

произилазе из закона, Статута Општине 

Љубиње одлука и закључака 

републичких органа. 

 

III – ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

 

1. Скупштина општине ће на 

сједницама у оквиру своје 

надлежности на приједлог Комисије 

за избор и именовање вршити 

именовање и разрјешење кадрова 

чији је избор односно именовање 

одређен Законом и Статутом 

Општине Љубиње. 

 

 

             Поред питања садржаних у овом 

Програму, Скупштина Општине ће у складу са 

својим надлежностима и према указаној 

потреби разматрати и друга питања и доносити 
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опште и друге акте које предложе овлашћени 

предлагачи. 

 

 Ради обезбјеђења извршења планираних 

задатака и припреме и израде материјала за 

сједнице Скупштине општине, обађивачи 

материјала дужни су акте израдити и доставити 

најкасније 8 дана прије одржавања сједнице 

колегијума Скупштине на којој ће акти бити 

разматрани. 

 

 Стручни обрађивачи и предлагачи 

материјала дужни су да материјале припремају 

у сажетој форми, предвиђеној за одређену врсту 

материјала (Програм, информације или 

извјештаји). 

 Скупштина ће разматрати и доносити и 

све потребне опште и појединачне акте и 

одлуке, закључке и рјешења које буду 

предлагали ресотни органи и друге институције 

ради регулисања одређених питања за успјешно 

провођење Закона и реализације годишњег 

програма рада Скупштине, развоја и 

функционисања свих области и остваривања 

услова за задовољавање свих потреба грађана. 

 

 

Број01-013-29/17 

Дана, 28.12.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

 

 На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

35.,37.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.2/14) 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 28.12.2017.године, доноси 

сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Усваја се  Програм рада Скупштине 

Општине Љубиње, за 2018.годину. 

 

2 

 

 Закључак ступа на снагу осам дана од 

дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-29/17 

Дана, 28.12.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

ПРОГРАМ 

 

 обављањa комуналних дјелатности 

заједничке потрошње за 2018 годину 

 

 

УВОД 

 

Законом о комуналним дјелатностима 

(„Сл.гл.РС.“, бр. 124/11) ове дјелатности су 

утврђене као дјелатности од посебног 

друштвеног интереса, због чега је одређена 

организација обављања комуналних дјелатности 

и начин њиховог функционисања. 

 

Чланом 2. тачка к-њ Закона обухваћене су 

дјелатности заједничке комуналне потрошње. 

 

Програм обављања комуналних дјелатности 

заједничке комуналне потрошње садржи обим и 

квалитет одржавања појединих комуналних 

објеката и пружања услуга. 

 

Предвиђена је и висина потребних средстава за 

реализацију програма и распоред средстава за 

сваку дјелатност посебно. 

 

Као изворе средстава Закон предвиђа комуналну 

накнаду и дио прихода од пореза на 

непокретности као и дио накнаде од концесија. 

Такође, комунална накнада остаје као битан 

извор финансирања програмских потреба. 

 

У програму су изложене поједине дјелатности 

одређеним редослиједом са обимом и 

обухватношћу које су за плански период доста 

реалне. 

 

Извори и средства за финансирање програма 

појављују се као ограничавајући фактор. 

 

Програм обухвата: 

- чишћење јавних градских површина, 

- одржавање комуналних објеката, 

- одржавање и чишћење градског 

зеленила, 

- одржавање локалних и некатегорисаних 

путева и чишћење снијега, 

- одржавање канализације и одвод 

оборинских вода, 

- уређење градске депоније, 

- декорација града. 

 

 

I     ГРАДСКА ЧИСТОЋА 

 

 

1. Чишћење јавних градских површина  
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Чишћење јавних површина обухвата чишћење и 

сакупљање отпадака у контејнере и канте и 

одвожење истог на градску депонију. 

 

Програм чишћења и интензитет рада током 

године дат је у табели како слиједи: 

 

 

 

ГРАДСКЕ УЛИЦЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

 

(аналитички подаци) 

 

Ред. 

бр. 

Назив улице Површина 

м2 

Број чишћења Интензитет  

рада 

 

Укупна 

површина         

м2 

1. Светосавска 9.900 2/седмично 96 950.400 

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

3. Јована Дучића 2.722 1/2седмично  24 66.528 

4. Његошева 1.180 1/ 16 седмица  3   3.540 

5. Алексе Шантића 2.672 1/16 седмица 3   8.016 

6. Кнеза Лазара 2.371 1/ 16 седмица  3   7.113 

7. Николе Тесле 2.526 1/ 16 седмица  3   7.578 

8. Карађорђева 1.275 1/ 12 седмица  4   5.100 

9. Плато Храма        645 1/12 седмица 4               2.580 

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

11. Трг Немањића      1.267 1/ 16 седмица 3               3.801 

12. Вука Караџића     1.792 1/ 16 седмица 3  5.376 

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

14. Филипа Вишњића        600 1/ 16 седмица 3 1.800 

15. Житомислићки пут     1.250 1/ 16 седмица 3 3.750 

16. Буков поток 

Од Светос.ул. до 

таложњака 

    2.600   1/12 седмица 4 10.400 

        УКУПНО:       1.265.708 

 

 

За овај обим посла (услуге) из буџета Општине потребно је обезбједити 25.000 КМ, за покриће тrошкова 

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

(гориво, оправке, регистрација). 

За ову врсту услуге планирано је на годишњем нивоу да возило за одвоз контејнера прави 1.500 тура, а 

мало возило (сметљара) 100 тура и на бази њих израчунате су горе наведене финансијске вриједности. 
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II     ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 

 

 

1. Одржавање и набавка нових канти и контејнера 

 

Фарбање постoјећих канта и контејнера   

           500 КМ 

УКУПНО            500 КМ 

 

2. Одржавање чесми и бунара 

 

Обухвата исправно одржавање двије чесме и евентуалну замјену 100 КМ 

Одржавање бунара подразумијева фарбање поклопаца и држање 

закључаних због безбиједности грађана 

 

50 КМ 

УКУПНО 150 КМ 

 

3. Одржавање фонтана града 

 

Фарбање 100 м2 + одржавање инсталација, чишћење и замјена воде  

         350 КМ 

 

4. Саобраћајни знаци 

 

Набавка и постављање 5 саобраћајних знакова са постављањем (160 

КМ/1 знак) 

 

800 КМ 

Одржавање вертикалне сигнализације           200 КМ 

Хоризонтална сигнализација улица (раздјелне линије, зебре, стоп 

линије) 

 

4.700 КМ 

УКУПНО         5.700 КМ 

 

5. Кугле 

 

Набавка и постављање 5 нових кугли         50 КМ 

 

6. Клупе 

 

Фарбање и одржавање постојећих 11 клупа од бехатона  

100 КМ 

Одржавање 20 дрвених клупа 300 КМ 

УКУПНО          400 КМ 

 

7. Заштита ограда, мостова и других 

 

Фарбање ограда 150  КМ 

 

УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7+8)       7.300 КМ 
 

 

 

 

III – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

 Под јавним зеленим површинама подразумјевамо паркове, дрвореде и зеленило уз 

саобраћајнице. Под одржавањем јавних зелених површина подразумјевамо одржавање дрвећа и другог 

шумског растиња у парковима и дрворедима, затим сијање траве, чишћење јавних зелених површина од 

лишћа и другог сметљишта, садња цвијећа, замјена дотрајалих стабала.   
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Укупна површина јавних зелених површина у граду износи  21.905 м2 , (не узимајући у обзир 

дрворед у Светосавској улици). 

  Преглед одржавања зелених површина дат је у табели која слиједи: 

 

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

  површина у м2 трошкови у КМ 

Парк код нове 

цркве 
9.100 1.500 

Трг Немањића     232    100 

Парк код 

болнице 
    750    350 

Зелени појас 

од Светосавске улице 

до таложника 

    580    250 

Пјешачка 

острва на 

раскрсници 

испод Тепаруше 

    200       100 

Зелени појас у 

Карађорђевој улици 
    588   300 

Парк код 

школе 
    900    300 

Парк код 

хотела „Љубиње“ 
4.760   800 

Парк код  

старе општине 
1.295    350 

Кружни ток     30    50 

Зелени појас са 

пјешаћким острвима на на релацији : 

“Дуванска станица-електро“ 

  680   200 

Зелени појас код магистрале 
2.000 400 

Улица Јована Дучића 
250 100 

Зелени појас у улици 

Николе Тесле  
  540 

 200 

 

Нови засади љековитог биља 
- 3.000 

 

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 

2016.годину планирати средства у висини од 8.000 КМ. 

 



 
Датум: 31.12.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 3 - Страна: 113 

 
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 2018.годину.   

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

одређеног путног правца биће удовољено уколико буде оправдан. 

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

1.500 КМ из буџета Општине. 

 

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

 

 

РБ 

    Пут - релација Дужина km 

1. Љубиње - Жрвањ 2 km 

2.  - - - - -    Kртиње 2 

3.  - - - - -    Жабица 3 

4.  - - - - -    Крушевица 0,5 

5.  - - - - -    Банчићи 0,5 

6.  - - - - -    Влаховићи 2 

          УКУПНО   10 km 

 

 

Улице које се планирају насипати у насељима Виногради и Дубошнице : 

 

Редни 

број 

Улица Дужина Насеље 

1. Перића 159,80 м Виногради 

2. Др.Владимира Ћоровића 165,30 м Виногради 

3. Кнеза Михаила Вишевића 174,90 м Виногради 

4. Обрена Драшковића 182,00 м Виногради 

5. Попа Стевана Шаренца 183,90 м Виногради 

6. Кнеза Мирослава 278,90 м Виногради 

7. Обрена Козића 139,90 м Виногради 

8. Пере Ћоровића 174,30 м Виногради 

9. Војводе Влатка Вуковића 172,80 м Виногради 

10. Луке Радоњића 274,00 м Виногради 

11. Улица испод Облог Брда 715,00 м Виногради 

12. Авенија 220,00 м Дубошнице 

13. Кнеза Часлава 133,50 м Дубошнице 

14. Ратковића 136,00 м Дубошнице 

                        УКУПНО                           3.110,30 м 

 

  

V    ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВОД ОБОРИНСКИХ ВОДА 
 

 

Чишћење и испирање постојећих канализационих шахтова        3.000 КМ 

УКУПНО        2.000 КМ 
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VI   ОДРЖАВАЊЕ  ГРАДСКЕ  ДЕПОНИЈЕ 

 

 Дезинфекција депоније због спречавања заразе; 

-набавка средстава-_________________________________1.500 КМ 

 Насипање прилазног пута ; 

-30 м3 материјала-___________________________________  500 КМ 

 

УКУПНО________________________________________  2.000 КМ 

 

 

 

VII  ДЕКОРАЦИЈА МЈЕСТА 

 

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

манифестације. 

 

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

 

         Трошкови декорације обухватају: 

 

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

украсне сијалице и други материјал, као и рад радника 

 

1.000 КМ 

УКУПНО 1.000 КМ 

 

 

 

УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ПО САДРЖАЈУ ПРОГРАМА 

 

 

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА   25.000 КМ 

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА   7.300 КМ 

3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА     8.000 КМ 

4. ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА    

    8.500 КМ 

5. ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВОДА ОБОРИНСКИХ 

ВОДА 

    3.000 КМ 

6. ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ     2.000 КМ 

7. ДЕКОРАЦИЈА МЈЕСТА     1.000 КМ 

УКУПНО   54.800 КМ 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Програм обављања комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње 

представља скуп активности чијом 

реализацијом локална заједница обезбјеђује 

минимум нормалних услова за живот већине 

њених грађана у комуналној области у једној 

години. То је обавеза која произилази из Закона 

о комуналним дјелатностима и доноси се по 

правилу за сваку годину скупа са планирањем и 

усвајањем општинског буџета у коме се 

планирају и резервишу средства пошто се 

наведени програм и финансира из буџета 

локалне заједнице гдје висина средстава зависи 

од буџетских могућности. 

 Програм обављања комуналних 

дјелатзности заједничке комуналне потрошње за 

2018.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 

54.800 КМ, а по појединим областима како 

слиједи: 

 

1. Чишћење јавних градских 

површина 25.000 КМ 

2. Одржавање јавних комуналних 

објеката 7.300 КМ 

3. Одржавање и чишћење јавних 

зелених површина  8.000 КМ 

4. Одржавање локалних путева и 

чишћење снијега  8.500 КМ 

5. Одржавање канализације и 

одвод оборинских вода  3.000 

КМ 

6. Одржавање градске депоније 

2.000 КМ 

7. Празнична декорација града 

1.000 КМ 

 

 Учешће ових расхода у укупном буџету 

Општине за 2018.годину је значајно, поготово 

кад се узме у обзир да би се ови трошкови 

морали финансирати из прихода остварених по 

основу пореза на имовину (сада порез на 

непокретности) те из комуналне накнаде који су 

до сада били симбoлични. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 

35.37.Статута Општине Љубиње (Сл.гласник, 

2/14/), Скупштина општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 28.12.2017.године,   

доноси 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма комуналних 

дјелатности заједничке комуналне  

потрошње за 2018.годину  

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Програм комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње за 

2018.годину. 

 

Члан 2. 

 

 Средства за обављање комуналне 

дјелатности у износу од 54.800 КМ обезбједиће 

се у буџету Општине Љубиње за 2018.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: 01-013-28/17 

Дана, 28.12.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

На основу члана 30. став 1.алинеја 

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

101/04. 42/05,118/05,98/13 i 97/16), члана 26. 

став 2.  Закона о буџетском систему РС 

(Сл.гл.РС, бр.121/12) и члана 35.,37.Статута 

Општине Љубиње (Сл.гл.бр. 2/14) Скупштина 

општине Љубиње на сједници одржаној дана 

27.11.2017.године, дoноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању нацрта Ребаланса  Буџета 

Општине Љубиње за 2017.годину 
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1 

 

 Скупштина општине Љубиње прихвата 

нацрт ребаланса буџета Општине Љубиње за 

2017.годину и задужује предлагача да након 

прибављања одговарајућих сагласности од 

Министарства финансија Републике Српске, 

припреми приједлог ребаланса буџета Општине 

Љубиње за 2017.годину, за сљедећу сједницу 

Скупштине општине Љубиње. 

 

2 

 

 Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Љубиње. 

 

Број: 01-400-4/17 

Дана, 27.11.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС,бр.97/16),члана 26.став 

2.Закона о будџетском систему РС (Сл.гл.РС. 

БР.121/12) и члана 35. и 37. Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.2/14) Скупштина општине 

Љубиње на сједници одржаној дана 

27.11.2017.год. д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

o прихватању нацрта буџета Општине 

Љубиње за 2018.годину 

1. 

Скупштина општине Љубиње прихвата нацрт 

буџета Општине Љубиње за 2018.годину и 

задужује предлагача да након прибављених 

сагласности од Министарства 

финансија,припреми Приједлог буџета. 

2. 

Закључак ступа на снагу даном доношења а 

исти ће бити достављен Министарству 

финансија. 

 

Број: 01-400-5/17 

Дана, 27.11.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 72. став 2.Закона о 

задужиовању, дугу и гаранцијама Републике 

Српске (Сл.гл,.РС,71/12) и члана 35.и 

37..Статута Општине Љубиње (Сл.гл. 

бр.2/14),Скупштина општине на сједници 

одржаној дана 28.12.2017.године, д о н о с и 

 

 

   З А К Љ У Ч А К 

o утврђивању  дуга Општине Љубиње 

nа дан 31.12.2076.године 

 

 

I. Стање дуга Општине Љубиње на 

дан 31.12.2017.године износи  431.073,43 

КМ и то по основу сљедећих дугорочних 

обавеза: 

 

1. Уни Кредит банка 

- укупно задужење 413.642,01 КМ 

- период задужења 30.10.2013. до 

30.09.2023.год. 

- отплаћени износ 174.350,01 КМ 

- стање дуга 239.292,00 КМ (главни. 

202.205,86 КМ а кам. 37.086,14 КМ) 

2. Развојна  банка 

- укупно задужење 255.910,88 КМ 

- период задужења 08.12.2011. до 

08.11.2018. 

- отплаћени износ 220.548,30 КМ 

- стање дуга 35.362,58 КМ 

(главн.34.558,52 КМ а кам.804,06 КМ) 

3. Свјетска банка 

- укупно задужење 66.111,13 USD 

- период задужења 2008. до 2030. 

- отплаћени износ 28.740,00 USD 

- стање дуга 37.371,13 USD 

 

 

II. Овај закључак биће објављен у 

Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

 

Број: 01-022-133/17 

Дана, 28.12.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Перса Климента 

 

 

 

Комисија за статутарна питања,  

Пословник и прописе             

На основу члана 49. Пословника 

Скупштине Општине Љубиње („Службени 

гласник Општине Љубиње“, број 2/14), 

Комисија за статутарна питања, Пословник и 

прописе, на сједници одржаној дана, 27.09.2017 

године, донијела је сљедећи 
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ЗАКЉУЧАК 

1. О Нацрту Статута Општине Љубиње, 

Комисија даје позитивно мишљење и 

исти се одобрава за разматрање, на 

сједници Скупштине Општине 

Љубиње. 

2. Утврђује се Нацрт Пословника 

Скупштине Општине Љубиње, који је 

усаглашен са Законом о локалној 

самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), 

Законом о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе, 

(„Службени гласник Републике Српске, 

96/05 и 98/13), те другим законским 

прописима 

3. Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-2/17 

Дана, 27.09.2017. 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА 

ПОСЛОВНИК И ПРОПИСЕ 

Ристо Мићић 

 

 

 

 

Комисија за избор и именовања 
 

 На основу члана 59.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.2/14) и члана 48.Пословника 

Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.2/14) 

Комисија за избор и именовање Скупштине 

Општине Љубиње (именована Рјешењем бр.01-

111-6/17, од 15.02.2017.године, Сл.гл.1/17) на 

сједници одржаној дана 28.12.2017.године, 

доноси сљедећу 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приједлогу за  разрјешење 

Надзорног одбора ЈП „Водовод“ д.о.о. 

Љубиње 

 

Комисија за избор и именовања 

предлаже да Скупштина Општине Љубиње на 

својој сједници одржаној дана 28.12.2017.године 

донесе одлуку о разрјешењу дужности 

Надзорног одбора ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње, 

у саставу:  

 

1. Попара Милорад, предсједник  

2. Брборић Велемир, члан 

3. Турањанин К.Слободан, члан 

 

 Комисија за избор и именовање је 

утврдила предлог предложене одлуке о 

разрјешењу чланова Надзорног одбора ЈП 

„Водовод“ д.о.о. Љубиње. 

 

 Одлука ступа на снагу даном 

доношења. 

 

 У раду Комисије учествовали: Круљ 

М.Милан предсједник, Турањанин Илија, члан и 

Драпић Стево, члан. 

 

 За предложену одлуку гласали: Круљ 

М.Милан и Турањанин Илија, а против је био 

Драпић Стево. 

 

Бр: 01-013-2617 

Дана, 28.12.2017. 

КОМИСИЈА 

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА 

Круљ М.Милан,предсједник 

Турањанин Илија, члан 

Драпић Стево, члан 

 

 

 На основу члана 59.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.2/14) и члана 48.Пословника 

Скупштине Општине Љубиње (Сл.гл.2/14) 

Комисија за избор и именовање Скупштине 

Општине Љубиње (именована Рјешењем бр.01-

111-16/16, од 24.11.2016.године) на сједници 

одржаној дана 28.12.2017.године, доноси 

сљедећу 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о предлагању кандидата за чланове  

Надзорног одбора ЈП „Водовод“ д.о.о. 

Љубиње 

 

1. За чланове Надзорног одбора ЈП 

„Водовод“ д.о.о. Љубиње предложени 

су: 

 

1) Ђого В.Лазар, предсједник 

2) Милојевић М. Душко, члан 

3) Ћоровић З.Миљан, члан 

 

          2. Комисија за избор и именовање 

предлаже да Скупштина Општине Љубиње на 

својој сједници одржаној дана 28.12.2017.године 

донесе одлуку да се изаберу наведени 

кандидати за предсједника и чланове Надзорног 

одбора ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње. 

 

 3. Комисија за избор и именовање је 

утврдила предлог одлуке о именовању чланова 

Надзорног одбора ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње. 

 

 4. Одлука ступа на снагу даном 

доношења. 
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 5. У раду Комисије учествовали: Круљ 

М.Милан предсједник, Турањанин Илија, члан и 

Драпић Стево, члан. 

 За предложену одлуку гласали: Круљ 

М.Милан и Турањанин Илија, а против је био 

Драпић Стево. 

 

Бр: 01-013-26/17 

Дана, 28.12.2017. 

КОМИСИЈА 

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА 

Круљ М.Милан,предсједник 

Турањанин Илија, члан 

Драпић Стево, члан 

 

II  АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 59.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.97/16) и члана 62.Статута 

Општине Љубиње (Сл.гл.2/14), Начелник 

Општине Љубиње, донио је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о повјеравању послова управљања објектима 

и теренима  спортско-рекреационе намјене 

 

I 

 

 Овом одлуком се управљање објектима 

и теренима спортско-рекреационе намјене на 

подручју Општине Љубиње повјерава 

Одбојкашком клубу „Љубиње-Банком“ – 

Љубиње.  

 

II 

 

 Објекти и терени спортско-рекреационе 

намјене у смислу ове одлуке су: 

 

1. градска спортска дворана, 

2. стадион иза „Клуба пријатеља одбојке“, 

3. пословна зграда и простор „Клуба 

пријатеља одбојке“ 

4. фудбалски стадион „Буцање“ 

5. други објекти и терени, простори, 

опрема и реквизити спортско-

рекреационе намјене у својини 

Општине Љубиње. 

 

 

III 

 

 У оквиру вршења послова управљања 

Одбојкашки клуб „Љубиње-Банком“ – Љубиње., 

се обавезује да у року од највише три мејсеца од 

доношења ове одлуке: 

 

1. изврши попис, преузимање, и уреди 

стање имовинско-правне, техничке и 

књиговодствено-финансијске 

евиденције објеката, терена, опреме и 

реквизита спортско-рекреационе 

намјене ; 

2. донесе правилнике и друге акте којим 

се уређује коришћење предметне 

имовине (цјеновник, плаћање, накнада 

штете, надзор, извјештавања); 

3. закључи појединачне уговоре са сваким  

корисником предметне имовине под 

условима којим се обезбјеђује редовно 

стање физичко-техничке  заштите, 

текућег одржавања и функционалне 

исправности имовине и средстава. 

 

IV 

 

 По извршењу обавеза из тачке III.ове 

одлуке, предсједник Скупштине ОК „Љубиње-

Банком“ Љубиње је  обавезан  поднијети 

извјештај у писменој форми. 

 О стању објеката, простора, терена, 

опреме и реквизита извјештај се подноси сваких 

шест мјесеци. 

V 

 За имовинско-правна питања и 

административно-стручну подршку спровођењу 

ове одлуке одговорна је Општинска управа, а за 

финансијске и књиговодствене послове 

задужује се Агенција за финансијско-

књиговодствене и правне послове. 

VI 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке престају 

да важи Одлука о појвје послова управљања 

објектима и теренима спортско-рекреационе 

намјене бр.02-022-3/12, од 10.1.2013.године 

(Сл.гл.1/13). 

VII 

 

 Ова одлука ступа на снагу осам дана од 

дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 02-022-102/17 

Дана, 23.11.2017. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Дарко Крунић 

 

 

На основу члана 54,59 и 82 став 3.Закона о 

локалној самоуправи (Сл.гл.Републике Српске 

бр.97/16) и члана 62 Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.општине бр.02/14), Начелник Општине 

Љубиње доноси сљедеће  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за ревизију 

потписаних уговора о закупу 

пољопривредног земљишта у својини 

Општине Љубиње 
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1. 

 

Именује се Комисија за ревизију потписаних 

уговора о закупу пољопривредног земљишта у 

својини Општине Љубиње.У Комисију се 

именују: 

1.Ристо Милутиновић, предсједник 

2.Драгољуб Сорајић,замјеник предсједника, 

3.Симо Кучинар,члан 

4.Божо Сулавер,члан 

5.Ристо Перишић,члан 

 

2. 

 

Задатак Комисије је да изврши ревизију свих 

потписаних уговора на пољопривредном и 

градском грађевинском земљишту које се 

користи у пољопривредне сврхе,да утврди 

чињенично стање у вези са начином кориштења 

земљишта , измирењем обавеза за закупљено 

земљиште , те да евидентира слободне 

површине и да приреми поступак додјеле 

слободних површина наведеног земљишта за 

закуп за 2018.годину. 

По пбављеном послу комисија треба да 

Начелнику Општине достави збирни записник 

са приједлогом мјера и рјешења за додјелу 

земљишта на кориштење у 2018.години. 

 

3. 

 

Рок за извршење задатака је 31.12.2017.године. 

 

4. 

 

Ово рјешење ступа нс снагу даном доношења и 

биће објављено у Службеном гласнику 

Ошштине Љубиње. 

 

 

 

Број: 02-022-100/17 

Дана, 15.11.2017. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Дарко Крунић 

 

 

 

 На основу члана 54 и 82.став 3.Закона о 

локалној самоуправи (Сл.гл.Републике Српске, 

бр.97/16), члана 62.Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.Општине, 2/14),Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 

(Сл.гл.РС,71/10), 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 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) Александра Медан, замјеник 

предсједника 

3) Пешут Бранислав, члан 

4) Козић Слободанка, члан 

5) Сорајић Драгољуб, члан 

6) Војчић Витомир, члан 

 

2 

 

Задатак Централне комисије за попис сталне 

имовине Општине Љубиње је да координира и 

помаже при раду  појединачним комисијама за 

попис.  

3 

 

 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. 

 

4 

 

 Појединачне комисије су дужне доставити 

извјештај пописној комисији која ће сачинити 

јединствен извјештај о попису са приједлогом 

мјера о усклађивању књиговодственог са 

стварним стањем. 

5 

 

 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. 

6 

 

Трошкови ће се утврдити посебним закључком 

Начелника општине Љубиње. 

 

7 

 

Јединствен извјештај о извршеном попису 

доставља се Начелнику општине до 

28.02.2018.године. 
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8 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

Број: 02-022-121                         НАЧЕЛНИК 

Датум:14.12.2017.године          ОПШТИНЕ 

                                                     Дарко Крунић 

 

 На основу члана 54 и 82.став 3.Закона о 

локалној самоуправи (Сл.гл.Републике Српске, 

бр.97/16), члана 62.Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.општине, 2/14),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 

 сталне имовине Општине Љубиње 

(локалних путева и градских улица) 

 

 

1. Именује се комисија за попис и процјену 

вриједности сталне имовине (локалних 

путева и градских улица) у Општини 

Љубиње у саставу: 

 

1) Козић Слободанка, предсједник 

2) Сулавер Божо, члан 

3) Козић Д.Милан, члан 

 

 

2. Задатак Комисије је да изврши попис и 

процјену вриједности сталне имовине 

(локалних путева и градских улица) 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 

31.01.2018.године. 

 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у Службеном 

гласнику општине Љубиње. 

 

 

Број: 02-022-122 

Дана, 18.12.2017. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Дарко Крунић 

 

 

 

 На основу члана 54 и 82.став 3.Закона о 

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

62.Статута општине Љубиње (Сл.гл.општине, 

2/14), 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 

 

 1. Именује се комисија за попис и 

процјену вриједности имовине – земљишта на 

подручју Општине Љубиње у саставу: 

 

1) Сорајић Драгољуб, предсједник 

2) Кучинар Симо, члан 

3) Милутиновић Ристо, члан 

 

            3..  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. 

 

            4. 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 31.01.2018.године. 

 

              5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 02-022-123 

Дана, 18.12.2017. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Дарко Крунић 
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На основу члана 54.и 82.став 3.Закона о 

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

62.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.општине, 

2/14), 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.2/14), 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 31.12.2017.године извршити редован-

потпуни попис основних средстава, попис 

новчаних средстава, хартија од вриједности, 

потраживања и обавеза. 

 

2. 

 

Наведене активности извршиће Комисија у 

саставу: 

 

1. Војчић Витомир, предсједник 

2. Козић Ж.Милан, члан 

3. Пижула Синиша, члан 

 

3. 

 

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 28.02.2018.године, те попис 

новчаних средстава, хартија од вриједности, 

потраживања и обавеза на дан 

31.12.2017.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 31.01.2018. године. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

 

Број: 02-022-124 

Дана, 18.12.2017. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Дарко Крунић 

 

 

 

  

На основу члана 54.и 82.став 3.Закона о 

локалној самоуправи (Сл.гл.Републике 

Српске,бр.97/16),члана 62.Статута општине 

Љубиње (Сл.гл.општине, 2/14), 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 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: 

 - Пешут Бранислав, предсједник 

-  Перишић Ристо, члан 

-  Турањанин Срећко, члан 

 

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. 
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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 

31.01.2018.године. 

4 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у Службеном гласнику општине 

Љубиње. 

 

 

Број: 02-022-125 

Дана, 18.12.2017. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Дарко Крунић 

 

 

На основу  члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС,97/16), члана 62.Статута 

Општине Љубиње (Сл.гл.2/14) 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 

 

1. 

 

Начелник Општине даје  сагласност на 

Годишњи програм рада за школску 

2017/2018.годину Јавне установе Средња школа  

„“Светозар Ћоровић“ у Љубињу, број 331-1/17,  

од 18.09.2017.године, који је донио Шкослки 

одбор Јавне установе . 

 

 

2. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у Службеном гласнику Општине. 

 

 

Број: 02-611-5/17 

Дана, 02.10.2017. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Дарко Крунић 

 

 

 

На основу  члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС,97/16), члана 62.Статута 

Општине Љубиње (Сл.гл.2/14) и члана 

33.Стаута Јавне установе Центар за социјални 

рад Љубиње на предлог вршиоца дужности 

директора Јавне установе Центар за социјални 

рад Љубиње, Начелник Општине је донио 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1. 

 

Начелник Општине даје сагласност на 

Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста  Јавне установе 

Центар за социјални рад Љубиње  број: 01-

014.0-4-07-01/17, од 06.11.2017.године који је 

донио в.д.директора Јавне установе. 

 

2. 

 

Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Јавне установе 

Центар за социјални рад Љубиње  објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

3. 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у Службеном гласнику Општине. 

 

Број: 02-022-103/17 

Дана, 23.11.2017. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Дарко Крунић 

 

 

 

На основу  члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС,97/16), члана 62.Статута 

Општине Љубиње (Сл.гл.2/14) и члана 

65.Стаута Јавне установе „Дјечији вртић“ 

Љубиње (Сл.гл.3/11), на предлог Управног 

одбора Јавне установе Дјечији вртић „Љубиње“ 

у Љубињу, Начелник Општине је донио 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1. 

 

Начелник Општине даје  сагласност на 

Годишњи програм рада за радну 

2017/2018.годину Јавне установе Дјечији вртић 

„Љубиње“ у Љубињу, број 37/17, који је донио 

Управни одбор Јавне установе . 

 

2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине. 

 

Број: 02-60-7/17 

Дана, 15.09.2017. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Дарко Крунић 
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На основу  члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС,97/16), члана 62.Статута 

Општине Љубиње (Сл.гл.2/14).Стаута Јавног 

предузећа „Водовод“, д.о.о. Љубиње, на предлог 

в.д. директора Јавног предузећа „Водовод“ 

д.о.о. Љубиње, Начелник Општине је донио 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1. 

 

 Начелник Општине даје  сагласност на 

Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Јавног предузећа 

„Водовод“ д.о.о. Љубиње, број: 01-162/17,  од 

14.09.2017.године, који је донио в.д.директор 

Јавног предузећа. 

 

 

2. 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине. 

 

Број: 02-023-1/17 

Дана, 12.10.2017. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Дарко Крунић 

 

 

III АКТИ ЈАВНИХ УСТАНОВА 
 

На основу члана  14. Правилника о 

условима за оснивање установа социјалне 

заштите и обављања дјелатности социјалне 

заштите („Службени гласник РС“,број 90/17) и 

члана 33. Статута ЈУ Центар за социјални рад 

Љубиње, в.д. Директор ЈУ Центар за социјални 

рад Љубиње,  д о н о с и 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

o унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈУ Центар 

за социјални рад Љубиње 
 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 

Правилником о пословима, нормативима и 

стручним кадровима ЈУ Центар за социјални 

рад Љубиње, (у даљем тексту: Правилник) 

разрађује и и утврђује: 

(1)  укупан број радних мјеста у ЈУ Центар 

за социјални рад Љубиње 

(2)  распоред послова и радних задатака, са 

описом послова за свако радно мјесто, 

(3)  услови за обављања одређених послова 

и задатака по радним мјестима, 

(4)  јавност рада и одговорност запослених у 

Центру. 

 

Члан 2. 

 

За вршење редовних послова у ЈУ 

Центар за социјални рад Љубиње, утврђује се 

укупно 5 (пет) извршиоца укључујући и 

директора Центра. 

 

 

 

РАДНО МЈЕСТО 

 

Члан 3. 
 

       (1)  Радно мјесто са својим називом чини 

скуп сродних послова и задатака које обавља 

један или више радника. 

       (2)  Радно мјесто одређено је називом, 

описом послова, општим и посебним условима 

и бројем радника. 

 

Члан 4. 
 

        (1) Општи услови утврђени су законом 

(лице старије од 18 година и да има општу 

здравствену способност). 

         (2) Посебни услови односе се на стручну 

спрему, посебна специјалистичка знања, испите 

за које се укаже потреба, радно искуство и 

слично. 

 

Члан 5. 

 

        Стручна спрема потребна за обављање 

послова утврђује се према врсти и сложености 

послова.      

 

Члан 6. 
 

(1) Под стручном спремом подразумијевају 

се општа и стручна занимања, која су 

неопходна за обављање одређених 

послова, стечена на законом 

верификован начин. 

 

(2) Посебна знања односе на посједовање 

сертификата остварених учествовањем 

на едукативним семинарима. 

 

 

Члан 7. 
 

(1) За обављање послова утврђује се један 

степен стручне спреме, изузетно се 
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могу утврдити највише два степена 

стручне спреме. 

      (2)  За обављање одређених послова може се 

утврдити већи број занимања и смјерова. 

 

 

Члан 8. 
 

        Радно искуство као услов за обављање 

одређених послова, признаје се уколико је 

стечено на истим или сличним пословима у 

струци, послије стицања стручне спреме, која је 

услов за заснивање радног односа. 

Сваки радник је обавезан да се стручно 

усавршава, ради што ефикаснијег обављања 

послова. 

Посједовање сертификата стечених на 

едукацијама, узима се као критеријум за 

вредновање послова радника, а које одређује 

директор, и поступа у складу са својим 

овлаштењима. 

 

Члан 9. 
 

        Сваки радник је обавезан да за вријеме 

обављања послова, проводи мјере заштите на 

раду и заштите од пожара, а у складу са Законом 

о заштити на раду и Правилником о заштити на 

раду, односно Законом о заштити од пожара и 

Правилником о заштити од пожара. 

 

Члан 10. 
 

        (1) Сви радници у Центру одговорни су за 

законито, савјесно и непристрасно обављање 

послова на које су распоређени. 

        (2)  Радници у Центру, за свој рад, 

одговарају дисциплински и материјално, а у 

складу са Законом о раду,  Правилником о раду, 

Правилником о дисциплинској и материјалној 

одговорности радника, као и Кодексом 

запослених у Центру. 

 

Члан 11. 
 

        (1)  Рад Центра је јаван. 

        (2) Директор Центра се стара о примјени 

начела јавности рада Центра и одређује степен 

тајности појединих података или докумената, 

односно послова и задатака који представљају 

тајну и не могу се објављивати. 

       (3)  Радници су обавезни да потпишу изјаву 

о чувању тајности података. 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА И УСЛОВИ ЗА 

ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ 
 

 

Члан 12. 
 

        Систематизација радних мјеста са називима 

радних мјеста, врстом и степеном стручне 

спреме, радним искуством, бројем извршилаца, 

посебним условима и групом сложености 

послова, утврђена је у табеларном прегледу који 

је саставни дио овог Правилника (Табела - 

Прилог број 1).     

  

ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА 

ПО РАДНИМ МЈЕСТИМА 

 

 

Члан 13. 

 

Послови и задаци директора  ЈУ Центар 

за социјални рад су: 

 

6. организује и руководи радом Центра, 

7. заступа и представља ЈУ Центар за 

социјални рад Љубиње према трећим 

лицима, 

8. предлаже Управном одбору план и 

програм рада и предузима мјере за 

њихово спровођење, 

9. подноси извјештај о пословању Центра 

по периодичном и годишњем 

извјештају, 

10. наредбодавац је за извршење 

финансијског плана, 

11. предлаже унутрашњу организацију 

радних мјеста и друга општа акта, 

12. одлучује о потреби заснивања радног 

односа, о избору радника за заснивање 

радног односа, распоређује раднике, 

одлучује о престанку радног односа, 

рјешава по приговору радника, изриче 

дисциплинске мјере у складу са 

Законом и одлучује о другим пословима 

везано за права радника, 

13. именује и разријешава лица са 

посебним овлашћењима и 

одговорностима, 

14. доноси одлуке и упутства у вези са 

радом и пословањем Центра, 

15. извршава правоснажне одлуке суда, 

16. саставља  финансијске извјештаје, 

17. попуњава буџетске обрасце, 

18. саставља статистичке извјештаје, 

19. обавља и друге послове предвиђене 

Законом и општим актима Центра. 

 

 

 



 
Датум: 31.12.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 3 - Страна: 125 

 
 

Услови: 

 

 - ВСС која се вреднује 240 ЕЦТС бодова, 

дипломирани социјални радник, дипломирани 

правник, дипломирани психолог, дипломирани 

социолог, дипломирани педагог, дипломирани 

специјални педагог, дипломирани дефектолог 

или ВСС економских усмјерења, 

- 5 (пет) година радног искуства након 

стицања високе стручне спреме, 

- положен стручни испит за рад у  управи, 

- познавање рада на рачунару. 

 

Број извршилаца: (1) један 

 

 

Члан 14. 
 

 Послови и задаци самосталног 

стручног сарадника за социјални рад и 

социјалну политику – социјалног радника су: 
 

- открива и прати социјалне потребе и 

проблеме грађана и предузима одређене мјере за 

рјешавање ових потреба и проблема, 

- предлаже и предузима мјере у 

рјешавању социјалних проблема, потреба и 

патолошких потреба грађана, 

- организује и спроводи одговарајуће 

облике социјалне заштите, дјечије заштите, 

породично-правне заштите, заштите 

малољетника и у овим активностима 

непосредно пружа услуге социјалног рада, 

- даје приједлог правнику за одређивање 

сталног надзора над вршењем родитељског 

права, 

- даје приједлог правнику за покретање 

поступка одузимања родитељског права, 

- даје приједлог правнику у поступку 

доношења рјешења родитељског старања, 

издржавања и контакта дјеце прије развода 

брака, 

- води поступак смјештаја одраслих лица 

без породичног старања, 

- развија и унапређује превентивне 

активности које доприносе спречавању и 

сузбијању социјалних потреба и патолошких 

појава, 

- подстиче, организује и координира 

професионални и добровољни хуманитарни рад 

у области социјалне заштите, дјечије заштите, 

породично-правне заштите, заштите страрих и 

малољетних лица, 

- ради на извршењу васпитних мјера, 

- води поступак мирења брачних партнера 

са малољетном дјецом у складу са одредбама 

Породичног закона, 

- разговор са малољетном дјецом 

школског узраста, 

- посредовање са родитељима око 

договора о доприносу издржавању дјеце, 

- сарађује са невладиним организацијама 

и вјерским заједницама, 

- води евиденцију о оствареним правима, 

услугама и корисницима права и услуга у 

социјалној заштити путем базе података 

Информационог система социјалне заштите 

(SOTAC), 

- рјешава у првом степену о остваривању 

права утврђених Законом о социјалној заштити, 

- рјешава у првом степену о остваривању 

права утврђених Породичним законом, 

- врши и друге послове утврђене Законом, 

Одлукама Скупштине општине и налогом 

Директора. 

 

Услови: 

 

- ВСС која се вреднује најмање 180, 

односно 240 ЕЦТС бодова, дипломирани 

социјални радник, 

- 1 (једна) година радног искуства, 

- положен стручни испит за рад у 

области социјалне заштите, 

- познавање рада на рачунару. 

 

Број извршилаца: (1) један 

 

Члан 15. 
 

 Послови и задаци самосталног 

стручног сарадника за нормативне и правне 

послове су: 

 

      - прати правне прописе  и пружа правну 

помоћ у вези примјене прописа, 

      - заступа Центар  пред надлежним судовима, 

органима управе или другим правним     

        Лицима, 

- израђује уговоре из дјелокруга рада 

Центра, 

- обавља послове у вези нормативне 

дјелатности Центра, 

- упознаје клијента са правима, обавезама и 

могућностима у остваривању права и           

         интереса, 

      - води управне поступке који се покрећу по 

службеној дужности или по захтјеву 

   клијента, 

      - учествује у раду комисија Центра, 

      - учествује у раду Стручних тимова и 

Стручних вијећа, 

      - доноси  рјешење о стављању под 

старатељство малољетне дјеце/пунољетних 

лица, 

- доноси рјешење о постављању 

сталног стараоца малољетној 

дјеци/пунољетних лица, 
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- доноси рјешење о престанку 

старатељства над малољетном 

дјецом/пунољетних лица, 

- доноси рјешење о постављању 

стараоца у чину за малољетну 

дјецу/пунољетна лица , 

- доноси  рјешење о усвајању дјетета, 

- доноси рјешење о повјеравању 

дјетета трећем лицу, 

- доноси  рјешење о одређивању 

личног имена малољетном дјетету, 

- доноси  рјешење  о појачаном 

надзору над вршењем родитељског права, 

- покреће кривични поступак против 

родитеља који занемарују и злостављају 

своју дјецу, 

- обавља послове у поступку 

утврђивања  издржавања дјеце, 

- обавља активности у поступку 

утврђивања и оспоравања очинства, 

- обавља активности поступка за 

одузимање или ограничавање 

родитељског права, те продужење истог, 

- обавља активности процјене 

потребе и најбољег интереса везано за 

отуђивање имовине дјеце и  малољетних 

лица под старатељством, 

- даје  сагласност за промјену имена 

и презимена малољетне дјеце, 

- обавља активности вођења 

евиденције дјеце дате на усвојење, 

- обавља активности вођења 

евиденције о издржавању дјеце, 

- обавља активности поступка за 

одузимање и враћање пословне 

способности, 

- обавља активности процјене 

потребе и најбољег интереса везано за 

отуђивање имовине за лице стављено под 

старатељство, 

- врши контролу предаје имовине 

лица под старатељством-стараоцу, 

- поред извјештаја, повремено, 

личним увидом контролише како старалац 

врши своје дужности према штићенику, 

-  води послове везане за стамбену 

проблематику корисника, 

- вођење евиденције  у складу са 

позитивном законском регулативом, 

- рјешава у првом степену о 

остваривању права утврђених Законом о 

дјечијој заштити, 

- обавља друге стручне послове из 

области дјечије заштите, 

- обавља и друге послове утврђене 

Законом, Одлукама Скупштине општине и 

налогом Директора. 

 

 

 

 

Услови: 

 

`  - ВСС која се вреднује 240 ЕЦТС 

бодова, дипломирани правник, 

- 1 (једна) година радног искуства 

након стицања високе стручне спреме, 

- положен стручни испит за рад у  

управи, 

- познавање рада на рачунару. 

Број извршилаца: (1) један 

 

Члан 17. 

 

Послови и задаци самосталног 

стручног сарадника на пословима породичне 

заштите су: 

 

- обавља савјетодавно-терапијски 

рад са клијентима и породицама, 

- обавља послове везане за заштиту 

дјеце из породица са поремећеним 

породичним односима и учествује у 

регулисању тих односа и дјеце без 

родитељског старања, 

- обавља послове везане за 

заштиту дјеце и омладине са 

поремећајима у друштвеном понашању, 

-  пружа подршку у задовољавању 

развојних потреба дјеце (социјализацији) 

и ресоцијализацији одраслих, 

- води поступак мирења брачних партнера 

са малољетном дјецом у складу са 

одредбама Породичног закона, 

- врши експертизу личности код 

прекршајног поступка код малољетника, 

- ради са малољетним лицима 

који имају сметње у социјалном 

функционисању по основу различитих 

узрока, 

- учествује у креирању 

индивидуалног плана за малољетна  

лица у односу на дијагностику и потребе 

клијената, 

- ангажује се у тиму за 

провођење мјера: појачаног надзора 

родитеља, појачаног надзора органа 

старатељства, упућивање у васпитну 

установу, упућивање  у васпитно-

поправни дом и казнено-поправни дом, 

трговине људима и други, 

- припрема породицу и дјецу за 

комисију за процјену потреба и 

усмјеравање дјеце са сметњама у 

развоју, 

- обавља психолошку процјену 

личности кроз примјену 

психодијагностичких мјерних 

инструмената и даје писмени налаз и 

мишљење, 
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- врши индивидуални и групни 

психо-социјални рад са клијентима, 

- савјетовање, 

- заговара и учествовује у 

превентивним програмима за угрожене 

групе: хуманитарне акције, прикупљање 

одјеће и обуће и др., 

- учествује у раду комисија 

Центра, Стручних тимова и Стручних 

вјећа, 

- обавља и друге послове 

утврђене Законом, Одлукама Скупштине 

општине и налогом Директора. 

               

Услови: 
 

- ВСС која се вреднује најмање 180, 

односно 240 ЕЦТС бодова, дипломирани 

психолог, дипломирани социолог, дипломирани 

педагог, дипломирани специјални педагог, 

дипломирани дефектолог (дипломирани 

специјални едукатор и рехабилитатор), 

 - 1 (једна) година радног искуства 

након стицања високе стручне спреме, 

- положен стручни испит за рад у  

управи, 

- познавање рада на рачунару. 

 

Број извршилаца: (1) један 

      

Члан 18. 

 

 Послови административног радника 

су: 
 

      -     води канцеларијско пословање, 

-    прима пошту, заводи у одговарајуће 

картице и доставља пошту Директору, 

-    врши личну доству поште на подручју 

града, 

- заводи предмете у одговарајуће 

књиге и евиденције, 

- заводи рачуне у одговарајуће 

књиге, 

- води основне и помоћне 

евиденције о јединицама 

документације, 

- организује и врши надзор над 

руковањем актима и предметима у току 

обраде, 

- спроводи мјере заштите 

документације, 

- прима предмете од радника, 

- раздужује пошту кроз интерну 

доставну књигу и разводи кроз картице, 

- рукује штембиљима и води 

бригу о њима, 

- предлаже предузимање мјера 

физичко-техничке заштите архивске 

грађе и регистраторског материјала, 

архивског депоа и опреме, 

- предлаже усклађивање Листе 

категорија регистраторског материјала 

са роковима чувања у складу са 

прописима, 

- води дневну евиденцију о 

присутности радника Центра на раду, 

-     врши услуге социјалног рада на терену, 

      -     врши послове оператера у бази података 

Закона о дјечијој заштити, 

      -     врши послове на одржавању чистоће 

цјелокупног канцеларијског простора, 

      -     врши и друге послове утврђене Законом, 

Одлукама Скупштине општине  Љубиње и 

налогом Директора. 

 

Услови: 
- ССС, економски техничар, 

управни техничар, гимназија 

- 1 (једна) година радног искуства 

-     положен стручни испит 

- познавање рада на рачунару 

 

Број извршилаца: (1) један 

     

  

 

Члан 19. 
  

 У циљу ефикасног извршавање јавних 

овлаштења, ЈУ Центар за социјални рад Љубиње 

сарађује са стручним особљем ОШ „Свети 

Сава“ Љубиње (дипломираним психологом, 

дипломираним педагогогом), а у складу са 

Законским прописима ангажује и остале стручне 

раднике (дипломираног дефектолога, 

дипломираног социолога, доктора специјалисту 

одговарајућег профила, судског вјештака и сл.) 

зависно од указане потребе. 

 

Члан 20. 
 

На овај правилник сагласност даје 

Начелник општине.    

 

Члан 21. 
 

Ступањем на снагу овог правилника, 

престаје да важи правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

Центру за социјални рад Љубиње, број  01-

014.0-4-03/13 од 17.05.2013. године. 

 

 

Број: 01-014.0-4-07-01/17  

Датум:  06.11.2017 год. 

в.д. директор 

Биљана Пешут 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА, 

 БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ  

Ред. 

бр. 

Назив радног мјеста Број 

изврш-

илаца 

Степен Занимање Потребно радно 

искуство 

1. Директор један VII ВСС која се вреднује са 

240 ЕЦТС бодова, 

дипл.социјални радник, 

дипл.правник,дипл. 

психолог, дипл. социолог, 

дипл. педагог,дипл. 

специјални педагог, дипл. 

дефектолог или ВСС 

економских усмјерења 

Пет година 

радног искуства 

2. Самостални стручни 

сарадник за социјалну 

заштиту и социјалну 

политику- социјални 

радник 

један VI 

 

или 

 

VII 

ВСС која се вреднује са 

најмање 180, односно240 

ЕЦТС бодова, 

дипломирани социјални 

радник, 

дипломирани менаџер у 

социјалној 

политици и социјалној 

заштити 

Једна година 

радног искуства 

3. Самостални стручни 

сарадник за 

нормативне  и правне 

послове 

један VII ВСС која се вреднује са 

240 ЕЦТС бодова, 

дипломирани правник, 

Једна година 

радног искуства 

 4. Самостални стручни 

сарадник на 

пословима породичне 

заштите 

један VI 

 

или 

 

VII 

ВСС која се вреднује са 

најмање 180, односно240 

ЕЦТС бодова, дипл. 

психолог, дипл. социолог, 

дипл. педагог,дипл. 

специјални педагог, дипл. 

дефектолог 

Једна година 

радног искуства 

5. Административни 

радник за вођење 

канцеларијског 

пословања 

један IV ССС, економски техничар, 

управни техничар, 

гимназија 

Једна година 

радног искуства 
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IV АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
 

На основу члана 103 Закона о раду 

(сл.гл.РС,бр.38/00,41/00,47/02,38/03,66/03 те члана 

7.ЗоР Сл.гл.01/16) и члана 29 до38 посебног 

колективног уговора за стамбено комуналне и 

услужне дјелатности Републике 

Српске(Службени гласник Републике Српске 

број:95/06) и Статута Ј.П.“ВОДОВОД“д.о.о. 

Љубиње доносим: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста ЈП „Водовод“ 

д.о.о. Љубиње 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 

Овим правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста(у даљем 

тексту:Правилник) 

Ј.П.“ВОДОВОД“д.о.о.Љубиње(у даљем 

тексту:Предузеће) утврђује се унутрашња 

организација и систематизација радних 

мјеста,врста и опис послова и радних задатака 

(стручна спрема и број извршилаца по радним 

мјестима) и друга питања која су у вези са 

унутрашњом организацијом и систематизацијом 

радних мјеста. 

 

Члан 2. 

 

Унутрашњом организацијом Предузећа утврђује 

се најрационалније кориштење радне снаге и 

средстава рада. 

 

 

Члан 3. 

 

Саставни дио овог правилника су:Преглед-

табеларни систематизације радних мјеста са 

утврђеним коефицијентима и опис послова и 

радних задатака по радним мјестима. 

 

 

II УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 4. 

 

Сви послови и радни задаци Предузећа 

разврставају се по радним мјестима 

систематизованим по организационим 

јединицама. 

Радно мјесто је основна организациона јединица 

рада која обухвата сродне и технолошки повезане 

послове и радне задатке.У зависности од обима 

послова и радних задатака за поједина радна 

мјеста у предузећу систематизује се број 

извршилаца. 

Број извршилаца се планира и попуњава зависно 

од потреба процеса рада,развијености послова и 

обима рада предузећа. 

Број извршилаца из претходног става утврђује 

Управа Предузећа-директор. 

 

Члан 6. 

 

Стручна спрема се разврстава према групама 

сложености послова и то: 

I група....неквалификовани радник,нижа стручна 

спрема 

II група....................полуквалификовани радник 

III група...................квалификовани радник 

IV група...................средња стручна спрема 

V група....................висококвалификовани радник 

VI група...................виша стручна спрема 

VII група..................висока стручна спрема 

У случају када је за неко радно мјесто овим 

правилником предвиђено два или више 

извршилаца,а стручна спрема алтернативно 

одређена, нпр.(ссс/кв),онда се за сваког 

извршиоца одређује коефицијент сложености 

послова у распону предвиђеном за стручну 

спрему која је повољнија за радника. 

 

 

Члан 7. 

 

Јавно предузеће „ВОДОВОД“д.о.о. Љубиње је 

организовано као Јавно Предузеће 

„ВОДОВОД“д.о.о. Љубиње за обављање послова 

од посебног интереса. 

Послови и радни задаци дефинисани овим 

правилником разврстани су по организационим 

јединицама и службама и то: 

 

 

 

 УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА-ДИРЕКТОР 

 

 РАДНА ЈЕДИНИЦА ПУМПНА 

СТАНИЦА И ОДРЖАВАЊЕ 

ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 

 

 СЛУЖБА ЕКОНОМСКИХ И ОПШТИХ 

ПОСЛОВА 

 

Органи предузећа су: 

 

  НАДЗОРНИ ОДБОР 

 

 УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА-ДИРЕКТОР 

 

Основни дијелови процеса рада у 

Ј.П.“ВОДОВОД“д.о.о. Љубиње су Радне 

јединице. 

Радне јединице су радно-организациони 
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дијелови предузећа са јединственим процесом 

рада који је утврђен у предмету пословања. 

У Ј.П. „ВОДОВОД“д.о.о. Љубиње постоји 

Радна јединица „Пумпна станица и одржавање 

водоводне мреже“ као и „Служба економских 

и општих послова“ 

 

 

Члан 8. 

 

 

III ПРЕГЛЕД ПОСЛОВА И РАДНИХ 

ЗАДАТАКА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 

РАДНА ЈЕДИНИЦА И СЛУЖБА  

РАДНА ЈЕДИНИЦА „ПУМПНА 

СТАНИЦА И ОДРЖАВАЊЕ 

ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ“ 

 

 Производња,пречишћавање,дистрибуција 

и продаја воде за пиће 

привреди,домаћинствима и другим 

потрошачима, 

 Одржавање водоводног система, 

Издавање водоводних сагласности за 

нове објекте као и за објекте који се 

дограђују,адаптирају и реконструишу, 

 Израда прикључака за воду, 

Мјесечно очитање мјерних 

инструмената-водомјера, 

 Реконструкција водоводног система и 

изградња нових водоводних праваца и 

објеката до другог пропусног вентила 

водомјера, 

 Ова радна јединица,по потреби обавља и 

друге послове и радне задатке из 

предмета пословања те и друге послове у 

ванредним ситуацијама или по наређењу 

непосредног руководиоца или директора 

предузећа. 

 

 

СЛУЖБА ЕКОНОМСКИХ И 

ОПШТИХ ПОСЛОВА 

 

 Израда завршних рачуна и периодичних 

обрачуна, 

 Благајнички послови, 

 Послови платног промета, 

 Вођење цјелокупне рачуноводствене и 

финансијске документације, 

 Остали књиговодствени,финансијски и 

планско-аналитички послови за потребе 

предузећа. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ И ПОПУНЕ РАДНИХ МЈЕСТА СА 

УТВРЂЕНИМ КОЕФИЦИЈЕНТИМА 

 

Члан 9. 

 

Називи радних мјеста са условима(стручна спрема) и коефицијентима утврђени су у 

табели како слиједи: 
 

НАЗИВ РАДНОГ 

МЈЕСТА 

Б
Р

О
Ј

 

И
З

В
Р

Ш
 

 

СТРУЧНА СПРЕМА  

КОЕФИЦИЈЕНТ 

 

СТЕПЕН СТРУКА 

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА            1 ВСС, ВС ТЕХНИЧКА, 

ПРАВНА,  

ЕКОНОМСКА 

5,80 

ТЕХНИЧКИ 

РУКОВОДИЛАЦ РАДНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 

 

1 

 

ССС, 

ВКВ 

 

МАШИНСКА, 

ГРАЂЕВИНСКА 

 

4,00 

 

ВОДОИНСТАЛАТЕР 

 

2 

 

 

ВКВ, КВ 

 

ВОДОИНСТ. 

БРАВАР 

 

3,50 

МАШИНИСТА У 

ПУМПНОЈ СТАНИЦИ 

3 ВКВ, 

КВ 

ВОДОИНСТ. 

БРАВАР 

ЕЛЕКТРО 

3,50 

ГЛАВНИ КЊИГОВОЂА 

-АГЕНЦИЈА ЗА 

КЊИГОВОДСТВЕНЕ 

ПОСЛОВЕ 

    

РАДНИК НА 

ОБРАЧУНУ ВОДЕ 

БЛАГАЈНИК, 

ФАКТУРИСТ, АРХ. 

 

1 

 

 

ССС 

ОПШТА, 

ЕКОНОМСКА 

 

3,50 

 

ИНКАСАНТ – 

ПОМОЋНИ РАДНИК 

 

    2 

 

НСС, КВ, 

ССС 

  

2,00 



 
Датум: 31.12.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 3 - Страна: 132 

 

V ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА 

СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЈЕСТА 

УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА: 
 

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА 
 

 

 Врши послове и радне задатке утврђене 

законом,подзаконским актима,Статутом и 

општим актима предузећа: 

Води пословање Предузећа, 

 Заступа и представља Предузеће, 

 Усклађује процес рада Предузећа и пословну 

политику, 

 У свом раду дужан је да се придржава Закона и 

нормативних аката предузећа и да контролише 

законит рад служби,радних јединица и 

појединаца, 

 Извршава одлуке Предузећа и суда, 

 Разматра и предлаже планове Предузећа те 

кординира рад на спровођењу 

плана,контролише извршење планских 

величина и свих задатака које у склопу 

пословања имају извршити организациони 

дијелови Предузећа и сваки појединац, 

 Овлаштен је да предузима мјере за неизвршење 

радних задатака,путем одговарајућих 

органа,изрицања казни и мјера и других 

радњи,а све у циљу бољег пословања 

предузећа, 

 Покреће поступке за повреде радних дужности, 

 Даје упутства и наређења у оквиру пословања 

Предузећа и контролише извршења, 

 Учествује у изради нормативних аката 

предузећа, 

 Закључује уговоре, 

 Издаје налоге за прековремени рад, 

 Издаје рјешења за рад у случају ванредних 

ситуација,те рјешења о постављању на радна 

мјеста,премјештању,отказу уговора о раду и сл. 

 Брине преко одговарајућих служби и 

појединаца о имовини Предузећа и 

рационалном кориштењу средстава и опреме, 

 Даје основна упутства и смјернице и спроводи 

неопходне мјере за унапређење пословања и 

сл., 

 Одлучује о додјели стимулације,њеном 

укидању као и умањењу плате радника која 

може износити у зависности од резултата рада 

до 20% од основне плате радника, 

 Одобрава службена путовања, 

 За свој рад одговоран је Надзорном одбору 

предузећа и Скупштини Општине Љубиње, 

 Преко одговарајућих органа и извршиоца брине 

о спровођењу закона и прописа из области 

заштите на раду и противпожарне заштите,те 

уопште о примјени позитивних законских 

прописа, 

 

 Директор може за обављање одређене врсте 

послова да овласти лице или организацију,ако 

обим послова није толики да је потребно 

посебно радно мјесто,а све у циљу смањења 

трошкова пословања 

 

 

РАДНА ЈЕДИНИЦА ПУМПНА СТАНИЦА И 

ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ: 

ТЕХНИЧКИ РУКОВОДИЛАЦ РАДНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 
 

 

 Њему су одговорни сви радници на Одржавању 

мреже и Пумпне станице, 

 Основни задатак Техничког руководиоца 

предузећа је да осигура квалитетно текуће 

одржавање водоводног система,а у складу са 

техничким прописима,нормативима и 

стандардима који важе за поједине врсте 

радова, 

 Одржава објекат и опрему Пумпне станице у 

исправном стању у циљу континуираног 

водоснабдијевања, 

 Организује,руководи,контролише и одговара за 

све врсте послова који се изводе,посебно се 

залажући за што боље и квалитетније 

одржавање водоводне мреже и водоводних 

објеката, 

 Израђује спецификације материјала потребних 

за несметано одржавање водоводног система, 

 Контролише рад и присуство радника у 

пумпном постројењу, 

 Контролише обрачунске налоге радника у 

Предузећу, 

 Организује мјесечно очитање водомјера, 

 Води рачуна о систему за хлорисање воде у 

пумпниј станици, 

 Издаје групне и појединачне налоге радницима 

предузећа,те их доставља на одобрење и овјеру 

директору Предузећа 

 Контролише утрошак материјала по радним 

налозима, 

 Издаје водоводне сагласности те их даје на 

одобрење директору Предузећа, 

 Одеђује мјесто прикључка нових потрошача на 

водоводну мрежу, 

 Предлаже план кориштења годишњих одмора 

њему одговорних радника, 

 Извјештава редовно директора Предузећа о 

свом дјелокругу послова и о свим аспектима 

важним за успјешан рад Предузећа, 

 Обавезан је да контролише примјену заштите 

на раду у Предузећу, 

 Обавља и све остале послове по налогу 

директора Предузећа,а у циљу што успјешнијег 

пословања Предузећа, 
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 За свој рад одговоран је директору Предузећа. 

 

МАШИНИСТА У ПУМПНОЈ СТАНИЦИ 

 

 Обавезан је да исправно рукује постројењем и 

електричним склопкама на вратима електро-

ормара за поједине пумпе, 

 Учествује у отклањању кварова уколико до њих 

дође у било којој смјени према својим стручним 

способностима, 

 Обавезан је подмазивати пумпе предвиђеним 

средством за подмазивање лежајева,као и 

мотора одговарајућом машћу за лежајеве, 

 Води евиденцију о раду пумпи као и количини 

испумпане воде, 

 Води евиденцију о подмазивању и температури 

пумпи и електромотора, 

 Провјерава исправност бртвеница на пумпама, 

 Провјерава истрошеност диска на пумпама, 

 Уколико дође до квара у управљачком ормару 

или трафо станици квар се евидентира у књигу 

и о њему обавјештава непосредног 

руководиоца, 

 Евидентира у књигу вријеме замјене боце 

хлора, те прати притисак у истој, 

 Води рачуна о раду пумпи у нижој тарифи 

електричне енергије(23:00-07:00 љети и 22:00-

06:00 зими), 

 Води рачуна о приступном путу у Пумпну 

станицу, 

Нарочиту пажњу посвећује чистоћи радног 

мјеста и машинске хале, 

 Брине о уредној примопредаји дужности,а све 

уочене недостатке евидентира у књигу 

запажања,а о евентуалним неисправностима 

обавјештава непосредног руководиоца и 

директора Предузећа, 

 Обавезан је водити бригу о хлорној станици и 

поступати са ротометрима по инструкцијама 

техничког руководиоца и упутству за руковање 

опасним материјама, 

 Самостално рукује службеним возилима и води 

рачуна о њиховој исправности, 

 Обавезан је користити средства заштите на раду 

и строго водити рачуна о против-пожарној 

заштити, 

 Одговоран је за свој рад Техничком 

руководиоцу и директору Предузећа, 

 Свакодневно извјештава Техничког 

руководиоца и директора Предузећа о свим 

битним подацима у току смјене(стању бројача 

радних сати,испумпаној количини воде и 

осталим битним запажањима у току рада 

постројења),  

 Ради и све остале послове по налогуТехничког 

руководиоца и директора. 

 

 

 

ВОДОИНСТАЛАТЕР 

 

 Обавља све врсте послова из оквира своје 

струке и уже специјалности уз пуну 

одговорност за благовремено извршавање 

задатака, 

 Води рачуна о утрошку материјала у процесу 

одржавања водоводне мреже, 

 Извјештава свакодневно непосредног 

руководиоца о дневном учинку, 

 Самостално рукује путничким возилима,води 

рачуна о њиховој исправности и чистоћи 

 Дужан је правилно користити и држати у 

исправном стању средства за рад са којима 

рукује, 

 Врши благовремено очитање водомјера како 

домаћинстава тако и привредних субјеката, 

Приликом очитања водомјера води евиденцију 

о новонасталим кваровима на водоводној 

мрежи и исправности пломбе на водомјерима, 

 Води рачуна о исправности водомјера, 

 По потреби обавља и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца и директора 

предузећа, 

 Обавезан је примјењивати мјере заштите на 

раду и мјере против-пожарне заштите, 

 За свој рад одговара техничком руководиоцу и 

директору Предузећа. 

 

 

СЛУЖБА ЕКОНОМСКИХ И ОПШТИХ 

ПОСЛОВА: 

 

ГЛАВНИ КЊИГОВОЂА-АГЕНЦИЈА ЗА 

КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 

 

 Прима,разврстава,књиговодствене 

документе,контира и књижи контиране 

књиговодствене документе кроз аналитику и 

синтетику, 

 Прати и примјењује законске прописе из 

области књиговодствених докумената, 

 Одговара за исправност књиговодствених 

докумената, 

 Ради на изради бруто биланса, 

 Одговоран је за чување књиговодствених 

докумената, 

 Одговоран је за чување пословне тајне, 

 Води књиговодствену евиденцију купаца и 

добављача, 

 Контролише рачунску и формалну исправност 

докумената за књижење, 

 Прати доспјелост потраживања 

 Обрачунава мјесечне зараде запослених 

радника 

 Обрачунава затезне камате, 

 

 Редовно саставља извјештај о наплаћеној 

реализацији, 
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 Прави спискове потраживања за које треба 

вршити исправку и преносити на спорна 

потраживања, 

 Води књигу улазних рачуна у складу са 

правилима ПДВ-а, 

 Саставља ПДВ пријаве за сваки мјесец у 

законском року, 

 Врши израду шестомјесечног и завршног 

рачуна у складу са одговарајућим законским 

прописима, 

 Има право да одбије књижење неисправне 

документације, 

 

ФАКТУРИСТА,БЛАГАЈНИК,АРХИВАР 

 

 Мјесечно испоставља фактуре за утрошену 

воду привредних потрошача и физичких лица, 

 Прави листе за мјесечно очитање водомјера и 

сарађује са радницима на терену-пописивачима 

у вези могућих грашака очитања, 

 На основу пореске пријаве врши уплату 

доприноса и пореза, 

 У књигу излазних рачуна уноси све рачуне 

ПДВ обвезника и осталих потрошача, 

 Даје мјесечне извјештаје о фактурисаној 

реализацији,те о количини испоручене воде, 

 Књижи у картоне потрошњу воде код физичких 

и правних лица, 

 Води рачуна о наплати потраживања како 

редовне потрошње тако и репрограмираног 

дуга потрошача, 

 Пише опомене за неплаћање рачуна и 

репрограмираног дуга потрошача, 

 Врши књижење издатка и примитка кроз 

благајнички извјештај, 

 Врши свакодневно закључивање благајничког 

извјештаја уколико има промјена у благајни, 

 Свакодневно доноси изводе са банака и 

промјене са њих уноси у картице потрошача, 

 Обавља и друге послове везане за благајничко 

пословање, 

 Сарађује са инкасантом у вези наплате рачуна 

као и уручивања опомена и преписки било које 

врсте са потрошачима, 

 Води послове из области архиве у материјалном 

и електронском облику, 

 Обавезан је примјењивати мјере заштите на 

раду и мјере против-пожарне заштите, 

 Има право потписа на све благајничке 

документе, 

 Ради и остале послове по налогу директора 

Предузећа 

 За свој рад одговара директору Предузећа. 

 

 

ИНКАСАНТ-ПОМОЋНИ РАДНИК 

 

 Помаже водоинсталатеру у случају потребе при 

очитавању водомјера, 

 Обезбјеђује подјелу разних врста преписки, 

опомена и рачуна у за то предвиђеном року, 

 Прикупља податке о евентуалним кваровима и 

обавјештава о томе техничког руководиоца 

Предузећа, 

 Стара се да се благовремено прими рекламације 

рачуна, 

 Сарађује са фактуристом по свим питањима из 

дјелокруга посла, 

 Врши контролу искључености,након 

искључивања потрошача са мреже, 

 Води евиденцију о раду и доставља извјештаје 

директору Предузећа, 

 По потреби врши чишћење радних 

просторија(канцеларија и др.)у управној згради, 

 Врши и друге послове по налогу директора 

Предузећа  

 Води рачуна о заштити на раду и против-

пожарној заштити. 

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР 

Раденко Ћук, дипл.инж.маш. 
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