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C А Д Р Ж А Ј 

 

I АКТИ СКУПШТИНЕ 

 

1. Рјешење о престанку мандата одборника 

Скупштине општине Љубиње, бр.01-013-

1/19, од 4.3.2019.године; 

2. Рјешење о верификацији мандата 

одборника Скупштине општине Љубиње 

бр.01-013-5/19, од 4.3.2019.године; 

3. Рјешење о разрјешењу Комисије за 

избор и именовање бр.01-111-1/19, од 

4.3.2019.године; 

4. Рјешење о избору Комисије за избор и 

именовање бр.01-111-2/19, од 

4.3.2019.године; 

5. Рјешење о разрјешењу Комисије за 

мандатна питања, бр.01-013-11/19, од 

4.3.2019.године; 

6. Рјешење о избору Комисије за мандатна 

питања бр.01-013-12/19, од 

4.3.2019.године; 

7. Рјешење о именовању Комисије за 

примопредају дужности, бр.01-111-7/19, 

од 4.3.2019.године; 

8. Закључак о усвајању Извјештаја 

Комисије за мандатна питања 

Скупштине општине Љубиње, бр.01-013-

13/19, од 4.3.2019.године; 

9. Рјешење о опозиву Предсједника 

Скупштине општине Љубиње, бр.01-111-

3/19, од 4.3.2019.године; 

10. Рјешење о избору Предсједника 

Скупштине општине Љубиње, бр.01-111-

4/19, од 4.3.2019.године; 

11. Рјешење о опозиву Потпредсједника 

Скупштине општине Љубиње, бр.01-111-

5/19, од 4.3.2019.године; 

12. Рјешење о избору Потпредсједника 

Скупштине општине Љубиње, бр.01-111-

6/19, од 4.3.2019.године; 

13. Рјешење о именовању Комисије за 

спровођење поступка Јанвог конкурса 

(Конкурсна комисија) за избор и 

именовање два члана Општинске 

изборне комисије Љубиње, бр.01-03-

3/19, од 21.3.2019.године; 

14. Рјешење о разрјешењу в.д.директора 

Јавне установе Дом здравља Љубиње, 

бр.01-111-8/19, од 21.3.2019.године; 

15. Рјешење о именовању в.д.директора 

Јавне установе Дом здравља Љубиње, 

бр.01-111-9/19, од 21.3.2019.године; 

16. Рјешење о разрјешењу в.д.директора 

Центар за социјални рад Љубиње бр.01-

111-24/19, од 16.4.2019.године; 

17. Рјешење о именовању в.д.директора 

Центар за социјални рад Љубиње, бр.01-

111-25/19, од 16.4.2019.године; 

18. Рјешење о именовању в.д.директора 

Агенције за развој малих и средњих 

предузећа Љубиње, бр.01-111-26/19, од 

16.4.2019.године; 

19. Рјешење о разрјешењу члана Општинске 

изборне комсије Љубиње, бр.01-03-1/19, 

од 21.3.2019.године; 

20. Рјешење о разрјешењу члана Општинске 

изборне комсије Љубиње, бр.01-03-2/19, 

од 21.3.2019.године; 
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21. Рјешење о именовању Комисије за 

примопредају дужности, бр.01-013-

24/19, од 21.3.2019.године; 

22. Рјешење о именовању Комисије за 

примопредају дужности, бр.01-013-

37/19, од 16.4.2019.године; 

23. Одлука о начину и условима 

располагања некретнина-неизграђеног 

грађевинског земљишта у Љубињу, 

бр.01-013-3/19, од 21.3.2019.године; 

24. Одлука о промјени назива Спортске 

дворане „Боровик“ у Љубињу, бр.01-022-

23/19, од 16.4.2019.године; 

25. Одлука о измјени и допуни Одлуке о 

оснивању Агенције за развој малих и 

средњих предузећа Љубиње, бр.01-013-

39/19, од 20.5.2019.године; 

26. Одлука о именовању Форума за 

безбједност општине Љубиње, бр.01-

022-36/19, од 20.5.2019.године; 

27. Одлука о објављивању јавног конкурса 

за именовање два члана Општинске 

изборне комисије Љубиње, бр.01-022-

14/19, од 21.3.2019.године; 

28. Одлука о разрјешењу Управног одбора 

Јавне установе Центар за социјални рад 

Љубиње, бр.01-111-20/19, од 

21.3.2019.године; 

29. Одлука о именовању Управног одбора 

Јавне установе Центар за социјални рад 

Љубиње, бр.01-111-21/19, од 

21.3.2019.године; 

30. Одлука о разрјешењу Управног одбора 

Јавне установе Дјечији вртић Љубиње, 

бр.01-111-18/19, од 21.3.2019.године; 

31. Одлука о именовању Управног одбора 

Јавне установе Дјечији вртић Љубиње, 

бр.01-111-19/19, од 21.3.2019.године; 

32. Одлука о разрјешењу Управног одбора 

Јавне установе Дом здравља Љубиње, 

бр.01-111-12/19, од 21.3.2019.године; 

33. Одлука о именовању Управног одбора 

Јавне установе Дом здравља Љубиње, 

бр.01-111-13/19, од 21.3.2019.године; 

34. Одлука о разрјешењу Надзорног одбора 

ЈП „Канализација и чистоћа“ д.о.о. 

Љубиње, бр.01-111-10/19, од 

21.3.2019.године; 

35. Одлука о именовању Надзорног одбора 

ЈП „Канализација и чистоћа“ д.о.о. 

Љубиње, бр.01-111-11/19, од 

21.3.2019.године; 

36. Одлука о разрјешењу Управног одбора 

Агенције за финансијско-

књиговодствене и правне послове  

Љубиње, бр.01-111-14/19, од 

21.3.2019.године; 

37. Одлука о именовању Управног одбора 

Агенције за финансијско-

књиговодствене и правне послове  

Љубиње, бр.01-111-15/19, од 

21.3.2019.године; 

38. Одлука о разрјешењу Управног одбора 

Агенције за развој малих и средњих 

предузећа  Љубиње, бр.01-111-16/19, од 

21.3.2019.године; 

39. Одлука о именовању Управног одбора 

Агенције за развој малих и средњих 

предузећа  Љубиње, бр.01-111-17/19, од 

21.3.2019.године; 

40. Одлука о разрјешењу Надзорног одбора 

ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње, бр.01-111-

22/19, од 16.4.2019.године; 

41. Одлука о именовању Надзорног одбора 

ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње, бр.01-111-

23/19, од 16.4.2019.године; 

42. Закључак бр.01-022-13/19, од 

21.3.2019.године; 

43. Закључак бр.01-022-15/19, од 

21.3.2019.године; 

44. Закључак бр.01-013-40/19, од 

20.5.2019.године; 

45. Закључак бр.01-013-38/19, од 

20.5.2019.године; 

46. Закључак бр.01-013-42/19, од 

20.5.2019.године; 

47. Закључак бр.01-013-33/19, од 

20.5.2019.године; 

48. Закључак бр.01-013-35/19, од 

20.5.2019.године; 

49. Закључак бр.01-013-23/19, од 

16.4.2019.године; 

50. Закључак бр.01-013-27/19, од 

16.4.2019.године; 

51. Закључак бр.01-013-28/19, од 

16.4.2019.године; 

52. Закључак бр.01-013-30/19, од 

16.4.2019.године; 

53. Закључак бр.01-013-9/19, од 

16.4.2019.године; 

54. Закључак бр.01-013-21/19, од 

16.4.2019.године; 

55. Закључак бр.01-013-20/19, од 

16.4.2019.године; 

56. Закључак бр.01-013-19/19, од 

16.4.2019.године; 

57. Закључак бр.01-013-26/19, од 

16.4.2019.године; 

58. Закључак бр.01-013-18/19, од 

16.4.2019.године; 

59. Закључак бр.01-013-29/19, од 

16.4.2019.године; 

60. Закључак бр.01-013-22/19, од 

16.4.2019.године; 

61. Закључак бр.01-013-36/19, од 

20.5.2019.године; 

62. Закључак бр.01-013-25/19, од 

20.5.2019.године; 
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ЈАВНИ ОГЛАСИ 

 

1. Јавни оглас за именовање два члана 

Општинске изборне комисије Љубиње, 

бр.01-03-4/19, од 7.5.2019.године. 

 

II КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

 

1. Одлука о предлогу за опозив 

Предсједника Скупштине општине 

Љубиње, бр. 01-013-8-2/19, од 

4.3.2019.године; 

2. Одлука о предлогу кандидата за 

Предсједника Скупштине општине 

Љубиње, бр. 01-013-8-1/19, од 

4.3.2019.године; 

3. Одлука о предлогу за опозив 

Потпредсједника Скупштине општине 

Љубиње, бр. 01-013-8/19-4, од 

4.3.2019.године; 

4. Одлука о предлогу кандидата 

Предсједника Скупштине општине 

Љубиње, бр. 01-013-8/19-3, од 

4.3.2019.године; 

5. Одлука, бр.01-013-16-4/19, од 

21.3.2019.године; 

6. Одлука бр.01-013-16-6/19, од 

21.3.2019.године; 

7. Одлука о предлогу за разрјешење чланова 

управних и надзорних одбора јавних 

установа, агенција и јавних предузећа 

бр.01-013-16-1/19, од 21.3.2019.године; 

8. Одлука о предлогу кандидата, бр.01-013-

16-2/19, од 21.3.2019.године; 

9. Одлука бр.01-013-32-3/19, од 

16.4.2019.године; 

10. Одлука бр.01-013-32-4/19, од 

16.4.2019.године; 

11. Одлука бр.01-013-32-5/19, од 

16.4.2019.године; 

12. Одлука о предлогу за разрјешење 

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

Љубиње, бр.01-013-32-1/19, од 

16.4.2019.године; 

13. Одлука о предлогу за именовање 

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

Љубиње, бр.01-013-32-2/19, од 

16.4.2019.године; 

 

 

III АКТИ НАЧЕЛНИКА 

 

1. Рјешење о именовању Комисије за 

примопредају радова система оборинске 

и фекалне канализације у насељу 

Виногради у општини Љубиње, бр.02-

022-03/19, од 23.1.2019.године; 

2. Рјешење о именовању чланова 

Оперативног тима за подршку и 

унапређење рада мјесних заједница у 

склопу пројекта „Јачање улоге мјесних 

заједница у БиХ“, бр.02-040-1/19, од 

10.5.2019.године; 

3. Закључак, бр.02-022-60-1/19, од 

17.04.2019.године; 

4. Закључак, бр.02-022-38/19, од 

04.06.2019.године; 

 

IV АКТИ ЈАВНИХ УСТАНОВА 

 

1. Статут Агенције за развој малих и 

средњих предузећа Љубиње 

2. Правилник о пријему дјеце, бр.10/19, од 

19.2.2019.године; 

 

V АКТИ ЈАВНИХ ПЕРЕДУЗЕЋА 

 

1. Рјешење о разрјешењу в.д.директора ЈП 

„Канализација и чистоћа“ д.о.о. Љубиње; 

2. Рјешење о именовању  в.д.директора ЈП 

„Канализација и чистоћа“ д.о.о. Љубиње, 

бр.17/19, од 18.4.2019.године; 

3. Одлука о разрјешењу дужности 

в.д.директора, бр.01-81/19, од 

22.4.2019.године; 

4. Одлука о именовању в.д.директора, б.01-

82/19, од 22.4.2019.године 

 

VI AКТИ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ БиХ 

 

1. Рјешење бр.06-1-07-1-106/19, од 

3.4.2019.године; 

2. Рјешење бр.06-1-07-1-1-106/19, од 

3.4.2019.године; 
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На основу члана 39.40.став 2.Закона о 

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

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

члана 52.Пословника Скупштине општине 

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

Љубиње на сједници одржаној дана 

4.3.2019.године, доноси  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 престанку мандата одборнику у 

Скупштини општине Љубиње 

 

 

            1. Престаje мандат одборнику Круљ 

Војиславу из Љубиња изабраном на листи ПДП – 

Партије деморкатског прогреса у складу са 

Одлуком Централне изборне комисије БиХ о 

престанку мандата, број: 06-1-07-1-31/19, од 

24.1.2019.године. 

 

 3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и обајавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-1/19 

Дана, 4.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 39.40.став 2.Закона о 

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

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

члана 52.Пословника Скупштине општине 

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

Љубиње на сједници одржаној дана 

4.3.2019.године, доноси  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 верификацији мандата одборнику у 

Скупштини општине Љубиње 

 

           1.Верификује се мандат одборнику 

Дангубић Бошку, ЈМБГ: 1001980152650 из 

Љубиња изабраном са листе политичког субјекта 

ПДП – Партије демократског прогреса, у 

мандатном сазиву 2016-2020.година, у складу са 

Одлуком Централне изборне комисије БиХ, број: 

06-1-07-1-31/19 од 24.1.2019.године и Увјерења 

Централне изборне комисије број: 06-1-07-1-31/19  

од 2.2.2019.године о додјели мандата. 

 

              2. Даном прихватања мандата одборник 

остварује права и дужности у скалду са Законом, 

Стаутом Општине и Пословником Скупштине 

општине Љубиње. 

 3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и обајавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-5/19 

Дана, 4.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 39. став 2.тачка 21.и 

члана 51.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС,  

97/16), члана 36.,38.,60.Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17) и члана 49..Пословника Скупштине 

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

општине Љубиње на сједници одржаној дана 

4.3.2019.године,д о н о с и 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу Комисије за избор 

 и именовања 

 

1 

 

Комисија за избор и именовање у саставу: 

 

1. Драпић Стево , предсједник 

2. Дангубић Даворка, члан 

3. Круљ Војислав, члан 

 

Разрјешава се дужности дана 4.3.2019.године. 

 

2 

 

 Даном ступања на снагу овог Рјешења 

ставља се ван снаге Рјешење о именовању 

Комисије за избор и именовања бр.01-111-2/18, од 

26.1.2018.године (Сл.гл.1/18). 

 

3 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

Број: 01-111-1/19  

Дана, 4.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 39. став 2.тачка 21.и 

члана 51.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 

97/16), члана  36.,38. и 60.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 49. Пословника 

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

Скупштина општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 4.3.2019.године, д о н о с и 
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Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору Комисије за избор 

 и именовања 

 

1 

 

У Комисију за избор и именовање бирају се: 

 

4. Круљ Милан , предсједник 

5. Турањанин Илија, члан 

6. Телебак Тодор, члан 

 

2 

 

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, чије је оснивач 

Скупштина, 

- разматра и утврђује приједлоге за именовање 

чланова управних одбора јавних предузећа 

чије је оснивач Општина, 

- обавља и друге послове одређене Законом, 

општим актима Скупштине и Пословником. 

 

              Комисија за избор и именовања има 

предсједника и два члана који се бирају из реда 

одборника у Скупштини, сразмјерно броју 

изабрнаих одборника странака и коалиција у 

Скупштини. 

3 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

Број: 01-111-2/19  

Дана, 4.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

На основу члана 39. став 2.тачка 21.и 

члана 51.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 

97/16),  члана 36.,38.,60.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 49.Пословника 

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

Скупштина општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 4.3.2019.године, д о н о с и 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу Комисије зa 

мандатна питања 

 

1 

 

 Разрјешава се дужности Комисија за 

мандатна питања у саставу: 

 

1. Климента Перса, предсејдник 

2. Круљ  Војислав, члан 

3. Поповић Рада, члан 

 

2 

 

 Даном ступања на снагу овог Рјешења 

ставља се в ан снаге Рјешење о именовању 

Комисије за мандатна питања бр.01-013-22/16, од 

24.11.2016.године (Сл.гл.1/17). 

 

3 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-11  

Дана, 4.3. 2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 39. став 2.тачка 21.и 

члана 51.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 

97/16),  члана 36.,38.,60.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 49.Пословника 

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

Скупштина општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 4.3.2019.године, д о н о с и 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору Комисије зa мандатна питања 

 

1 

 

 У Комисију за мандатна питања бирају 

се: 

 

1. Ћузулан Божо, предсједник 

2. Поповић Рада, члан 

3. Козић Василије, члан 

 

2 

 Комисија за мандатна питања разматра 

престанак мандата појединих одборника и о томе 

подноси извјештај Скупштини.  

Разматра и друга питања у вези са мандатом и 

правима појединих одборника. 
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3 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-12/19 

Дана, 4.3. 2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

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

сам,оурпави (Сл.гл.РС, 97/16) и члана 66.Статута 

општине Љубиње (Сл.гл.3/17) Скупштина 

општине Љубиње на сједници одржаној дана 

4.3.2019.године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности  

 

 I У Комисију за примопредају дужности 

између функционера општине Љубиње 

(разрјешеног Предсједника Скупштине и 

новоизабраног Предсједника Скупштине) именују 

се: 

1. Круљ Милан, предсједник 

2. Турањанин Илија, члан 

3. Дангубић Даворка, члан 

 

II Комисија из члана 1.овог рјешења 

именује се на период до краја мандата сазива 

Скупштине општине Љубиње. 

 

III Примопредаја  дужности врши се у 

складу са етичким принципима јавности, 

одговорности, међусобног поштовања и 

уважавања и са кооперативним примједбама свих 

учесника у процесу примопредаје. 

Циљ примопредаје дужности је 

обезбиједити континуирани рад из дјелатности 

Општине Љубиње и несметани развој локалне 

заједнице. 

 

IV Примопредаја дужности спроводи се 

између Предсједника Скупштине који предаје 

дужност и Предсједника Скупштине који прима 

дужност најкасније осам дана од дана ступања на 

снагу рјешења о избору о именовању 

Предсједника. 

 

 Примопредаја дужности врши се у 

службеним просторијама Предсједника 

Скупштине општине а записник о примопредаји 

сачиниће секретар Скупштине општине. 

 

V Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

Број: 01-111-7 

Дана, 4.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 13.тачка 6.став 

1.Изборног закона БиХ (Службени гласник БиХ, 

бр.23/01, 7/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 

65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 

32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и члана 39.Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник РС, 

97/16) и члана 36.,38.Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17), Скупштина општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 4.3..2019.године, 

донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

у усвајању Извјештаја Комисије 

за мандатна питања Скупштине општине 

Љубиње 

 

1 

 

 Скупштина општине Љубиње усваја 

Извјештај Комисије за мандатна питања, којим је 

констатовала: 

 

1. Престанак мандата одборнику Круљ 

Војиславу из Љубиња изабраном на листи 

ПДП – Партије деморкатског прогреса у 

складу са Одлуком Централне изборне 

комисије БиХ о престанку мандата, број: 06-

1-07-1-31/19, од 24.1.2019.године. 

 

2. Верификацију мандата одборнику Дангубић 

Бошку из Љубиња изабраном са листе 

политичког субјекта ПДП – Партије 

демократског прогреса у складу са Одлуком 

Централне изборне комисије БиХ, број: 06-1-

07-1-31/19, од 24.1..2019.године и Увјерења 

Централне изборне комисије број: 06-1-07-1-

31/19, од 2.2.2019.године о додјели мандата. 

 

 

2 

 

 Закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-13 

Дана, 4.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 
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На основу члана 39.став 2.алинеја 

21.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 

бр.97/16) и члана 4. и 7. став 24. и 27. Закона о 

статусу функционера јединица локалне 

самоуправе (Сл.гл.РС, 96/05 и 98/13) и члана 

36.,37.,38.,49.,50.Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17) и члана 162.,163.Пословника 

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 4.3. 2019.године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о опозиву Предсједника 

Скупштине општине Љубиње 

 

 1. Климента Перса, дипломираном 

економисти из Љубиња опозива се са мјеста 

Предсједника Скупштине општине Љубиње са 

даном 4.3. 2019.године. 

 2. Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине Љубиње ће на основу овог 

рјешења а у складу са чланом 5. и чланом 28.став 

1.Закона о статусу функционера јединица локалне 

самоуправе (Сл.гл.РС, 96/05, 98/13) донијети 

Рјешење о престанку радног односа и 

остваривању права из радног односа. 

 3. Рјешење ступа на снагу днаом 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Љубиње. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Рјешењем Скупштине општине Љубиње 

број: 01-111-5/16, од 24.11.2016.године 

(Сл.гл.1/17) Климента Перса одборник у 

Скупштини,  изабрана је за Предсједника 

Скупштине општине. 

 Чланом 4. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе поступак избора 

функционера и престанак мандата функционера 

прије истека времена на који је изабран, опозван 

или разријешен врши се у складу са изборним 

прописима, прописима који уређује систем 

локалне самоуправе, статутом јединице локалне 

самоуправе и пословником о раду скупштине 

јединице локалне самоуправе. 

 Чланом 7.став 2.Закона o статусу 

функционера јединице локалне самоуправе 

(Сл.гл.РС, бр.96/05 и 98/13) утврђена је 

надлежност Скупштине општине за доношење 

Рјешења о разрјешењу (опозиву) функционера 

јединице локалне самоуправе. 

 Чланом 27.став 1.тачка 4. истог закона 

прописано је да престанак функције изабраном 

функционеру јединице локалне самоуправе 

престаје и због опозива. 

 Чланом 39.став 2.алинеја 21.Закона о 

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

је да Скупштина општине бира и разрјешава 

Предсједника Скупштине, Потпредсједника 

Скупштине, замјеника начелника, чланове 

сталних и повремених тијела Скупштине, те друге 

руководне службенике. 

 Чланом 36.Статута општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17) прописано је да Скупштина општине 

бира и разрјешава Предсједника Скупштине, 

Потпредсједника Скупштине, замјеника 

Начелника Општине, секретара Скупштине, 

начелнике одјељења, чланове сталних и 

повремених радних тијела Скупштине општине 

Љубиње. 

 Пословником Скупштине општине 

Љубиње (члан 166) прописано је да: 

 - приједлог за опозив Предсједника 

Скупштине општине подноси Комисија за избор и 

именовање или 1/3 одборника, а  приједлог мора 

бити у писменој форми са образложењем. 

На основу писменог захтјева бр.01-013-

4/19, од 8.2.2019.године одборници Скупштине 

општине Љубиње су поднијели иницијативу 

Предсједнику Скупштине општине  о формирању 

нове скупштинске већине и захтјев за сазивање 

сједнице Скупштине општине Љубиње у 

законским роковима. Иницијатива је потписана 

од осам одборника и то: Одборнички клуб ДНС-а 

(Круљ Милан, Мићић Ристо, Јањић Славиша, 

Поповић Рада); одборници СНСД-а  (Ћузулан 

Божо и Турањанин Илија), независни одборник 

Милојевић Драган и одборник ПДП-а Дангубић 

Бошко.  У писменој иницијативи одборници су  

образложили формирање нове скупштинске 

већине у складу са чланом 39.,42. и 45.Закона о 

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

63.Статута Општине (Сл.гл.3/17), те члановима 

162.,163.,164.165.,166.Пословника Скупштине 

општине Љубиње (Сл.гл.3/17). Нова скупштинска 

већина је предложила дневни ред за наредну 

сједницу Скупштине општине који треба да има 

сљедеће тачке: разрјешење/именовање 

предсједника и чланова Комисије за мандатна 

питања, разрјешење/именовање Комисије за 

избор и именовање, те разрјешење/избор 

Предсједника и Потпредсједника Скупштине 

општине. 

  У писменој инивијативи одборници нове 

скупштинске већине су истакли да желе 

превазићи политичку кризу у Општине Љубиње и 

успостављање политике развоја и сарадње са 

институцијама Републике Српске, те се 

констатује да Предсједник и Потпредсједник 

Скупштине општине Љубиње не уживају 

повјерење нове скупштинске већине. 

Нова скупштинска већина се не слаже са 

политиком коју је проводило скупштиско 

руководство у претходном периоду пошто исто 

није испоштовало минимум очекивања грађана, 

те да су својим поступцима дјеловали 

деструктивно на стратегији развоја општине 

Љубиње. 

Нова скупштинска већина сматра да ће 

остварити боље резултате из области локалног 
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законодавства, управљања јавним предузећима од 

локалног интереса и другим надлежностима 

Скупштине општине. 

Комисија за избор и именовања у складу 

са чланом 50.,166.Пословника Скупштине 

општине Љубиње одржала је сједницу, 

прихватила разлог за опозив Предсједника 

Скупштине, те Одлуком број: 01-013-8-2/19 

предложила да се разријеши Климента Перса са 

функције Предсједника Скупштине општине 

Љубиње. 

У складу са чланом 28.став 1.Закона о 

статусу функционера јединице локалне 

самоуправе прописано је да функционер по 

престанку функције има право на плату у трајању 

од 6 мјесеци у висини примања које је имао у 

вријеме престанка функције, а како је Перса 

Климента професионално обављала наведену 

функцију и била у радном односу то јој припада 

наведено право. 

 У складу са чланом 30.Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе 

функционер након истека односно престанка 

функције има право да се врати на посао код 

ранијег послодавца на послове који одговарају 

стручној спреми у складу са Законом. 

 У складу са чланом 146.став 

2.Пословника Скупштине, када је Предсједник 

Скупштине кандидат за избор или је ријеч о 

његовом разрјешењу сједницом ће за вријеме 

његовог избора односно разрјешења руководити 

Потпредсједник Скупштине општине. 

 Скупштина општине Љубиње је уважила 

разлоге Комисије за избор и именовање за опозив 

Предсједника Скупштине те донијела Рјешење о 

опозиву Предсједнику Скупштине општине 

Љубиње. 

 На основу наведеног одлучено је као у 

диспозитиву. 

 

Правна поука: 

 

 Рјешење је коначно и против истог се не 

може уложити жалба али се може у року од 30 

дана од дана достављања тужбом покренути 

управни спор пред Окружним судом у Требињу. 

 

 

Број: 01-111-3 

Дана, 4.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Перса Климента 

 

 

 

На основу члана 39.став 2.алинеја 

21.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 

бр.97/16), члана 4.Закона о статусу функционера 

јединице локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 96/05 и 

98/13) и члана 36.,37.,46. и 47.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 149.,151.Пословника 

Скупштине општине Љубиње (Сл.гл.3/17), 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 4.3. 2019.године, донијела је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Предсједника Скупштине 

Општине Љубиње 

 

 1. За Предсједника Скупштине општине 

Љубиње на вријеме трајања мандата Скупштине 

општине изабран је Јањић Славиша из Љубиња, 

са даном 4.3.2019.године. 

 

 2. Именовани из става 1.овог Рјешења, у 

складу са Законом, је функционер Општине а 

своју дужност обавља са статусом запосленог 

лица на основу рјешења о радном односу, на 

мандатни период, које ће донијети Комисија за 

избор и именовање Скупштине општине. 

 

 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Љубиње. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Скупштина општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 4.3.2019.године, а у 

складу са чланом 36. и 46.Статута општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и чланом 150. и 

151.Пословника о раду Скупштине општине 

Љубиње, провела процедуру  избора 

Предсједника Скупштине општине Љубиње. 

  Чланом 39.став 2.алинеја 21.Закона о 

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

је да Скупштина општине бира и разрјешава 

Предсједника Скупштине, Потпредсједника 

Скупштине, замјеника начелника општине, 

секретара Скупштине општине и чланове сталних 

и повремених радних тијела Скупштине. 

 Чланом 4.Закона о статусу функционера 

јединице локалне самоуправе прописано је да се 

избор функционера врши у складу са изборним 

прописима, прописима који уређују систем 

локалне самоуправе и Пословником о раду 

скупштине јединице локалне самоуправе. 

 Чланом 36.Статута општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17) утврђена је надлежност Скупштине 

општине да бира и разрјешава Предсједника 

Скупштине, Потпредсједника Скупштине, 

замјеника Начелника Општине, секретара 

Скупштине, начелнике одјељења, чланове 

сталних и повремених радних тијела Скупштине 

општине Љубиње. 

 Чланом 150. и 151.Пословника о раду 

Скупштине општине прописано је да кандидата за 

Предсједника  Скупштине предлаже  Комисија за 

избор и именовање уз претходно консултовање 

политичких странака и коалиција заступљених у 
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Скупштини, а за Предсједника је изабран 

кандидат који је добио натполовичну већину 

гласова укупног броја одборника. 

 Чланом 164.Пословника о раду је 

прописано да у случају престанка функције 

Предсједника прије истека времена на који је 

изабрана Скупштина, Скупштина ће поступак 

изборa Предсједника Скупштине окончати у року 

од 60 дана од дана доношења одлуке о престанку 

функције. 

 Комисија за избор и именовање на 

сједници одржаној дана 4.3.2019.године 

предложила је кандидата Јањић Славишу из 

Љубиња одборника  изабраног са листе 

Демократског народног савеза у мандатном 

сазиву 2016-2020.године,  који је предложен од 

стране скупштинске већине (ДНС, СНСД, ПДП и 

независни одборник Драган Милојевић) за 

Предсједника Скупштине општине Љубиње. 

 

 У складу са чланом 145.Пословника о 

раду  Скупштине општине Љубиње већином 

гласова одборника у Скупштини за Предсједника 

Скупштине општине изабран је Јањић Славиша из 

Љубиња. 

 

 У складу са чланом 9.Закона о статусу 

функционера јединице локалне самоуправе  а у 

вези са чланом 2.истог закона прописано је да 

функционер своју дужност обавља са статусом 

запосленог лица по основу рјешења о радном 

односу на мандатни период утврђен изборним 

законом. 

 

 Рјешење о радном односу Предсједника 

Скупштине након избора од стране Скупштине 

донијеће Комисија за избор и именовање што је 

регулисано чланом 5.став 1.Закона о статусу 

функционера јединице локалне самоуправе. 

 На основу наведеног одлучено је као у 

диспозиотиву. 

 

Правна поука: 

 

 Против овог рјешења не може се уложити 

жалба али се може у року од 30 дана од дана 

достављања тужбом покренути управни спор 

пред Окружним судом у Требињу. 

 

 

Број: 01-111-4 

Дана, 4.3.2019.године 

 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Козић Василије 

 

 

 

На основу члана 39.став 2.алинеја 

21.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 

бр.97/16) и члана 4., члана 7. став 2. и члана 27. 

став 4.Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 96/05 и 98/13) и 

члана 36.,37.,38.,49.,50.Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17) и члана 162.,163.Пословника 

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 4.3.2019.године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о опозиву Потпредсједника 

Скупштине општине Љубиње 

 

 1. Козић В.Василији из Љубиња oпозива 

се са мјеста Потпредсједника Скупштине 

општине Љубиње са даном 4.3. 2019.године. 

 2. Разријешени функционер је своју 

дужност обављао волонтерски без заснивања 

радног односа и исти неостварује права из радног 

односа у складу са Законом о статусу 

функционера јединице локалне самоуправе. 

 3. Рјешење ступа на снагу днаом 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

општине Љубиње. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Рјешењем Скупштине општине Љубиње 

број: 01-111-4/18, од 26.01.2018.године 

(Сл.гл.1/18) Козић Василије из Љубиња  изабран 

је за Потпредсједника Скупштине општине 

Љубиње. 

 Чланом 4. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе поступак избора 

функционера и престанак мандата функционера 

прије истека времена на који је изабран, опозван 

или разријешен врши се у складу са изборним 

прописима, прописима који уређује систем 

локалне самоуправе, статутом јединице локалне 

самоуправе и пословником о раду скупштине 

јединице локалне самоуправе. 

 Чланом 7.став 2.Закона o статусу 

функционера јединице локалне самоуправе 

(Сл.гл.РС, бр.96/05 и 98/13) утврђена је 

надлежност Скупштине општине за доношење 

Рјешења о разрјешењу (опозиву) функционера 

јединице локалне самоуправе. 

 Чланом 27.став 1.тачка 4. истог закона 

прописано је да престанак функције изабраном 

функционеру јединице локалне самоуправе 

престаје и због опозива. 

 Чланом 39.став 2.алинеја 21.Закона о 

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

је да Скупштина општине бира и разрјешава 

Предсједника Скупштине, Потпредсједника 

Скупштине, замјеника начелника, чланове 

сталних и повремених тијела Скупштине, те друге 

руководне службенике. 

 Чланом 36.Статута општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17) прописано је да Скупштина општине 

бира и разрјешава Предсједника Скупштине, 

Потпредсједника Скупштине, замјеника 
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Начелника Општине, секретара Скупштине, 

начелнике одјељења, чланове сталних и 

повремених радних тијела Скупштине општине 

Љубиње. 

 Пословником Скупштине општине 

Љубиње (члан 166) прописано је да: 

 - приједлог за опозив Потпредсједника 

Скупштине општине подноси Комисија за избор и 

именовање или 1/3 одборника, а  приједлог мора 

бити у писменој форми са образложењем. 

На основу писменог захтјева бр.01-013-

4/19, од 8.2.2019.године одборници Скупштине 

општине Љубиње су поднијели иницијативу 

Предсједнику Скупштине општине  о формирању 

нове скупштинске већине и захтјев за сазивање 

сједнице Скупштине општине Љубиње у 

законским роковима. Иницијатива је потписана 

од осам одборника и то: Одборнички клуб ДНС-а 

(Круљ Милан, Мићић Ристо, Јањић Славиша, 

Поповић Рада); одборници СНСД-а  (Ћузулан 

Божо и Турањанин Илија), независни одборник 

Милојевић Драган и одборник ПДП-а Дангубић 

Бошко.  У писменој иницијативи одборници су  

образложили формирање нове скупштинске 

већине у складу са чланом 39.,42. и 45.Закона о 

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

63.Статута Општине (Сл.гл.3/17), те члановима 

162.,163.,164.165.,166.Пословника Скупштине 

општине Љубиње (Сл.гл.3/17). Нова скупштинска 

већина је предложила дневни ред за наредну 

сједницу Скупштине општине који треба да има 

сљедеће тачке: разрјешење/именовање 

предсједника и чланова Комисије за мандатна 

питања, разрјешење/именовање Комисије за 

избор и именовање, те разрјешење/избор 

Предсједника и Потпредсједника Скупштине 

општине. 

  У писменој инивијативи одборници нове 

скупштинске већине су истакли да желе 

превазићи политичку кризу у Општине Љубиње и 

успостављање политике развоја и сарадње са 

институцијама Републике Српске, те се 

констатује да Предсједник и Потпредсједник 

Скупштине општине Љубиње не уживају 

повјерење нове скупштинске већине. 

Нова скупштинска већина се не слаже са 

политиком коју је проводило скупштиско 

руководство у претходном периоду пошто исто 

није испоштовало минимум очекивања грађана, 

те да су својим поступцима дјеловали 

деструктивно на стратегији развоја општине 

Љубиње. 

Нова скупштинска већина сматра да ће 

остварити боље резултате из области локалног 

законодавства, управљања јавним предузећима од 

локалног интереса и другим надлежностима 

Скупштине општине. 

Комисија за избор и именовања у складу 

са чланом 50.,166.Пословника Скупштине 

општине Љубиње одржала је сједницу, 

прихватила разлог за опозив Потпредсједника 

Скупштине, те Одлуком број: 01-013-8/19-4 

предложила да се разријеши Козић Василије са 

функције Потпредсједника Скупштине општине 

Љубиње. 

 Потпредсједник Скупштине је функцију 

обављао волонтерски, те друга права из радног 

односа по престанку функције неостварује у 

Општинској управи. 

 У складу са чланом 30.Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе 

функционер након истека односно престанка 

функције има право да се врати на посао код 

ранијег послодавца на послове који одговарају 

стручној спреми у складу са Законом. 

  

 Скупштина општине Љубиње је уважила 

разлоге Комисије за избор и именовање за опозив 

Потпредсједника Скупштине те донијела Рјешење 

о опозиву Потпредсједнику Скупштине општине 

Љубиње. 

 На основу наведеног одлучено је као у 

диспозитиву. 

 

Правна поука: 

 

 Рјешење је коначно и против истог се не 

може уложити жалба али се може у року од 30 

дана од дана достављања тужбом покренути 

управни спор пред Окружним судом у Требињу. 

 

 

Број: 01-111-5 

Дана, 4.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 39.став 2.алинеја 

21.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 

бр.97/16), члана 4.Закона о статусу функционера 

јединице локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 96/05 и 

98/13) и члана 36.,37.,46. и 47.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 149.,151.Пословника 

Скупштине општине Љубиње (Сл.гл.3/17), 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 4.3. 2019.године, донијела је 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о избору Потпредсједника 

Скупштине општине Љубиње 

 

 1. Мићић Ристо из Љубиња изабран је да 

Потпредсједника Скупштине општине Љубиње са 

даном 4.3.2019.године. 

 

 2. Потпредсједник Скупштине општине 

Љубиње своју дужност обавља волонтерски без 
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заснивања радног односа на временски период 

трајања мандата Скупштине. 

 

 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Скупштина општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 4.3.2019.године а у 

складу са чланом 36.,46.Статута Општине 

Љубиње и чланом 150. и 151.Пословника о раду 

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

провела процедуру избора Потпредсједника 

Скупштине општине Љубиње. 

 Чланом 39.став 2.алинеја 21.Закона о 

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

је да Скупштина општине бира и разрјешава 

Предсједника Скупштине, Потпредсједника 

Скупштине, замјеника начелника општине, 

секретара Скупштине општине и чланове сталних 

и повремених радних тијела Скупштине. 

Чланом 4.Закона о статусу функционера 

јединице локалне самоуправе прописано је да се 

избор функционера врши у складу са изборним 

прописима, прописима који уређују систем 

локалне самоуправе и Пословником о раду 

скупштине јединице локалне самоуправе. 

Чланом 36.Статута општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17) утврђена је надлежност Скупштине 

општине да бира и разрјешава Предсједника 

Скупштине, Потпредсједника Скупштине, 

замјеника Начелника Општине, секретара 

Скупштине, начелнике одјељења, чланове 

сталних и повремених радних тијела Скупштине 

општине Љубиње. 

Чланом 150. и 151.Пословника о раду 

Скупштине општине прописано је да кандидата за 

Потпредсједника  Скупштине предлаже  Комисија 

за избор и именовање уз претходно консултовање 

политичких странака и коалиција заступљених у 

Скупштини, а за Потпредсједника је изабран 

кандидат који је добио натполовичну већину 

гласова укупног броја одборника. 

Чланом 165.Пословника о раду 

Скупштине прописано је да се разрјешење 

Потпредсједника Скупштине врши по исом 

поступку по коме се врши разрјешење 

Предсједника Скупштине у складу са Статутом и 

Пословником. 

 

 Комисија за избор и именовање на 

сједници одржаној дана 4.3.2019.године 

предложила је кандидата Мићић Ристу из 

Љубиња одборника  изабраног са листе 

Демократског народног савеза у мандатном 

сазиву 2016-2020.године,  који је предложен од 

стране скупштинске већине (ДНС, СНСД, ПДП и 

независни одборник Драган Милојевић) за 

Потпредсједника Скупштине општине Љубиње. 

 

 У складу са чланом 145.Пословника о 

раду  Скупштине општине Љубиње већином 

гласова одборника у Скупштини за 

Потпредсједника Скупштине општине изабран је 

Мићић Ристо из Љубиња. 

  

У складу са чланом 9.Закона о статусу 

функционера јединице локалне самоуправе  и 

чланом 63.став 2.Статута општине Љубиње 

Потпредсједник Скупштине своју дужност 

обавља волонтерски на основу Рјешења 

Предсједника Скупштине. 

 

У складу са чланом 37.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и чланом 63.Статута 

општине Љубиње Потпредсједник Скупштине је 

функционер општине Љубиње и бира се на 

временски период трајања мандата Скупштине. 

 

Комисија за избор и именовање је 

утврдила предлог рјешења као у диспозитиву и 

предложила Скупштини доношење истог. 

 

Правна поука: 

 

Против овог рјешења не може се уложити 

жалба али се може у року од 30 дана од дана 

достављања тужбом покренути управни спор 

пред Окружним судом у Требињу. 

 

 

Број: 01-111-6 

Дана, 4.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 7. 8. и 9.Упутства о 

утврђивању, квалификацији, броју и именовању 

чланова Општинске изборне комисије основне 

изборне јединице Босне и Херцеговине 

(Сл.гл.БиХ, бр.29/18 – Пречишћени текст), члана 

9.Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима (Сл.гл.РС, бр.41/03) и члана 36. и 

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 21.3.2019.године, доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Комисије за спровођење  

поступка Јавног конкурса  

(Конкурсна комисија) 

за избор и именовање два члана Општинске 

изборне комисије 
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 1 

 Именује се Комисија за спорвођење 

поступка по јавном конкурсу (конкурсна 

комисија) за избор и именовањедва  члана 

Општинске изборне комисије Љубиње, у саставу: 

 

1. Ћук Чедомир, предсједник 

 

2. Војчић Витомир, члан 

 

3. Слијепчевић Олгица, члан 

 

4. Ликић Ђорђо, члан 

 

5. Новокмет Драган, члан 

 

2 

 Задатак Комисије је да по затварању 

јавног конкурса поднесе писмени извјештај 

Скупштини у којем наводи све релевантне 

податке за свако лице које је поднијело захтјев по 

јавном конкурсу. 

 Конкурсна комисија утврђује 

критеријуме за оцјењивање кандидата, води 

записник са састанка конкурсне комисије на коме 

је извршена класификација кандидата за оне који 

испуњавају услове тражене јавним конкурсом и 

на оне који не испуњавају услове, записник са 

одржаног интервјуа који укључује питања и 

бодове сваког члана конкурсне комисије за сваког 

кандидата, ранг лису са редосљедом кандидата 

према успјеху (укупном броју бодова) 

постигнутом на интервју. 

 

3 

 Административно-техничке послове за 

потребе Комисије обављаће Општинска управа. 

 Комисија престаје са радом након 

именовања Општинске изборне комисије. 

 

4 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01- 03-3 

Дана, 21.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 4.став 2.Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

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

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

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

(Сл.гл.РС, бр.68/07 и 19/12), члана 73.Закона о 

здравственој заштити (Сл.гл.РС, бр.106/09, 44/15) 

и члана 36.,38.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 21.3. 2019.године, 

донијела је 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу в.д.директора Јавне установе 

Дом здравља Љубиње 

 

 

 1. Др Свјетлана Војчић, из Љубиња 

разрјешава се функције вршиоца дужности 

директора ЈУ „Дом здравља“ Љубиње, са даном 

21.3.2019.године, на лични захтјев. 

 

 2. Разрјешеном в.д.директору престају 

овлашћења и обавезе у складу са Законом о 

систему јавних служби и Статутом ЈУ „Дом 

здравља“ Љубиње. 

 

 3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Скупштина Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 21.5.2018.године, бр. 01-

111-18 (Сл.гл.1/18) именовала Свјетлану Војчић 

из Љубиња за в.д.директора Јавне установе Дом 

здравља Љубиње. 

 Поступак јавне конкуренције за избор и 

именовање директора није проведен од 

именовања в.д.директора ЈУ „Дом здравља“ 

Љубиње. 

 Војчић Свјетлана је дана 

28.12.2018.године поднијела писмену остватку на 

мјесто в.д.директора због приватних обавеза – 

породиљско боловање. 

 Комисија за избор и именовање 

Скупштине Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 21.3.2019.године у складу 

са својим овлашћењима утврђеним чланом 

50.Пословника Скупштине Општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17) је донијела одлуку о  приједлог за 

разрјешење в.д.директора ДР Свјетлане Војчић, и  

утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву. 

 Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 21.3..2019.године је 

прихватила оставку в.д.директора Војчић 

Свјетлане и донијеле рјешење као у диспозитиву.  
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Правна поука: 

 Ово рјешење је коначно и против истог се 

не може уложити жалба али се може покренути 

управни спор пред Окружним судом у Требињу у 

року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 
 

Број: 01-111-8 

Дана, 21.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 4.став 2.Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

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

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

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

(Сл.гл.РС, бр.68/07 и 19/12), члана 73.Закона о 

здравственој заштити (Сл.гл.РС, бр.106/09, 44/15) 

и члана 36.,38.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 21.3..2019.године, 

донијела је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању в.д.директора јавне установе 

Дом здравља Љубиње 

 

 1. Др Славица Пиљевић из Љубиња 

именује се за в.д.директора  јавне установе Дом 

здравља Љубиње, почев од 21.3.2019.године. 

 

 2. Именовање се врши на временски 

период до окончања поступка избора директора, у 

складу са Законом о систему јавних служби и 

Статутом јавне установе Дом здравља Љубиње. 

 

 3. Вршилац дужности директора 

руководи установом, представља и заступа 

установу и одговоран је за законитост рада 

установе. 

 

4. Овлашћује се в.д.директора Јавне 

установе Дом здравља Љубиње да изврши 

промјену овлашћеног лица за заступање ове 

установе у судском регистру код надлежног суда 

у Требињу. 

 

 5. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 У складу са чланом 21.став 

2.Статута,Јавне установе Дом здравља Љубиње 

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

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

приједлог Комисије за избор и именовање може 

именовати в.д.директора на одређени временски 

период док се не заврши поступак јавног 

конкурса за избор и именовање директора. 

 Комисија за избор и именовање 

Скупштине Општине Љубиње на својој сједници 

одржаној дана 21.3.2019.године у складу са 

својим овлашћењима прописаним чланом 

50.Пословника Скупштине Општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17) утврдила је предлог Рјешења као у 

диспозитиву и предложила Скупштини Општине 

Љубиње доношење истог. 

 Скупштина Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 21.3.2019.године 

донијела рјешење као у диспозитиву. 

 

 Ово рјешење је коначно и против истог се 

не може уложити жалба али се може покренути 

управни спор пред Окружним судом у Требињу  у 

року од 30 дана од дана пријема овог рјешења. 

 

 

Број: 01-111-9 

Дана, 21.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 4.став 2.Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

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

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

18.став 2.Закона о систему јавних служби 

(Сл.гл.РС, бр.68/07 и 19/12), члана 87.став 

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

бр.68/07, 9/12) и члана 36.,38.Статута Општине 

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

Љубиње на сједници одржаној дана 

16.4..2019.године, донијела је 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу в.д.директора јавне установе 

Центар за социјални рад Љубиње 

 

 

 1. Радмила Рудан из Љубиња разрјешава 

се функције вршиоца дужности директора јавне 

установе Центар за социјални рад Љубиње, дана 

16.4.2019.године. 

 

 2. Разријешеном в.д.директору престају 

овлашћења и обавезе у складу са Законом о 

систему јавних служби и Статутом  Јавне 

установе Центар за социјални рад. 

 

 3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

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

 

 Скупштина Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 21.05.2018.године 

рјешењем бр.01-111-14/18 (Сл.гл.1/18) именовала 

Рудан Радмилу из Љубиња за в.д.директора Јавне 

установе Центар за социјални рад Љубиње. 

 Поступак јавне конкуренције за избор и 

именовање дирекотра није проведен од 

именовања в.д.директора ЈУ Центар за социјални 

рад. 

  

 Комисија за избор и именовања 

Скупштине Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 16.4._2019.године, бр.01-

013-32-3/19 у складу са својим овлашћењима 

утврђеним чланом 50.Пословника Скупштине 

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

рјешења као у диспозитиву. 

 Скупштина Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 16.4.2019.године 

донијела рјешења као у диспозитиву. 

 Правна поука: 

 

 Ово рјешење је коначно и против истог се 

не може уложити жалба, али се може покренути 

управни спор пред Окружним судом у Требињу у 

року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 

 

Број: 01-111-24 

Дана, 16.4.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 4.став 2.Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

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

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

18.став 2.Закона о систему јавних служби 

(Сл.гл.РС, бр.68/07 и 19/12), члана 87.став 

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

бр.68/07, 9/12) и члана 36.,38.Статута Општине 

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

Љубиње на сједници одржаној дана 

16.4..2019.године, донијела је 

 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању в.д.директора јавне установе 

Центар за социјални рад Љубиње 

 

 

 1. Биљана Пешут, из Љубиња именује се 

за в.д.директора Јавне установе Центар за 

социјални рад Љубиње, без ограничења 

овлашћења, почев од 16.4.2019.године. 

 2. Именовање се врши на временски 

период до окончања поступка избора директора у 

складу са Законом о систему јавних служби и 

Статутом Јавне установе центар за социјални рад 

Љубиње. 

 3. Вршилац дужности директора 

руководи установом, представља и заступа 

установу и одговоран је за законитост рада 

установе. 

 4. Овлашћује се в.д.директор јавне 

установе Центар за социјални рад Љубиње да 

изврши промјену овлашћења лица за заступање 

ове установе у судском регистру код надлежног 

суда у Требињу. 

 5. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 У складу са чланом 21.Статута Јавне 

установе Центар за социјални рад Љубиње, 

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

Скупштина Општине Љубиње на приједлог 

Комисије за избор и именовања може именовати 

вршиоца дужности директора на одређени 

временски период док се не заврши потупак јавне 

конкуренције за именовање директора. 

 Комисија за избор и именовања 

Скупштине Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 16.4..2019.године, бр.01-

013-32-4/19 у складу са својим овлашћењима 

прописаним чланом 50.Пословника Скупштине 

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

рјешења као у диспозитиву и предложила 

Скупштини Општине Љубиње доношење истог. 

 Скупштина Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 16.4.2019.године 

донијела рјешење као у диспозитиву. 

 

Правна поука: 

 

 Ово рјешење је коначно и против истог се 

не може уложити жалба али се може покренути 

управни спор код Окружног суда у Требињу у 

року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 

 

Број: 01-111-25/19 

Дана, 16.4.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 4.,11.12.став 2.Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

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

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16),  члана 19. и 

20.Статута Агенције за развој малих и средњих 
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предузећа (Сл.гл.2/16) и члана 36.,38.Статута 

Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) и Одлуке о 

усклађивању Одлуке о оснивању Агенције за 

развој малих и средњих предузећа бр.01-013-

16/17, од 27.11.2017.године (Сл.гл.3/17), 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године, донијела је 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању в.д.директора Агенције за развој 

 малих и средњих предузећа Љубиње 

 

 

 1.Шишић Синиша из Љубиња, именује се 

за в.д.директора Агенције за развој малих и 

средњих предузећа Љубиње, почев од  

16.4..2019.године. 

 2. Именовање се врши на временски 

период до окончања поступка избора директора у 

складу са Закономи Статутом Агенције за развој 

малих и средњих предузећа. 

 3. Вршилац дужности директора рукводи 

Агенцијом, представља и заступа Агенцију и  

одговоран је за законитост њеног рада. 

4. Овлашћује се в.д.директора Агенције 

за развој малихи средњих предузећа да изврши 

промјену овлашћеног лица за заступање Агенције 

у судском регистру надлежног суда у Требињу. 

 5. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

О б р а з л ож е њ е 

 

 У складу са чланом 17.Одлуке о 

усклађивању Одлуке о оснивању Агенције за 

развој малих и средњих предузећа Љубиње 

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

приједлог Комисије за избор и именовање може 

именовати в.д.директора у Агенцији на одређени 

врменски период док се не заврши поступак јавне 

конкуренције за избор директора. 

 Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине Љубиње на својој сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године, бр.01-013-32-

5/19, у складу са својим овлашћењима 

прописаним чланом 50.Пословника Скупштине 

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

предлог рјешења као у диспозитиву и предлаже 

Скупштини Општине Љубиње доношење истог. 

 

 Скупштина општине Љубиње је на својој  

сједници одржаној дана 16.4.2019.године 

донијела рјешење као у диспозитиву. 

 

  

 

 

 

Правна поука: 

 

 Ово рјешење је коначно и против истог се 

не може уложити жалба, али се може покренути 

управни спор пред Окружним судом у Требињу, у 

року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 

 

Број: 01-111-26 

Дана, 16.4.2019.године  

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 2.12  став 2. 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, 7/14 и 31/16), 

члана 12.Закона о министарским, владиним и 

другим именвоањима (Сл.гл.РС, 41/03), и члана 

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 21.3..2019.године, доноси 

 

Р  Ј  Е Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу члана 

Општинске изборне комисије Љубиње 

 

 1. Разрјешава се дужности члана 

Општинске изборне Комисије Љубиње Божидар  

Сулавер дипломирани економиста из Љубиња, са  

даном 21.3.2019.године, због истека мандата. 

 

 2. Рјешење ступа на снагу након добијања 

сагласности од Централне изборне комисије БиХ, 

а Рјешење ће се објавити у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Сулавер Божидар дипломирани 

економиста из Љубиња је Рјешењем Скупштине 

Општине Љубиње број: 01-013-27/11, од 

5.5.2011.године (Сл.гл.1/11) именован за члана 

Општинске изборне комисије Љубиње. Централна 

изборна комисија БиХ дала је сагласност својим 

рјешењем дана 9.6.2011.године. 

 Чланом 2.12.тачка 6.Изборног закона БиХ 

регулисано је да чланове општинске/градске 

изборне комисије разрјешава Скупштина 

општине уз сагласност Централне изборне 

комисије БиХ. 

 Чланом 2.4.став 1.Изборног закона БиХ 

прописано је да члан изборне комисије се именује 

на временски период од 7 (седам) година. 

 Чланом 2.15.став 4.Изборног закона БиХ, 

прописано је да уколико члану изборне комисије 

мандат истекне у изборном периоду, мандат му се 

просужава до истека изборног периода односно 

до потв рђивања резултата избора, након чега ће 
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се избршити именвоање новог члана изборне 

комисије по поступку прописаном законом. 

 Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине Љубиње је  својом Одлуком  

од 21.3.2019.године предложила је да Скупштина 

општине Љубиње разријеши Сулавер Божидара 

дипломираног економисту из Љубиња дужности 

члана Општинске изборне комсије због истека 

мандата на који је именован. 

 Скупштина Општине Љубиње 

уважавајући разлоге из члана 2.4 Изборног закона 

БиХ разрјешава Сулавер Божидара дужности 

члана Општинске изборне комисије Љубиње. 

 Скупштина Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 21.3.2019.године 

донијела рјешење као у диспозитиву. 

 

Правна поука: 

 Ово рјешење је коначно и против истог се 

не може уложити жалба али се може, у року од 30 

дана од да достављања рјешења, покренути 

управни спор пред Окружним судом у Требињу. 

 

 

Број: 01-03-1/19 

Дана,21.3. 2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

               

На основу члана 2.12  став 2. 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, 7/14 и 31/16), 

члана 12.Закона о министарским, владиним и 

другим именвоањима (Сл.гл.РС, 41/03), и члана 

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 21.3..2019.године, доноси 

 

Р  Ј  Е Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу члана 

Општинске изборне комисије Љубиње 

 

 1. Разрјешава се дужности члана 

Општинске изборне Комисије Љубиње Олгица 

М.Слијепчевић дипломирани економиста из 

Љубиња, на лични захтјев,  дана 21.3.2019.године. 

 

 2. Рјешење ступа на снагу након добијања 

сагласности од Централне изборне комисије БиХ, 

а Рјешење ће се објавити у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Слијепчевић М.Олгица дипломирани 

економиста из Љубиња је Рјешењем Скупштине 

Општине Љубиње број: 01-111-3/15, од 

11.12.2015.године именована за члана Општинске 

изборне комисије Љубиње. Централна изборна 

комисија БиХ дала је сагласност својим рјешењем 

дана 23.12.2015.године, бр.06-1-07-1-766/15. 

 Чланом 2.12.тачка 6.Изборног закона БиХ 

регулисано је да чланове општинске/градске 

изборне комисије разрјешава Скупштина 

општине уз сагласност Централне изборне 

комисије БиХ. 

 Олгица М.Слијепчевић је поднијела 

писмену оставку на чланство и дужност члана 

Општинске изборне комисије Љубиње дана  

16.1.2019.године, бр.01-03-2-/19. 

 Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине Љубиње је уважавајући 

разлоге престанка чланства у Општинској 

изборној комсији прописаних чланом 

2.15.Изборног закона БиХ прихватила оставку за 

разрјешење чланства у Општинској изборној 

комисији Љубиње и предложила Скупштини 

општине Љубиње разрјешење Олгице 

Слијепчевић члана Општинске изборне комсије 

Љубиње. 

 Скупштина Општине Љубиње 

уважавајући разлоге из члана 2.15 Изборног 

закона БиХ прихватила је оставку за разрјешење 

дужности члана   Општинске изборне комисије 

Љубиње. 

 Скупштина Општине Љубиње је на својој 

сједници одржаној дана 21.3.2019.године 

донијела рјешење као у диспозитиву. 

 

Правна поука: 

 

 Ово рјешење је коначно и против истог се 

не може уложити жалба али се може, у року од 30 

дана од да достављања рјешења, покренути 

управни спор пред Окружним судом у Требињу. 

 

 

Број: 01-03-2/19  

Дана, 21.3. 2019.године  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

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

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

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

Скупштина општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 21.3.2019.године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности  

 

 

 I У Комисију за примопредају дужности 

између в.д. директора Дома здравља (разрјешеног 
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и новоизабраног в.д.директора Дома здравља) 

именују се: 

 

1. Јованка Богдановић, предсједник, 

службеник Општинске управе 

2. Ристо Перишић, члан, службеник 

Општинске управе 

3. Ненад Пупић, члан, представник 

Дома здравља 

 

 

II Примопредаја  дужности врши се у 

складу са етичким принципима јавности, 

одговорности, међусобног поштовања и 

уважавања и са кооперативним примједбама свих 

учесника у процесу примопредаје. 

Циљ примопредаје дужности је 

обезбиједити континуирани рад из дјелатности 

Дома здравља Љубиње. 

 

III Примопредаја дужности спроводи се 

између в.д.директора Дома здравља који предаје 

дужност и в.д.директора који прима дужност 

најкасније осам дана од дана ступања на снагу 

рјешења о избору о именовању в.д.директора. 

 

 Примопредаја дужности врши се у 

службеним просторијама Дома здравља Љубиње а 

записник о примопредаји сачиниће предсједник 

Комисија. 

 

IV Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-24 

Дана, 21.3.2019.године  

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

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

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

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

Скупштина општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности  

 

 

 I У Комисију за примопредају дужности 

између в.д. директора Центра за социјални рад 

Љубиње (разрјешеног и новоизабраног 

в.д.директора) именују се: 

 

1. Јованка Богдановић, предсједник, 

службеник Општинске управе 

2. Ристо Перишић, члан, службеник 

Општинске управе 

3. Радојка Дангубић, члан, представник 

Дома здравља 

 

 

II Примопредаја  дужности врши се у 

складу са етичким принципима јавности, 

одговорности, међусобног поштовања и 

уважавања и са кооперативним примједбама свих 

учесника у процесу примопредаје. 

Циљ примопредаје дужности је 

обезбиједити континуирани рад из дјелатности 

Центра за социјални рад Љубиње. 

 

III Примопредаја дужности спроводи се 

између в.д.директора Центра за социјални рад 

који предаје дужност и в.д.директора који прима 

дужност најкасније осам дана од дана ступања на 

снагу рјешења о избору о именовању 

в.д.директора. 

 

 Примопредаја дужности врши се у 

службеним просторијама Центра за социјални рад 

Љубиње а записник о примопредаји сачиниће 

предсједник Комисија. 

 

IV Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-37 

Дана, 16.4.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

На основу члана 348. став 3 тачка 

в.Закона о стварним правима (Службени гласник 

Републике Српске број ) и члана 6 Правилника о 

поступку располагања непокретностима у својини 

Републике Српске и јединице локалне самоуправе 

(Службени гласник Републирк Српске број 20/12 

), те не основу члана .36 Статута Општине Љубињ 

е Скупштина Општине на сједници одржаној 

21.03. 2019  године д о н о с и  

О Д Л У К У 

о начину и условима располагања 

некретнином –продаја непосредном погодбом 

неизграђеног грађевинског земљишта у 

Љубињу 
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Члан 1. 

Овом Одлуком одобрава се продаја непосредном 

погодбом ради изградње трафо станице NBTS 

10/04 на дио к.ч 1135/7 .К.О.Љубиње, неизграђено 

грађевинско земљиште повшине 11,25 м2, у улици 

Црногорски пут бб.у Љубињу . 

Члан 2 . 

Цијена земљишта означеног у члану 1 .ове 

Одлуке износи 4КМ по метру квадратном .и иста 

је одређена према Скупштинској одлуци о висини 

вриједности непокретности по зонама. 

Члан 3. 

Купопродајну цијену предметне некретнине ЗП 

„Електрохерцеговина а,д. „ из Требиња , са којом 

ће се закључити уговор о купопродаји обавезна је 

уплатити у року од 15 дана иод дана потписивања 

уговора о купопродаји , на рачун Буџета Општине 

Љубиње . Предаја некретнине у посјед купцу 

извршиће се након исплате уговореног износа . 

Члан 4 . 

Начелник Општине у име и за рачун Општине 

Љубиње ће закључи нотарски обрађен уговор о 

купопродаји некретнине означене у члану 1. Ове 

Одлуке са претходно прибављеном мишљену 

Правобранилаштва Републике Српске . 

Члан 5. 

Трошкове израде нотарске обраде уговора о 

купопродаји , пореза на промет некретнина ,таксе 

за провођење и укњижбу уговора , те остале 

трошкове које се односе на поступак купопродаје 

сноси купац ЗП“Електрохерцеговина 

„а.д.Требиње  

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана 

доношења , а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

Број: 01-013-3/19  

Дана, 21.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

 

На основу члана 39 . Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске ( Сл.г. РС , број 

97/16 ) . и члана 36. Статута Општине Љубиње 

(Службени гласник Општине Љубиње број 3/17, 

поводом Инцијативе –захтјева Одбојкашког клуба 

„Љубиње-Банком“за промјену назива спортске 

дворане у Љубињу Скупштина Општине Љубиње 

на сједници одржаној 16.04.2019.године доноси  

О Д Л У К У 

О промјени назива спортске дворане 

„Боровик“ у Љубињу 

I 

Спортској дворани „Боровик“ у Љубињу у улици 

Светосавска бр.26 , уписанoj у посједовни лист 

Општине Љубиње ( К.ч 1734/1 ) мијења се назив и 

иста ће се убудуће звати: 

 Спортска дворана „Јово Ђурић“ У Љубињу 

II 

Задужује се Одјељење за општу управу да у року 

од 30 дана од дана доношења ове Одлуке изради и 

постави таблу на спортску дворану са следећим 

називом : Спортска дворана „Јово Ђурић“ у 

Љубињу . 

III 

Oва Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана 

доношења, а објавиће се у службеном гласнику 

Општине Љубиње . 

 

Број: 01-022-23 

Датум:16.04.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

На основу члана 36. и члана 48.Закона о 

развоју малихи средњих предузећа (Сл.гл.РС, 

бр.50/13), члана 39.став 2.тачка 2.Закона о 

локалној самоурпави (Сл.гл.РС, 97/16), Закона о 

класификацији дјелатности и регистрацији 

пословних субјеката по дјелатностима у 

Републици Српској (Сл.гл.РС, бр.66/13), Уредбе о 

класификацији дјелатности Републике Српске 

(Сл.гл.РС, бр.8/14) , члана 36. и 38.Статута 

Општине Љубиње (Сл.гл.3/17), Одлуке о 

оснивању Агенције за развој малих и средњих 

предузећа Љубиње, бр.01-013-22/05, од 

15.12.2005.године и Одлуке о усклађивању одлуке 

о оснивању Агенције за развој малих и средњих 

предузећа Љубиње бр.01-013-16/17, од 
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27.11.2017.године (Сл.гл.3/17), Скупштина 

општине Љубиње на сједници одржаној дана 

20.5.2019.године, доноси сљедећу 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 измјени и допуни Одлуке о оснивању Агенције 

за развој малих и средњих предузећа у Љубињу 

 

Члан 1. 

 

 У одлуци о усклађивању одлуке о 

оснивању Агенције за развој малих исредњих 

предузећа у Љубињу број: 01-013-16/17, од 

27.11.2017.године(Сл.гл.Општине, 3/17). 

 У члану 5.наведене одлуке, у ставу 

4.ријеч 5.000,00 (петхиљадаКМ) мијења се и 

гласи: 2.500,00 (двијехиљадепетсто КМ). 

 

Члан 2. 

 

 На основу ове одлуке извршиће се 

одговарајуће промјене у општим актима Агенције 

(одлуке, Статут Агенције) и одговарајуће 

промјене уписа код регистарског Суда у Требињу.  

 О извршењу ове одлуке стараће се 

директор Агенције. 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука тупа на снагу 8 дана од дана 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-39  

Дана, 20.5. 2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 10.став 1., члана 11.став 

2.Закона о безбједности саобраћаја на путевима 

Републике Српске (Сл.гл.РС, бр.63/11) и члана 

39.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 

97/16) и члана 36.и 38.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 20.5.2019.године, д о н о 

с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Форума за безбједност 

Општине Љубиње 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком именује се Форум за 

безбједност Општине Љубиње као савјетодавно 

тијело у сљедећем саставу: 

 

1. Крунић Дарко, предсједник             

2. Јањић Славиша, члан    

3. Ћук П.Илија, члан    

4. Тохољ Ђорђе, члан           

5. Сикимић Перо, члан  

6. Др Славица Пиљевић, члан 

7. Др Саво Новокмет, члан  

8. Ристо Милутиновић, члан 

9. Миодраг Илић, члан 

 

 

Члан 2. 

 

 Задатак именованог Форума у наредном 

периоду је да: 

 

- разматра безбједносна питања која су од 

интереса за општину Љубиње, 

- идентификује питање о стању 

безбједности која се требају рјешавати у 

циљу побољшања сигурности грађана 

општине Љубиње, јавног реда и мира и 

питања из  надлежности Комуналне 

полиција, 

- дјелује на превенцији сузбијања 

криминалитета, алкохолизма и другим 

питањима из области безбједности 

саобраћаја. 

 

Члан 3. 

 

 Административно-техничке послове 

(сазивање, вођење записника, чување архивске 

грађе) врши надлежно Одјељење за општу 

управу. 

 

Члан 4. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука  о именовању Форума за безбједност 

на подручју Општине Љубиње бр.02-022-31/16, од 

28.12.2016.године (Сл.гл.1/17). 

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осам дана од 

дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-022-36  

Дана, 20.5.2019.године  

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 
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На основу члана 2.12  став 5. Изборног 

закона БиХ (Сл.гл.БиХ, бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 

25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), члана 

8.Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српксе (Сл.гл.РС, 

бр.41/03), члана 7.став 1.тачка а. Упутства о 

утврђивању квалификације, броја и именовању 

чланова Општинске изборне комисије, основне 

изборне јединице Босне и Херцеговине (Сл.гл. 

БиХ, бр.29/18-Пречишћени текст)  и члана 36. и 

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 21.3.2019.године, доноси 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о објављивању Јавног конкурса за именовање 

два члана 

Општинске изборне комисије Љубиње 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком расписује се јавни конкурс 

за именовање два 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 упражњених мјеста за два 

члана Општинске изборне комисије Љубиње. 

 

Члан 3. 

 

 Надлежност Општинске изборне 

комисије утврђена је одредбама члана 2.13 

Изборног закона Босне и Херцеговине и 

одговарајућим подзаконским прописима. 

 

Члан 4. 

 

 Два члана Општинске изборне комисије 

из члана 1.ове одлуке именоваће Скупштина 

Општине Љубиње. 

 Мандат чланова 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. 

 

 Кандидати морају испуњавати опште и 

посебне услове. 

 Општи услови које кандидати морају  

испуњавати: 

 

- да је држављанин Републике Српске или 

БиХ 

- да је старији од 18 година 

- да има општу здравствену способност 

- да је лице са одговарајућом стручном 

спремом и искуством у спровођењу избора, а 

Централна изборна комисија БиХ утврђује 

које су квалификације потребне за члана 

изборне комисије. 

 

Посебни услови: 

 

1. да има пребивалиште у Општини 

Љубиње за коју се именује Изборна 

комисија 

2. да има завршен факултет VII/1 степен 

стручне спреме, или завршен факултет 

Болоњског система студирања најмање 

180 ЕЦТС или завршену вишу школу 

VI/1 степен стручне спреме друштвеног 

смјера;  

 

Изузетно од одредбе 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, без изборног искуства. 

            Изузетно од одредбе тачке 2.посебних 

услове члан изборне комисије може бити лице  

које има завршену вишу школу, односно VI  

степен стручне спреме уколико је потребно 

испоштовати одредбе члана 2.тачка 14.став 

1.Изборног закона БиХ или уколико нема 

кандидата који испуњавају услове из члана 2.став 

1.тачка б) Упутства о утврђивању, квалификацији 

броја именовању и разрјешењу и обуци чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини (Сл.гл.БиХ, 29/18). 

           3. да посједује искуство у спровођењу 

избора; 

 

Под искуство у спровођењу избора 

подразумјева се: 

 а) чланство у изборној комисији 

  б) чланство у бирачком одбору 

 в) рад у стручним органима који су 

пружали помоћ у спровођењу избора 

 г) објављивање стручних и научних 

радова из области избора. 
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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 

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 Јавни 

конкурс за избор  два члана Општинске изборне 

комисије Љубиње. 

 

Члан 8. 

 

 Текст јавног конкурса ће садржавати 

опште и посебне услове за избор члана 

Општинске изборне комисије у складу са 

Изборним законом БиХ  и члана 7.Упутства о 

утврђивању, квалификацији, броја и именовању 

члана Општинске изборне комисије основне 

изборне јединице БиХ. 

 Јавни конкурс за именовање два члана 

Општинске изборне комисије Љубиње објавиће се 

у Службеном гласнику РС и дневном листу Глас 

Српске. 

 

 

 

 

Члан 9. 

 

 Рок за подношење пријаве на јавни 

конкурс је 8 дана од дана посљедњег објављивања 

огласа у једном од јавних гласила из члана 8.ове 

одлуке. 

 

Члан 10. 

 

 Поступак по јавном конкурсу спровешће 

Комисија за спровођење поступка по јавном 

конкурсу (Конкурсна комисија) за избор и 

именовање два члана Општинске изборне 

комисије Љубиње. 

 Конкурсна комисија Скупштине општине 

подноси писмени извјештај са свим релевантним 

подацима о кандидатима који су поднијели 

пријаву на јавни оглас и ранг листу кандидата 

према успјеху постигнутом на итервју.  

 

Члан 11. 

 

 Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од 

дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-022-14  

Дана, 21.3. 2019.године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

На основу члана 80.став 2., 86. и 

88.Закона о социјалној заштити (Сл.гл.РС, 37/12), 

члана 5., 16. и 18.Закона о систему јавних служби 

(Сл.гл.РС, бр.68/07 и 109/12), члана 39.Закона о 

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

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

Одлуке о усклађивању аката о оснвиању јавне 

установе Центар за социјални рад Љубиње, бр.01-

013-12-3 од 22.7.2016.године (Сл.гл.2/16), 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 21.3.2019.године, д о н о с и 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о разрјешењу  Управног одбора 

Јавне установе Центар за социјални рад 

Љубиње 

 

1 

 

  Управни одбор Јавне установе 

Центар за социјални рад Љубиње, у саставу: 

 

1. Турањанин М.Славица, предсједник 

2. Радић Бранко, члан 
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3. Ђогић Слађана, члан 

 

разрјешава се дужности дана 21.3. 2019.године, 

који је именован Одлуком Скупштине општине, 

б.01-111-8, од 19.4.2018.године (Сл.гл.1/18). 

 

2 

 

  Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-111-20 

Дана,  21.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

 

На основу члана 80.став 2., 86. и 

88.Закона о социјалној заштити (Сл.гл.РС, 37/12), 

члана 5., 16. и 18.Закона о систему јавних служби 

(Сл.гл.РС, бр.68/07 и 109/12), члана 39.Закона о 

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

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

Одлуке о усклађивању аката о оснвиању јавне 

установе Центар за социјални рад Љубиње, бр.01-

013-12-3 од 22.7.2016.године (Сл.гл.2/16), 

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 21.3.2019.године, д о н о с и 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Управног одбора 

Јавне установе Центар за социјални рад 

Љубиње 

 

1 

 

Именује се Управни одбор Јавне установе 

Центар за социјални рад Љубиње, у саставу: 

 

1. Новокмет Драган, предсједник 

2. Дангубић Милан, члан 

3. Круљ З.Бранко, члан 

 

2 

 

  Управни одбор Јавне установе 

има сљедеће надлежности, и то: 

 

- доноси статут установе; 

- одлучује о пословању установе; 

- разматра и усваја извјештај о пословању 

и годишњи обрачун; 

- доноси програм рада и финансијски план 

установе; 

- одлучује о коришћењу средстава у складу 

са законом и статутом установе  

- доноси општа акта у складу са Законом и 

Статутом, и 

- врши друге послове утврђене актом о 

оснивању и статутом установе. 

 

3 

 

Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-111-21 

Дана,  21.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 12.став 3.тачка 2., 79. и 

80.Закона о предшколском васпитању и 

образовању (Сл.гл.79/15),  члана 5.Закона о 

систему јавних служби (Сл.гл.РС, 68/07 и 109/12), 

члана 39.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 

97/16), члана 36.,38. Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.Општине, бр.3/17) и Одлуке о усклађивању 

аката о оснивању јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Дјечији вртић“ 

Љубиње, бр.01-013-12-1/16, од 22.7.2016.године 

(Сл.гл.2/16), Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 21.3.2019.године, доноси 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о разрјешењу Управног одбора 

Јавне установе Дјечији вртић Љубиње 

 

1 

 

  Управни одбор јавне установе 

Дјечији вртић Љубиње, у саставу: 

 

1. Весна Ћоровић, предсједник,  представник 

савјета родитеља 

  

2. Митар Ђурица, члан,  представник 

оснивача  

 

3. Тања Пецељ, члан представник запослених 

 

разрјешава се дужности дана 21.3. 2019.године, 

који је именвоан Одлуком Скупштине општине 

Љубиње, бр.01-111-20, од 21.5.2018.године 

(Сл.гл.1/18). 
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2 

 

  Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-111-19 

Дана, 21.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 12.став 3.тачка 2., 79. и 

80.Закона о предшколском васпитању и 

образовању (Сл.гл.79/15),  члана 5.Закона о 

систему јавних служби (Сл.гл.РС, 68/07 и 109/12), 

члана 39.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 

97/16), члана 36.,38. Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.Општине, бр.3/17) и Одлуке о усклађивању 

аката о оснивању јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Дјечији вртић“ 

Љубиње, бр.01-013-12-1/16, од 22.7.2016.године 

(Сл.гл.2/16), Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 21.3.2019.године, 

 д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Управног одбора 

Јавне установе Дјечији вртић Љубиње 

 

1 

 

  Именује се Управни одбор јавне 

установе Дјечији вртић Љубиње, у саставу: 

 

1. Др Сузана Милутиновић, предсједник,  

представник савјета родитеља 

 

2. Роган Сенка, члан,  представник оснивача  

 

3. Пецељ Тања, члан представник запослених 

 

2 

 

  Управни одбор Јавне установе 

има сљедеће надлежности, и то: 

 

- доноси статут установе уз сагласност 

оснивача; 

- одлучује о пословању установе; 

- разматра и усваја извјештај о 

пословању и годишњи обрачун; 

- доноси програм рада и финансијски 

план установе; 

- одлучује о коришћењу средстава у 

складу са законом и статутом 

установе, 

- доноси опште акте у скалду са 

законом и статутом и 

- врши друге послове утврђене актом о 

оснивању и статутом установе. 

 

 

3 

 

  Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-111-19 

Дана, 21.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

На основу члана 43.став 3. и члана 

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

106/09, 44/15) и 15.,16. и 17.Закона о систему 

јавних служби (Сл.гл.бр.67/07 и 109/12), члана 

39.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 

97/16), члана 36. и 38. Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.Општине, бр.3/17) и Одлуке о усклађивању 

аката о оснивању јавне установе Дом здравља 

Љубиње бр.01-013-12-2 од 22.7.2016.године 

(Сл.гл.2/16), Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 21.3..2019.године, доноси 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о разрјешењу Управног одбора 

Јавне установе Дом здравља Љубиње 

 

1 

 

  Управни одбор јавне установе 

Дом здравља Љубиње, у саставу: 

 

1. Жељко Богдановић, предсједник 

2. Др Бранислав Козић, члан 

3. Спасоје Кисић, члан 

 

разрјешава се дужности дана 21.3...2019.године, 

који је именован Одлуком Скупштине Општине 

Љубуње, бр.01-111-12, од 19.04.2018.године 

(Сл.гл.1/18). 

 

2 

 

  Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-111-12 

Дана, 21.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 
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На основу члана 43.став 3. и члана 

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

106/09, 44/15) и 15.,16. и 17.Закона о систему 

јавних служби (Сл.гл.бр.67/07 и 109/12), члана 

39.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 

97/16), члана 36. и 38. Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.Општине, бр.3/17) и Одлуке о усклађивању 

аката о оснивању јавне установе Дом здравља 

Љубиње бр.01-013-12-2 од 22.7.2016.године 

(Сл.гл.2/16), Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 21.3.2019.године, доноси 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Управног одбора 

Јавне установе Дом здравља Љубиње 

 

1 

 

Именује се Управни одбор јавне установе 

Дом здравља Љубиње, у саставу: 

 

1. Ђого Вукашин, предсједник 

2. Лечић Гојко, члан 

3. Ликић Ђорђо, члан 

 

2 

 

Управни одбор Јавне установе има сљедеће 

надлежности, и то: 

 

- доноси статут установе; 

- одлучује о пословању установе; 

- разматра и усваја извјештај о пословању 

и годишњи обрачун; 

- доноси програм рада и финансијски план 

установе; 

- одлучује о коришћењу средстава у складу 

са законом и статутом установе и 

- врши друге послове утврђене актом о 

оснивању и статутом установе. 

 

 

3 

 

Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-111- 

Дана, 21.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

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 22.28. Статута Ј.П. „Канализација и 

чистоћа“ д.о.о. Љубиње (Сл.гл.Опшптине, 2/14) и 

члана 36.,38. Статута Општине Љубиње 

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

Љубиње на сједници одржаној дана, 

21.3.2019.године, донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о разрјешењу  Надзорног одбора 

 ЈП «Канализација и чистоћа» д.о.о. Љубиње 

 

 

1 

 

  Разрјешева се Надзорни одбор  

ЈП «Канализација и чистоћа» д.о.о. Љубиње, у 

саставу:  

 

1. Дангубић М. Небојша, предсједник 

 

2. Крунић М.Милан , члан 

 

3. Радић Ранко, члан 

 

 

 који је именован одлуком Скупштине општине 

Љубиње бр.01-111-22, од 21.5.2018.године. 

 

 

2 

 

 Ова одлука ступа на снагу  даном 

доношења и  објавиће  се  у «Службеном гласнику 

Општине» Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-111-10 

Дана, 21.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

                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 22.28. Статута Ј.П. „Канализација и 

чистоћа“ д.о.о. Љубиње (Сл.гл.Опшптине, 2/14) и 

члана 36.,38. Статута Општине Љубиње 

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

Љубиње на сједници одржаној дана, 

21.3.2019.године, донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Надзорног одбора 

 ЈП «Канализација и чистоћа» д.о.о. Љубиње 

 

 

 



 
Датум: 10.6.2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 1 - Страна: 25 

 

1 

 

 

  Именује се Надзорни одбор  ЈП 

«Канализација и чистоћа» д.о.о. Љубиње, у 

саставу:  

 

1. Ђого В.Лазар, предсједник 

2. Пиљевић Новица, члан 

3. Сорајић Лазар, члан 

 

 

2 

 

 Ова одлука ступа на снагу  даном 

доношења и  објавиће  се  у «Службеном гласнику 

Општине» Љубиње. 

 

 

Број: 01-111-11 

Дана, 21.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 16. и 17.Закона о 

систему јавних служби (Сл.гл.РС, 68/07 и 109/12), 

члана 13.Статута Агенциује за финансијско-

књиговодствене и правне послове Љубиње 

(Сл.гл.2/16), члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и  члана 36.,38. 

Статута Општине Љубиње (Сл.гл.Општине, 

бр.3/17), Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 21.3..2019.године,  

доноси 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о разрјешењу Управног одбора 

Агенције за финансијско-књиговодствене и 

правне послове Љубиње 

 

1 

 

  Управни одбор Агенције за 

финансијско-књиговодствене и правне послове  

Љубиње, у саставу: 

 

1) Ђурић С.Здравко, предсједник 

2) Ликић Љепа, члан 

3) Бјелица Бранка, члан 

 

разрјешава се дужности дана 21.3. 2019.године, 

које је именован одлуком Скупштине општине бр. 

01-111-24, од 21.05.2018.године (Сл.гл1/18). 

 

 

 

 

 

2 

 

  Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-111-14 

Дана, 21.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

 

На основу члана 16. и 17.Закона о 

систему јавних служби (Сл.гл.РС, 68/07 и 109/12), 

члана 13.Статута Агенциује за финансијско-

књиговодствене и правне послове Љубиње 

(Сл.гл.2/16), члана 39.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 97/16) и  члана 36.,38. 

Статута Општине Љубиње (Сл.гл.Општине, 

бр.3/17), Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 21.3.2019.године,  доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Управног одбора 

Агенције за финансијско-књиговодствене и 

правне послове Љубиње 

 

1 

 

  Именује се Управни одбор 

Агенције за финансијско-књиговодствене и 

правне послове  Љубиње, у саставу: 

 

1. Вујовић Силвија, предсједник 

2. Мичета Данијела, члан 

3. Васиљевић Милица, члан 

2 

 

  Управни одбор Агенције има 

сљедеће надлежности, и то: 

 

- доноси статут Агенције уз сагласност 

Начелника Општине; 

- одлучује о пословању Агенције; 

- разматра и усваја извјештај о пословању и 

годишњи обрачун; 

- доноси програм рада и финансијски план 

Агенције; 

- одлучује о контроли и коришћењу 

средстава у складу са Законом и Статутом 

Агенције 

- доноси општа акта у складу са Законом и 

Статутом, и 

- врши друге послове утврђене актом о 

оснивању и статутом установе. 
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3 

 

  Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-111-15 

Дана, 21.3.2019.године  

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 16. и 17.Закона о 

систему јавних служби (Сл.гл.РС, 68/07 и 109/12), 

члана 39.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 

97/16) и  члана 36.,38. Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.Општине, бр.3/17), члана 13.Статута 

Агенције за развој малих и средњих предузећа 

(Сл.гл.2/16), и Одлуке о усклађивању Одлуке оо 

снивању Агенције за развој малих и средњих 

предузећа у Љубињу (Сл.гл.3/17,) Скупштина 

Општине Љубиње на сједници одржаној дана 

21.3.2019.године,  д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о разрјешењу Управног одбора 

Агенције за развој малих и средњих 

предузећа  Љубиње 

 

1 

 

  Управни одбор Агенције за 

развој малих и средњих предузећа Љубиње, у 

саставу: 

 

1. Мичета Жељко, предсједник 

2. Ћоровић Душко, члан 

3. Новокмет Сања, члан 

 

разрјешава се дужности дана 21.3. 2019.године, 

који је именвоан одлуком Скупштине општине 

бр.01-111-10/18, од 19.4.2018.године (Сл.гл.1/18). 

 

2 

 

  Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-111-16 

Дана, 21.3.2019.године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 16. и 17.Закона о 

систему јавних служби (Сл.гл.РС, 68/07 и 109/12), 

члана 39.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 

97/16) и  члана 36.,38. Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.Општине, бр.3/17), члана 13.Статута 

Агенције за развој малих и средњих предузећа 

(Сл.гл.2/16), и Одлуке о усклађивању Одлуке оо 

снивању Агенције за развој малих и средњих 

предузећа у Љубињу (Сл.гл.3/17,) Скупштина 

Општине Љубиње на сједници одржаној дана 

21.3.2019.године,  д о н о с и 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Управног одбора 

Агенције за развој малих и средњих 

предузећа  Љубиње 

 

1 

 

Именује се Управни одбор Агенције за развој 

малих и средњих предузећа Љубиње, у саставу: 

 

1. Шушић Зорица, предсједник 

2. Пижула Валентина, члан 

3. Лечић Миодраг, члан 

 

2 

 

Управни одбор Агенције има сљедеће 

надлежности, и то: 

 

- доноси статут Агенције уз сагласност 

Начелника Општине; 

- одлучује о пословању Агенције; 

- разматра и усваја извјештај о пословању и 

годишњи обрачун; 

- доноси програм рада и финансијски план 

Агенције; 

- одлучује о контроли и коришћењу 

средстава у складу са Законом и Статутом 

Агенције 

- доноси општа акта у складу са Законом и 

Статутом, и 

- врши друге послове утврђене актом о 

оснивању и статутом установе. 

 

3 

 

Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-111-17 

Дана, 21.3.2019.године  

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 
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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 

36.,38. Статута Општине Љубиње 

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

Љубиње на сједници одржаној дана, 

16.4.2019.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. Брборић Велемир, предсjeдник 

2. Попара Милорад, члан 

3. Турањанин К.Слободан, члан 

 

разрјешава се дужности дана 16.4.2019.године, 

који је именован Одлуком Скупштине општине 

бр.01-111-6/18, од 26.1.2018.године (Сл.гл.1/18). 

  

2 

 

  Ова одлука ступа на снагу 

наредног  дана од дана доношења и  објавиће  се  

у «Службеном гласнику Општине» Љубиње. 

 

 

Број: 01-111-22 

Дана, 16.4.2019.године  

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

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 

36.,38. Статута Општине Љубиње 

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

Љубиње на сједници одржаној дана, 

16.4..2019.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. Лечић Мирко, предсjeдник 

2. Пижула Драган, члан 

3. Ербез Бранислав, члан 

  

2 

 

Ова одлука ступа на снагу наредног  дана 

од дана доношења и  објавиће  се  у «Службеном 

гласнику Општине» Љубиње. 

 

 

Број: 01-111-23 

Дана, 16.4.2019.године  

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 72. став 2.Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике 

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

36..Статута Општине Љубиње (Сл.гл. 

бр.3/17),Скупштина општине на сједници 

одржаној дана 21.03.2019.године, д о н о с и 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

o утврђивању  дуга Општине Љубиње 

на дан 31.12.2018.године 

 

I. Стање дуга Општине Љубиње на дан 

31.12.2018.године износи  911.606,72 КМ и 

34.497,13 USD  по основу сљедећих 

дугорочних обавеза: 

 

1. Уни Кредит банка 

- укупно задужење 406.240,18 КМ 

- период задужења 30.10.2013. до 

30.09.2023.год. 

- отплаћени износ 208.567,26 КМ 

- стање дуга  197.672,92 КМ (главни. 

171.809,19КМ а кам. 25.863,73 КМ) 

2. Рафајзен  банка 

- укупно задужење  732.168,94 КМ 

- период задужења  14.05.2018. до 

14.05.2028.год. 

- отплаћени износ 18.235,14 КМ 

- стање дуга 713.933,80 КМ(глав.595.652,00 

КМ а кам.118.281,80 КМ 

3. Свјетска банка 

- укупно задужење  66.111,13 USD 

- период задужења 2008. до 2030.год. 

- отплаћени износ  31.614,00 USD 

- стање дуга  34.497,13 USD 

 

II. Овај закључак биће објављен у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

Број: 01-022-13 

Дана:21.03.2019.год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 



 
Датум: 10.6.2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 1 - Страна: 28 

 

На основу  члана 39.став 2.тачка 

28.Закона о локалној самоуправи (Службени 

гласник РС, 97/16) и члана 36.,38.Статута 

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

општине Љубиње на сједници одржаној дана 

21.3..2019.године, донијела је 

 

З  А   К  Љ  У  Ч  А  К  

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње, поводом 

информације замјеника Начелника Општине по 

питању двије пресуде Окружног привредног суда 

у Требињу, и то: 

 

- број: 620Пс01175118Пс и предмет 

- број: 620Пс01175218Пс 

 

чија су укупна потраживања 67.400 КМ а иста 

терете ЈП „Канализација и чистоћа“ д.о.о. 

Љубиње (као дужник у спору), овлашћује 

Начелника Општине Љубиње, Предсједника 

Скупштине,  Потпредсједника Скупштине, те 

шефове одборничких клубова политичких 

странака које чине Колегијум Скупштине 

општине Љубиње (ОО ДНС, ОО СНСД и ОО 

СДС)  да изнађу најоптималније рјешење у циљу 

заштите права и обавеза ЈП „Канализација и 

чистоћа“ д.о.о. Љубиње и покушају споразумно 

рјешење насталог дуга са повјериоцем „Љ биље“ 

д.о.о. Љубиње. 

2 

 

 За спровођење наведених активности 

задужују се Начелник Општине и Предсједник 

Скупштине општине Љубиње да у року од 30 

дана спроведу наведене активности, те 

информишу Скупштину општине Љубиње. 

 

3 

 

 Закључак ступа на снагу днаом доношења 

и објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

Број: 01-022-15  

Дана, 21.3.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

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

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 20.5.2019.године, доноси сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње je усвојила  

Извјештај о раду и финансијском пословању 

Јавне установе Народна библиотека „Др Љубо 

Михић“ Љубиње, за 2018.годину. 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

Број: 01-013-40 

Дана: 20.5.2019.године 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

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

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 20.5.2019.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње je усвојила  

Извјештај о раду и финансијском пословању 

Jавне установе Средњошколски центар „Светозар 

Ћоровић“ Љубиње, за 2018.годину. 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

Број: 01-013-38 

Датум: 20.5.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

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

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 20.5.2019.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње je усвојила  

Извјештај о раду и финансијском пословању 
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Jавне установе Дом здравља Љубиње, за 

2018.годину. 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-42 

Дана: 20.5.2019.године  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

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

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 20.5.2019.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње je усвојила  

Извјештај о раду и финансијском пословању 

Jавне установе Дјечији вртић Љубиње, за 

2018.годину. 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-013-33 

Дана: 20.5.2019.године  

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

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

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 20.5.2019.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње je усвојила  

Извјештај о раду и финансијском пословању јавне 

установе Центра за социјални рад Љубиње, за 

2018.годину. 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-013-35 

Дана: 20.5.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

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

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године, доноси сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње није 

усвојила  Извјештај о раду и финансијском 

пословању ЈП „Канализација и чистоћа“ д.о.о. 

Љубиње, за 2018.годину. 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-013-23 

Дана: 16.4.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

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

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње није 

усвојила  Извјештај о раду и финансијском 
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пословању ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње, за 

2018.годину. 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-013-27/19 

Датум:16.4.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

 На основу члана 39.став 2.тачка 4.Закона 

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње није 

усвојила Финансијски извјештај Одбојкашког 

клуба „Љубиње-Банком“ Љубиње о коришћењу 

новчаних средстава из Буџета Општине Љубиње, 

за 2018.годину. 

 

2 

  

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-28 

Датум:16.4.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 
 На основу члана 39.став 2.тачка 4.Закона 

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године, доноси сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње је усвојила 

Финансијски извјештај Друштва добровољних 

давалаца крви „Љубиње“ о коришћењу новчаних 

средстава из Буџета Општине Љубиње, за 

2018.годину. 

 

2 

  

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-30 

Дана:16.4.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 На основу члана 39.став 2.тачка 4.Закона 

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године, доноси сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње је усвојила 

Финансијски извјештај Ловачког удружења 

Љубиње о коришћењу новчаних средстава из 

Буџета Општине Љубиње, за 2018.годину. 

 

2 

  

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-013-9 

Дана:16.4.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

 На основу члана 39.став 2.тачка 4.Закона 

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње је усвојила 

Финансијски извјештај Борачке организације 

Љубиње о коришћењу новчаних средстава из 

Буџета Општине Љубиње, за 2018.годину. 
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2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-21 

Дана:16.4.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

 На основу члана 39.став 2.тачка 4.Закона 

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње је усвојила 

Финансијски извјештај Удружења гуслара и 

епских пјесника „Светосавље“ Љубиње о 

коришћењу новчаних средстава из Буџета 

Општине Љубиње, за 2018.годину. 

 

2 

  

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-20 

Дана:16.4.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

 

 
 На основу члана 39.став 2.тачка 4.Закона 

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње је усвојила 

Финансијски извјештај Удружења пензионера 

Љубиње о коришћењу новчаних средстава из 

Буџета Општине Љубиње, за 2018.годину. 

 

2 

  

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-19 

Дана:16.4.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

 На основу члана 39.став 2.тачка 4.Закона 

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године, доноси сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње је усвојила 

Извјештајо раду и пословању Агенције за 

финансијско-књиговодствене и правне послове 

Љубиње, за 2018.годину. 

 

2 

  

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-26 

Дана:16.4.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

  

 

 

На основу члана 39.став 2.тачка 4.Закона о 

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње је усвојила 

Финансијски извјештај Клуба малог фудбала 

Љубиње о коришћењу новчаних средстава из 

Буџета Општине Љубиње, за 2018.годину. 
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2 

  

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-18/19 

Дана:16.4.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

 На основу члана 39.став 2.тачка 4.Закона 

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње је усвојила 

Финансијски извјештај Удружења са четворо и 

више дјеце „Свјетслост“ Љубиње о коришћењу 

новчаних средстава из Буџета Општине Љубиње, 

за 2018.годину. 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-29/19 

Дана:16.4.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

 

 На основу члана 39.став 2.тачка 4.Закона 

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње је усвојила 

Финансијски извјештај  Омладинске задруге 

„Захумље“ Љубиње о коришћењу новчаних 

средстава из Буџета Општине Љубиње, за 

2018.годину. 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-22/19 

Дана:16.4.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 На основу члана 39.став 2.тачка 4.Закона 

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 20.5.2019.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње није 

усвојила Финансијски извјештај Туристичке 

организације Љубиње о коришћењу новчаних 

средстава из Буџета Општине Љубиње, за 

2018.годину. 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-36 

Дана: 20.5.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

 

 На основу члана 39.став 2.тачка 4.Закона 

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

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 20.5.2019.године, доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње je усвојила 

Финансијски извјештај Удружења „Зрачак“ о 

коришћењу новчаних средстава из Буџета 

Општине Љубиње, за 2018.годину. 
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2 

  

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 
 

Број: 01-013-25 

Дана: 20.5.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 2.12. и 2.14. Изборног 

закона БиХ (Сл.гл.БиХ, бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 

25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08, 9/10, 37/10 и 74/11) и члана 

2,7.Упутства о утврђивању квалификација, броја, 

именовању и разрјешењу и обуци чланова 

изборне комисије, основне изборне јединице у 

БиХ (Сл.гл.БиХ, бр.29/18-Пречишћени текст) и 

Одлуке Скупштине Општине Љубиње о 

расписивању јавног огласа за именовање два 

члана Општинске изборне комисије Љубиње бр. 

01-022-14/19 од  21.3.2019.године Скупштина 

Општине Љубиње, расписује 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

за именовање два члана Општинске 

изборне комисије Љубиње 

 

1. Упражњена позиција 

 

Расписује се јавни оглас  за именовање два (2) 

члана Општинске изборне комисије Љубиње. 

Састав Општинске изборне комисије у 

смислу члана 2.14.Изборног Закона БиХ, 

треба да одражава заступљеност 

конститутивних народа укључујући и остале, 

у изборној јединици за  коју се орган 

надлежан за спровођење избора оснива,  

водећи рачуна о посљедњем попису 

становништва спроведеном на државном 

нивоу. 

Састав Општинске изборне комисије треба у 

правилу одражавати равноправну 

заступљеност полова.  

Приликом попуњавања упражњеног мјеста 

настатојаће се осигурати да број чланова 

мање заступљеног пола буде најмање 1/3 од 

укупног броја чланова Комисије. 

 

2. Опис послова 

 

Надлежност Општинске изборне комисије 

утврђена је одредбама члана 2.13 Изборног 

закона БиХ и одговарајућим подзаконским 

прописима. 

 

3. Мандат и статус 

 

Члану Општинске изборне комисије мандат 

траје 7 (седам) година и тече од дана давања 

сагласности Централне изборне комисије на 

Одлуку Скупштине Општине  Љубиње о 

именовању члана Општинске изборне 

комисије. 

Чланови Општинске изборне комисије не 

заснивају радни однос, а имају право на 

мјесечну накнаду за свој рад у складу са 

одредбама Закона и Одлуком Скупштине 

Општине. 

 

4. Општи услови које кандидати требају 

испуњавати 

 

- да је држављанин Републике Српске – 

БиХ; 

- да је лице са  правом гласа, старији од 18 

година; 

- да је лице са одговарајућом стручном 

спремом и искуством у спровођењу 

избора, а Централна изборна комисија 

БиХ утврђује које су квалификације 

потребне за члана изборне комисије; 

- да се против кандидата не води кривични 

поступак; 

- да није осуђиван за кривична дјела на 

безусловну казну затвора од најмање 6 

мејсеци или за кривично дјело које га 

чини неподобним за обављање послова 

члана Општинске изборне комисије, 

- да није отпуштан из државне службе, на 

било којем нивоу власти у БиХ као 

резултат дисциплинске мјере у периоду 

од 3 године прије објављивања јавног 

конкурса, 

- да се на њих не односи члан IX.став I 

Устава БиХ. 

 

 

5. Посебни услови 

 

1.  да има пребивалиште у Општини 

Љубиње за коју се именује Изборна 

комисија 

2. да има завршен факултет VII/1 

степен стручне спреме, или завршен 

факултет Болоњског система 

студирања најмање 180 ЕЦТС.  

                  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 обухваћеним Изборним законом БиХ. 

             Изузетно од одредбе тачке 1.посебних 

услова члан Општинске изборне комисије може 

бити лице са пребивалиштем и из друге општине 
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уколико нема кандидата са пребивалиштем у 

општини Љубиње који испуњавају услове 

траженог јавног огласа. 

Изузетно од одредбе тачке 2.посебних 

услова члан изборне комисије може бити лице  

које има завршену вишу школу, односно VI  

степен стручне спреме уколико је потребно 

испоштовати одредбе члана 2.тачка 14.став 

1.Изборног закона БиХ или уколико нема 

кандидата који испуњавају услове из члана 2.став 

1.тачка б) Упутства о утврђивању, квалификацији 

броја именовању и разрјешењу и обуци чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини (Сл.гл.БиХ, 29/18). 

Изузетно од одредбе тачке 3.посебних 

услова члан изборне комисије може бити лице без 

изборног искуства  које има VII/1 степен стручне 

спреме, завршен правни факултет, односно  

завршен правни факултет Болоњског система 

студирања са најмање 180 ЕЦТС бодова.  

 

 

6. Сукоб интереса 

 

За члана Општинске изборне комисије не 

може бити именовано лице: 

1) које се не може кандидовати  у 

смислу одредби члана 1.б., 1.7., и 

1.7.а Изборног закона БиХ, 

2) које је члан највишег извршно-

политичког органа политичке 

странке или коалиције (предсједник, 

генерални секретар, или члан 

извршног одбора или главног 

одбора) 

3) које је носилац изабраног мандата 

или је члан извршног органа власти; 

3а)  које је предвиђено чланом 2.12 

став 4. Изборног закона, 

4) које је кандидат за изборе за било 

који ниво власти, 

5) којем је изречена казна за радњу 

или представља тежу повреду 

изборних закона или прописа за коју 

је лично одговорно, у посљедње 

четири године, рачунајући од дана 

правоснажности одлуке, 

6)  које је заступник, односно 

пуномоћник политичког субјекта 

који учествује на изборима или лице 

које је правоснажном судском 

пресудом осуђено на казну затвора у 

трајању од 6 мјесеци и дуже. 

 

7. Потребна документација 

 

Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни 

приложити доказе о испуњавању општих и 

посебних услова: 

 

- краћу биографију са личним подацима 

кандидата (име, презиме, име оца, ЈМБГ, 

тачна адреса, број телефона за контакте 

као и подаци  кретања у служби); 

- увјерење о држављанству не старије од 6 

мјесеци; 

- извод из матичне књиге рођених; 

- увјерење да се против кандидата не води 

кривични поступак, не старије од 6 

мјесеци; 

- доказ о стручној спреми (овјерену копију 

дипломе о завршеном факултету), 

односно диплому о стеченој стручној 

спреми; 

- dоказ о изборном искуству мора 

садржавати податке о називу изборне 

комисије и мандатном периоду, односно 

врсти и години избора и називу бирачког 

мјеста, у којем је именовани кандидат 

био члан бирачког одбора, те податке да 

је именовани кандидат био ангажован у 

раду бирачког одбора и обављао 

дужност; 

- својеручно потписану и од надлежног 

органа овјерену изјаву о непостојању 

сукоба интереса (да кандидат није 

обухваћен одредбама члана 2.3.Изборног 

закона БиХ тачка 6.конкурса); 

- својеручно потписану и од надлежног 

органа овјерену изјаву да кандидат није 

отпуштан из државне службе на било 

којем нивоу власти у БиХ као резултат 

дисциплинске мјере у року од 3 године 

прије објављивања конкурса; 

- својеручно потписану и од надлежног 

органа овјерену изјаву да кандидат није 

осуђиван за кривична дјела на безусловну 

казну затвора од најмање 6 мејсеци или 

за кривична дјела која га чине 

неподобним  за обављање послoва члана 

Општинске изборне комисије; 

- својеручно потписану и од надлежног 

органа овјерену изјаву да се на њих не 

односи члан IX.став 1 Устава БиХ; 

- образац ПБА-3 о  мјесту пребивалишта 

кандидата (не старији од 3 мјесеца); 

- својеручно потписану и од надлежног 

органа овјерену изјаву кандидата-

именованог члана о националном 

изјашњавању са посљедњег пописа 

становништва у Босни и Херцеговини; 

- овјерену фотокопију личне карте. 

 

Документа приложена уз пријаву неће се 

враћати кандидатима. За кандидате који буду 

испуњавали услове јавног огласа, Комисија за 

избор чланова Општинске изборне комисије 

Љубиње ће обавити интервју о чему ће 

кандидати бити благовремено обавијештени. 
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За кандидате који уђу у ужи избор Комисија 

за спровођење поступка по јавном конкурсу 

прибавиће службеним путем од надлежног 

органа доказ да је кандидат уписан у 

Централни бирачки списак. 

Сва документа достављају се у оригиналу или 

овјереној копији. 

Скупштина Општине Љубиње ће рјешење о 

именовању два (2) члана Општинске изборне 

комисије доставити Централној изборној 

комисији Босне и Херцеговине на сагласност. 

 

8. Рок за подношење пријаве 

 

Рок за подношење пријаве на јавни оглас  је 

осам дана од дана објављивања конкурса у  

дневном листу „Глас Српске“ и „Службеном 

гласнику Републике Српске“. Ако оглас не 

буде објављен истовремено, рок за 

подношење пријаве  рачунаће се од дана 

посљедњег објављивања. 

 

Пријаве са потребном документацијом о 

испуњавању услова јавног огласа могу се 

доставити поштом, на адресу Скупштина 

Општине Љубиње, Ул. Светосавска бр.2. 

88380 Љубиње – Комисија за спровођење 

поступка по јавном огласу за именовање два 

члана Општинске изборне комисије Љубиње. 

. 

      Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 

узимати у разматрање. 

 

 

Број: 01-03-4/19 

Дана: 7.5.2019.године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

Славиша Јањић 

 

 

 

На основу члана 50.Пословника 

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

Комисија за избор и именовања, именована 

рјешењем број: 01-111-2/19, од 4.3.2019.године, 

на сједници Скупштине Општине Љубиње 

одржаној дана 4.3.2019.године, д о н о с и 

  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о предлогу за опозив 

Предсједника Скупштине 

 

 

1. Комисија за избор и именовања у саставу: 

 

1) Круљ Милан, предсједник 

2) Турањанин Илија, члан 

3) Телебак Тодор, члан 

 

предлаже Скупштини Општине Љубиње да на 

својој сједници опозове Предсједника Скупштине 

Општине Љубиње г-ђу Климента Персу из 

Љубиња. На основу писменог захтјева број: 01-

013-4/19, од 8.2.2019.године одборници СО-е 

Љубиње су поднијели иницијативу о формирању 

нове скупштинске већине и захтјев за сазивање 

сједнице Скупштине општине Љубиње у 

законским роковима. Инцијатива је потписана од 

осам одборника (одборнички клуб ДНС-а, СНСД-

а, ПДП-а и независни одборник Драган 

Милојевић) гдје су образложили формриање нове 

скупштинске већине у складу са чланом 39.42. и 

45.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.97/16). 

Нова скупштинска већина је предложила дневни 

ред за наредну сједницу Скупштине општине 

Љубиње који обухвата разјрешење/именовање 

скупштинских комисија и опозив Предсједника 

Скупштине општине, те се констатује да 

Предсједник не ужива повјерење нове 

скуипштинске већине. 

 

2. Комисија за избор и именовања је утврдила 

Приједлог рјешења о опозиву Предсједника  

Скупштине Општине Љуиње. 

 

3. Круљ Милан и Турањанин Илија гласали за 

предлог Одлуке  а члан Комисије Телебак Тодор 

гласало против.  

 

Број: 01-013-8-2/19 

Дана: 4.03.2019.године 

 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Круљ Милан 

Турањанин Илија 

Телебак Тодор 

 

 

На основу члана 50.Пословника 

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

Комисија за избор и именовања, именована 

рјешењем број: 01-111-2/19, од 4.3.2019.године, 

на сједници Скупштине Општине Љубиње 

одржаној дана 4.3.2019.године, д о н о с и 

  

О  Д  Л  У  К  У 

о предлогу  кандидата 

за Предсједника Скупштине 

 

 

1. Комисија за избор и именовања у саставу: 

 

1) Круљ Милан, предсједник 

2) Турањанин Илија, члан 

3) Телебак Тодор, члан 

 

предлаже Скупштини Општине Љубиње да на 

својој сједници изабере за Предсједника 

Скупштине Општине Љубиње Јањић Славишу 

одборника ДНС-а  кога је предложила коалиција 

ДНС-а, СНСД-а, ПДП-а и независни одборник 
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Милојевић Драган, на временски период трајања 

мандата сазива Скупштине. 

 

2. Комисија за избор и именовања је утврдила 

Приједлог рјешења о избору Предсједника  

Скупштине Општине Љуиње. 

 

3. Чланови комисије Круљ Милан и Турањанин 

Илија гласали за предложену одлуку а Тодор 

Телебак против. 

 

Број: 01-013-8-1/19 

Дана: 4.03.2019.године 

 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Круљ Милан 

Турањанин Илија 

Телебак Тодор 

 

 

 

 На основу члана 50.Пословника 

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

Комисија за избор и именовања, именована 

рјешењем број: 01-111-2/19, од 4.3.2019.године, 

на сједници Скупштине Општине Љубиње 

одржаној дана 4.3.2019.године, д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о предлогу за опозив 

Потпредсједника Скупштине 

 

1. Комисија за избор и именовања у саставу: 

 

4) Круљ Милан, предсједник 

5) Турањанин Илија, члан 

6) Телебак Тодор, члан 

 

предлаже Скупштини Општине Љубиње да на 

својој сједници опозове  Потпредсједника 

Скупштине Општине Љубиње Козић Василија из 

Љубиња. На основу писменог захтјева број: 01-

013-4/19, од 8.2.2019.године одборници СО-е 

Љубиње су поднијели иницијативу о формирању 

нове скупштинске већине и захтјев за сазивање 

сједнице Скупштине општине Љубиње у 

законским роковима. Инцијатива је потписана од 

осам одборника (одборнички клуб ДНС-а, СНСД-

а, ПДП-а и независни одборник Драган 

Милојевић) гдје су образложили формриање нове 

скупштинске већине у складу са чланом 39.42. и 

45.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.97/16). 

Нова скупштинска већина је предложила дневни 

ред за наредну сједницу Скупштине општине 

Љубиње који обухвата разјрешење/именовање 

скупштинских комисија и опозив 

Потпредсједника Скупштине општине, те се 

констатује да Потпредсједник не ужива повјерење 

нове скуипштинске већине. 

 

2. Комисија за избор и именовања је утврдила 

Приједлог рјешења о опозиву Потпредсједника  

Скупштине Општине Љубиње. 

 

3. Чланови комисије Круљ Милан и Турањанин 

Илија гласали за предложену одлуке, а члан 

Комисије Телебак Тодор против .  

 

Број: 01-013-8/19-4 

Дана: 04.03.2019.године 

 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Круљ Милан 

Турањанин Илија 

Телебак Тодор 

 

 

На основу члана 50.Пословника Скупштине 

Општине Љубиње (Сл.гл.3/17) Комисија за избор 

и именовања, именована рјешењем број: 01-111-

2/19, од 4.3.2019.године, на сједници Скупштине 

Општине Љубиње одржаној дана 4.3.2019.године, 

д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о приједлогу кандидата 

за Потпредсједника Скупштине 

 

 

1. Комисија за избор и именовања у 

саставу: 

 

7) Круљ Милан предсједник 

8) Турањанин Илија, члан 

9) Телебак Тодор, члан 

 

предлаже Скупштини Општине Љубиње да на 

својој сједници изабере за Потпредсједника 

Скупштине Општине Љубиње Мићић Ристу 

одборника ДНС-а кога је подржала и предложила 

коалиција   политичких странака ДНС-а, СНСД-а, 

ПДП-а и независни одборник Милојевић Драган, 

на временски период трајања мандата сазива 

Скупштине. 

 

 

 2. Комисија за избор и именовања је 

утврдила Приједлог рјешења о избору 

Потпредсједника  Скупштине Општине Љубиње. 

 

 

 3. Чланови комисије Круљ Милан и 

Турањанин Илија гласали за предлог, а Телебак 

Тодор против.  

 

 

Број: 01-013-8/19-3 

Дана, 4.3.2019.године 

 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Круљ Милан 

Турањанин Илија 

Телебак Тодор 
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На основу члана 60.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 50. и 

173.Пословника Скупштине Општине Љубиње 

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

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

4.03.2019.године) на сједници одржаној дана 

21.3.2019.године, донијела је сљедећу 

  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1 

 

Комисија за избор и именовања предлаже 

да Скупштина Општине Љубиње разријеши в.д. 

директора Дома здравља  Љубиње Светлана 

Војчић из Љубиња која је поднијела писмену 

оставку на мејсто в.д.директора дана 

28.12.2018.године, бр.01-111-33/18-. 

 

2 

 

 Комисија за избор и именовања утврдила 

је предлог рјешења и предложила Скупштини 

Општине Љубиње доношење истог. 

 

3 

 

Сједници Комисије су присуствовали: 

Круљ Милан, предсједник, Турањанин Илија, 

члан и Телебак Тодор, члан. 

 

 Чланови Комисије Круљ Милан и 

Турањанин Илија су гласали за предложену 

одлуку, а Телебак Тодор уздржан.  

 

 

Број: 01-013-16-4/19 

Дана, 21.3.2019.године 

 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Круљ Милан 

Турањанин Илија 

Телебак Тодор 

 

 

 

На основу члана 60.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 50. и 

173.Пословника Скупштине Општине Љубиње 

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

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

4.03.2019.године) на сједници одржаној дана 

21.3.2019.године, донијела је сљедећу 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1 

 

Комисија за избор и именовања предлаже 

да Скупштина Општине Љубиње именује за в.д. 

директора Дома здравља  Љубиње Др Славица 

Пиљевић из Љубиња до окончања поступка 

избора директора у складу са Законом о јавним 

службама и Статутом Дома здравља. 

 

2 

 

 Комисија за избор и именовања утврдила 

је предлог рјешења и предложила Скупштини 

Општине Љубиње доношење истог. 

 

3 

 

Сједници Комисије су присуствовали: 

Круљ Милан, предсједник, Турањанин Илија, 

члан и Телебак Тодор, члан. 

 

Чланови Комисије Круљ Милан и 

Турањанин Илија су гласали за предложену 

одлуку, а Телебак Тодор против.  

  

 

 

Број: 01-013-16-6/19 

Дана, 21.3.2019.године 

 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Круљ Милан 

Турањанин Илија 

Телебак Тодор 

 

 

 

 У складу са чланом 60.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и чланом 50.Пословника 

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

Комисија за избор и именовања Скупштине 

општине Љубиње (именована Рјешењем број: 01-

111-2/19, од 4.03.2019.године) на сједници 

одржаној дана 21.3.2019.године, доноси сљедећу 

 

 

О  Д  Л  У  К У 

о  предлогу за разрјешење чланова  управних и 

надзорних одбора јавних установа, агенција и 

јавних предузећа  

 

 

Члан 1. 

 

 Разрјешавају се дужности чланови 

Управног одбора Јавне установе Дом здравља 

Љубиње: 

1. Жељко Богдановић, предсједник 

2. Др Бранислав Козић, члан 

3. Спасоје Кисић, члан 

 

 Разрјешавају се дужности чланови 

Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић  

Љубиње: 

 

1. Весна Ћоровић, предсједник,   – 

представник Савјета родитеља   

2. Митар Ђурица, члан,  – представник 

оснивача 
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3. Тања Пецељ, члан,  – представник 

запослених 

 

            Разрјешавају се дужности чланови 

Управног одбора Центра за социјални рад 

Љубиње: 

 

1. Турањанин М.Славица, предсејдник 

2. Радић Бранко, члан 

3. Ђогић Слађана, члан 

 

 Разрјешавају се дужности чланови 

Управног одбора Агенције за финансијско-

књиговодствене и правне послове Љубиње: 

 

1. Ђурић Здравко, предсједник 

2. Ликић Љепа, члан 

3. Бјелица Бранка, члан 

Разрјешавају се дужности чланови 

Управног одбора Агенције за развој малих и 

средњих предузећа Љубиње: 

 

1. Мичета Жељко, предсједник 

2. Ћоровић Душко, члан 

3. Новокмт Сања, члан 

 

Разрјешавају се дужности чланови 

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

 

1. Брборић Велемир, предсјендик 

2. Попара Милорад, члан 

3. Турањанин К.Слободан , члан 

 

 Разрјешавају се дужности чланови 

Надзорног одбора ЈП „Канализација и чистоћа“ 

д.о.о.Љубиње : 

 

1. Дангубић М.Небојша, предсједник 

2. Крунић М.Милан, члан 

3. Радић Ранко, члан 

 

Члан 2. 

 

 Комисија за избор и именовање 

предлаже да Скупштина Општине Љубиње на 

својој сједници одржаној дана 21.3.2019.године 

донесе Одлуку о разрјешењу чланова управних 

одбора јавних установе, чланове управних одбора 

општинских агенција и чланове надзорних одбора 

јавних предузећа, као у члану 1 ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

 

У раду Комисије учестовали: Круљ 

Милан предсједник, Турањанин Илија и Тлебак 

Тодро чланови. 

За предлог одлуке гласали Круљ Милан и 

Турањанин Илија а   члан Комисије Тодор 

Телебак био против.. 

 

 

Број: 01-013-16-1 

Дана, 21.3.2019.године 

 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Круљ Милан 

Турањанин Илија 

Телебак Тодор 

 

 

 

 У складу са чланом 61.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 50.Пословника 

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

Комисија за избор и именовања Скупштине 

општине Љубиње (именована Рјешењем број: 01-

111-2/19, од 04.03.2019.године) на сједници 

одржаној дана 21.3.2019.године, доноси сљедећу 

 

О  Д  Л  У  К У 

о предлогу кандидата  

 

- За чланове управних одбора јавних 

установа (Дом здравља, Дјечији вртић и  

Центар за социјални рад Љубиње,),  

- За чланове управних одбора  Агенције за 

финансијско-књиговодствене и правне 

послове и Агенције за развој малих и 

средњих предузећа   

- За чланове надзорних одбора ЈП 

„Водовод“ д.о.о. и ЈП „Канализација и 

чистоћа“ д.о.о. Љубиње 

 

Члан 1. 

 

1. За чланове Управног одбора Јавне 

установе Дом здравља  Љубиње 

предлажу се: 

 

1) Ђого Вукашин, предсједник 

2) Лечић Гојко, члан 

3) Ликић Ђорђо, члан  

 

       2. За чланове Управног одбора Јавне установе 

Дјечији вртић  Љубиње предлажу се: 

 

1) Милутиновић Сузана, предсјендик 

2) Роган Сенка, члан 

3) Пецељ Тања, члан  

 

3. За чланове Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад 

Љубиње предлажу се: 

 

1) Новокмет Драган, предсједник 

2) Дангубић Милан, члан 

3) Круљ З.Бранко, члан  
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4. За чланове Управног одбора Агенције за 

финансијско-књиговодствене и правне 

послове Љубиње предлажу се: 

 

1. Вујовић Силвија, предсјендик 

2. Мичета Данијела, члан 

3. Васиљевић Милица, члан  

 

5.  За чланове Управног одбора Агенције за 

развој малих и средњих предузећа 

Љубиње предлажу се: 

 

1) Шушић Зорица , предсједник 

2) Пижула Валентина, члан 

3) Лечић Миодраг члан  

 

6. За чланове Надзорног одбора ЈП 

„Водовод“ д.о.о. Љубиње, предлажу се: 

 

1) Лечић Мирко, предсједник 

2) Пижула Драган, члан 

3) Ербез Бранислав, члан  

 

7. За чланове Надзорног одбора ЈП 

„Канализација и чистоћа“ д.о.о. Љубиње, 

предлажу се: 

 

1) Ђого В.Лазар, предсједник 

2) Пиљевић Новица, члан 

3) Сорајић  Лазар, члан  

 

 

Члан 2. 

 

 Комисија за избор и именовање 

предлаже да Скупштина Општине Љубиње на 

својој сједници одржаној дана 21.3.2019.године 

донесе Одлуку да се изаберу наведени кандидати 

за чланове управних одбора јавних установа, 

чланови упрвних одбора општинских агенција и 

чланови надзорних одбора јавних предузећа као у 

члану 1 ове одлуке. 

 

 

Члан 3. 

 

 Комисија за избор и именовања је 

утврдила предлог одлуке о именовању чланова 

управних и надзорних одбора. 

 

 

Члан 4. 

 

 Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

 

 

Члан 5. 

 

У раду Комисије учестовали: Круљ 

Милан предсједник, Турањанин Илија и Телебак 

Тодор чланови. 

За предлог одлуке гласали Круљ Милан и 

Турањанин Илија, а Тодор Телебак гласао против. 

 

 

Број: 01-013-16-2 

Дана, 21.3.2019.године 

 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Круљ Милан 

Турањанин Илија 

Телебак Тодор 

 

 

  

На основу члана 60.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 50. и 

173.Пословника Скупштине Општине Љубиње 

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

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

04.03.2019.године) на сједници одржаној дана 

16.4.2019.године, донијела је сљедећу 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1 

 

Комисија за избор и именовања предлаже 

да Скупштина Општине Љубиње разријеши 

в.д.директора Центра за социјални рад Љубиње 

Радмилу Рудан  из Љубиња која је именована 

Рјешењем Скупштине Општине Љубиње бр. 01-

111-14, oд 21.05.2018..године (Сл.гл.1/18). 

 

2 

 

 Поступак јавне конкуренције за избор и 

именовање директора није проведен од 

именовања в.д.директора ЈУ Центра за социјални 

рад Љубиње. 

3 

 

Сједници Комисије су присуствовали: 

Круљ Милан, предсједник, Турањанин Илија члан 

и Телебак Тодор, члан. 

 

  Чланови Комисије Круљ Милан и 

Турањамнин Илија су гласали за предложену 

одлуку, а члан Комисије Телебак Тодор је био 

против. 

   

 

Број: 01-013-32-3/19 

Дана, 16.04.2019.године  

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Круљ Милан 

Турањанин Илија 

Телебак Тодор 
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На основу члана 60.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 50. и 

173.Пословника Скупштине Општине Љубиње 

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

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

04.03.2019.године) на сједници одржаној дана 

16.4.2019.године, донијела је сљедећу 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 

1 

 

Комисија за избор и именовања предлаже 

да Скупштина Општине Љубиње именује за  

в.д.директора Центра за социјални рад Љубиње 

Пешут Биљану из Љубиња. 

 

2 

 

Сједници Комисије су присуствовали: 

Круљ Милан, предсједник, Турањанин Илија члан 

и Телебак Тодор, члан. 

 

3 

 

  Чланови Комисије Круљ Милан и 

Турањамнин Илија су гласали за предложену 

одлуку, а члан Комисије Телебак Тодор је био 

против. 

 

 

    

 

Број: 01-013-32-4/19 

Дана, 16.04.2019.године 

 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Круљ Милан 

Турањанин Илија 

Телебак Тодор 

 

 

 

 На основу члана 60.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 50. и 

173.Пословника Скупштине Општине Љубиње 

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

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

04.03.2019.године) на сједници одржаној дана 

16.04.2019.године, донијела је сљедећу 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1 

 

Комисија за избор и именовања предлаже 

да Скупштина Општине Љубиње именује за  

в.д.директора Агенције за развој малих и средњих 

предузећа Љубиње Шишић Синишу из Љубиња. 

 

 

2 

 

 Комисија за избор и именвоања у складу 

са овлашћењима утврђеним чланом 

50.Пословника Скупштине општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17) утврдила приједлог рјешења као у 

диспозитиву. 

3 

 

 Сједници Комисије су присуствовали: 

Круљ Милан, предсједник, Турањанин Илија, 

члан и Телебак Тодор, члан. 

 

 Чланови Комисије Круљ Милан и 

Турањанин Илија су гласали за предложену 

одлуку, а члан Комисије Телебак Тодор је био 

против. 

 

 

Број: 01-013-32-5/19 

Дана, 16.04.2019.године 

 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Круљ Милан 

Турањанин Илија 

Телебак Тодор 

 

 

 

 На основу члана 60.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 50.Пословника 

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

Комисија за избор и именовање Скупштине 

Општине Љубиње (именована Рјешењем бр.01-

111-2/19, од 04.03.2019.године, на сједници 

одржаној дана 16.04.2019.године, доноси сљедећу 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приједлогу за  разрјешење 

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

 

1. Комисија за избор и именовања предлаже да 

Скупштина Општине Љубиње на својој сједници 

одржаној дана 16.04.2019.године донесе одлуку о 

разрјешењу дужности Надзорног одбора ЈП 

„Водовод“ д.о.о. Љубиње, у саставу:  

 

1. Брборић Велемир, предсједник 

2. Попара Милорад, члан 

3. Турањанин К.Слободан, члан  

 

2. Комисија за избор и именовање је утврдила 

предлог предложене одлуке о разрјешењу чланова 

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

 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

4. У раду Комисије учествовали: Круљ 

М.Милан предсједник, Турањанин Илија, члан и 

Телебак Тодор, члан. 

 



 
Датум: 10.6.2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 1 - Страна: 41 

 

За предложену одлуку гласали: Круљ 

М.Милан и Турањанин Илија, а против је био 

Телебак Тодор. 

 

 

Број: 01-013-32-1/19 

Дана, 16.04.2019.године  

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Круљ Милан 

Турањанин Илија 

Телебак Тодор 

 

 

 

 На основу члана 60.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/17) и члана 50.Пословника 

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

Комисија за избор и именовање Скупштине 

Општине Љубиње (именована Рјешењем бр.01-

111-2/19, од 04.03.2019.године, на сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године, доноси сљедећу 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приједлогу за  именовање 

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

 

1. Комисија за избор и именовања предлаже да 

Скупштина Општине Љубиње на својој сједници 

одржаној дана 16.4.2019.године донесе одлуку о 

именовању чланова Надзорног одбора ЈП 

„Водовод“ д.о.о. Љубиње, у саставу:  

 

1. Лечић Мирко, предсједник 

2. Пижула Драган, члан 

3. Ербез Бранислав, члан  

 

2. Комисија за избор и именовање је утврдила 

предлог одлуке о именвоању чланова Надзорног 

одбора ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње. 

 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

4. У раду Комисије учествовали: Круљ Милан 

предсједник, Турањанин Илија, члан и Телебак 

Тодор, члан. 

 

За предложену одлуку гласали су Круљ Милан 

и Турањанин Илија а члан Комисије Тодор 

Телебак био против. 

 
 

Број: 01-013-32-2/19 

Дана, 16.4.2019.године 

К  О  М  И  С  И  Ј  А 

Круљ Милан 

Турањанин Илија 

Телебак Тодор 

 

 

 
 

 

На основу члана 54, 59. и 82. став 3 

Закона о локалној самоуправи (Сл.гл. Републике 

Српске бр. 97/16) и члана 69. Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл. општине бр. 03/17) Начелник 

Општине Љубиње доноси сљедеће  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за примопредају радова 

система оборинске и фекалне канализације у 

насељу Виногради у општини Љубиње 

 

1. 

 

Именује се комисија за примопредају радова 

система оборинске и фекалне канализације у 

насељу Виногради у општини Љубиње по уговору 

број 02-404-12-1/18 од 30.08.2018. године. 

 

У Комисију се именују: 

 

1. Бранислав Пешут, предсједник, 

дипломиорани инжењер грађевине 
2. Марко Гордић, члан, дипломирани 

инжењер машинства 
3. Витомир Војичић, члан, дипломирани 

биолог  заштита животне средине 
За секретара комисије именује се Вукашин 

Поповић, дипломирани правник 

 

 

2. 

 

Задатак Комисије је да изврши увид у 

расположиву документацију и утврди 

усаглашеност радова са уговором, да изврши 

преглед атеста и сертификата уграђене опреме и 

материјала, изврши увид у завршни извјештај 

надзорног органа те да визуелним увидом на лицу 

мјеста утврди да ли су извршени сви радови. 

Рок за извршење задатка је 08.08.2019. 

године. 

 

3. 

 

 По обављеном послу Комисија је дужна 

саставити Записник о извршеном прегледу и 

изнијети своје налоге, мишљења и приједлоге те 

исти доставити Начелнику Општине и Одсјеку за 

урбанизам. 

 

4. 

 

 Рјешење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

Број: 02-022-03/19 

Дана, 23.04.2019.године 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 
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 На основу члана 59.Закона о локалној 

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

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

2/14) Начелник Општине, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Оперативног тима за 

подршку и унапређење рада Мјесних заједница 

у склопу пројекта „Јачање улоге мјесних 

заједница у БиХ“ 

 

1. 

 

 Именују се сљедеће особе за чланове 

Оперативног тима за подршку и унапређење рада 

мјесних заједница на подручју општине Љубиње: 

 

1. Витомир Војчић 

2. Срећко Турањанин  

3. Милан Ж. Козић 

4. Петар Новокмет 

 

2. 

 

             Именовани чланови Оперативног тима 

присуствоваће едукацијама из области рада и 

унапређења дјеловања мјесних заједница које ће 

организовати УНДП у склопу Пројекта „Јачање 

улога МЗ у БиХ“. Стечено знање на едукацијама 

ће преносити у мјесним заједницама на подручју 

општине Љубиње, односно садашњим и будућим 

члановима савјета мјесних заједница.  

 

3. 

 

 Именовани оперативни тим ће пружити 

подршку у промоцији Нове визије мјесних 

заједница у БиХ, као и подржати савјете мјесних 

заједница у информисању грађана.. 

 

4. 

 

Рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а исти ће се објавити у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

Број: 02-040-1/19 

Датум: 10.5.2019.године 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу  члана 59. Закона о локалној 

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

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

Општине Љубиње д о н о с и  

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Даје се сагласнопст на Правилник о 

пријему дјеце у ЈУ Дјечији вртић Љубиње, број: 

10/19, од 19.02.2019.године. 

 

 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине. 

 

 

Број: 02-60-1/19 

Дана, 17.04.2019.године 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 

 

 

 

На основу  члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС,97/16), члана 17.Закона о 

систему јавних служби (Сл.гл.РС, 68/07, 109/12 и 

44/16) и члана 69.Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.3/17), на  захтјев директора Агенције за 

развој малих и средњих предузећа Љубиње, 

Начелник Општине је донио 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Начелник Општине даје  сагласност на 

Статут Агенције за развој малих и средњих 

предузећа Љубиње, број 03-05/19,од 

30.05.2019.године који је донио Управни одбор 

Агенције. 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине. 

 

 

Број: 02-022-38/19 

Дана 04.06.2019.године 

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

Дарко Крунић 
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На основу члана 40, став 2 алинеја а) 

Закона о развоју малих и средњих предузећа 

Републике Српске(„Службени гласник Републике 

Српске“, број 50/13), члана 17 став 1. алинеја 1. 

Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и 

члана 13. тачка 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о 

оснивању Агенције за развој малих и средњих 

предузећа Љубиње, (број: 01-013-16/17 од 

27.11.2017, („Службени гласник Општине 

Љубиње“, број 3/17) и Одлуке о измјени и допуни 

Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и 

средњих предузећа Љубиње бр.01-013-39/19 од 

20.05.2019, Управни одбор Агенције за развој 

малих и средњих предузећа Љубиње, уз 

сагласност оснивача, на сједници одржаној дана 

30.05.2019 године д о н о с и 

 

СТАТУТ 

АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 

ПРЕДУЗЕЋА ЉУБИЊЕ 

 

 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овим Статутом се, у складу са Законом и 

Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању 

Агенције за развој малих и средњих предузећа 

Љубиње (У даљем тексту Агенција), уређују 

сљедећа питања: Назив и сједиште Агенције, 

правни положај, заступање и представљање 

Агенције, дјелатност Агенције, средства за рад и 

подстицај развоја, органи Агенције, надзор над 

радом Агенције, унутрашња организација 

Агенције, јавност рада и пословна тајна, општи 

акти и друга питања од значаја за рад Агенције. 

 

Члан 2. 

 

Оснивач  Агенције  је Општина Љубиње (у даљем 

тексту Оснивач) и иста је основана Одлуком 

Скупштине Општине Љубиње о оснивању 

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

(„Службени гласник Општине Љубиње“, број, 

2/05). 

 

II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ АГЕНЦИЈЕ 

 

Члан 3. 

 

Агенција послује под пуним називом како гласи: 

Агенција за развој малих и средњих преузећа 

Љубиње. 

 

Члан 4. 

 

Сједиште Агенције је у Љубињу, улица Јована 

Дучића, број 6. 

Одлуку о промјени назива и сједишта Агенције 

доноси Оснивач. 

 

Члан 5. 

 

Агенција има службени печат и штамбиљ. 

Агенција у правном саобраћају користи печат 

којиима облик круга, пречника 35 мм, у којем је 

концентричним круговима на српском језику 

исписан ћириличним и латиничним писмом  пуни 

назив Агенције. 

Штамбиљ је правоугаоног облика дужине  60 мм 

и ширине 30 мм, у којем је исписан пун назив 

Агенције, са рубрикама предвиђеним за датум 

пријема, број протокола и број прилога, уз 

примљену службену пошту. 

Начин употребе, чување и заштиту печата 

одређује директор. 

 

 

III ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, ЗАСТУПАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 

Члан 6. 

 

Агенција је, непрофитна организација и има 

статус правног лица, које је стекла уписом у 

судски регистар, Рјешењем регистарског 

Основног суда у Требињу, број РУ-1-1797-00, од 

20.02.2006 године. 

 У правном промету са трећим лицима иступа у 

своје име и за свој рачун, а за обавезе одговара 

самостално без ограничења. Агенција послује 

средствима у државној својини за подручје 

Општине Љубиње. 

За обавезе створене у правном промету са трећим 

лицима Агенција одговара цјелокупном својом 

имовином. 

Оснивач одговара за обавезе Агенције до висине 

уложених средстава (оснивачки улог), који је 

одређен Одлуком о оснивању Агенције и који 

износи 2.500 (двијехиљадепетсто) КМ 

 

Члан 7. 

 

Агенцију заступа и представља директор, без 

ограничења. 

Директор је овлаштен да у име Агенције 

закључује уговоре и врши друге јавне радње, као 

и да заступа Агенцију пред другим органима и 

судом. 

Директор Агенције је дужан да рад Агенције 

учини доступним јавности путем средстава јавног 

информисања. 
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IV  ДЈЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ 

 

Члан 8. 

 

Дјелатности Агенције за развој малих и средњих 

предузећа: 

63.12 Интернетски портали, 

70.21 Односи с јавношћу и дјелатности 

саопштавања, 

70.22 Савјетовање које се односи на пословање и 

остало управљање, 

73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног 

мјења, 

74.90 Остале стручне, научне и техничке 

дјелатности,д.н., 

84.13 Регулисање и допринос успјешнијем 

пословању привреде. 

 

Члан 9. 

 

Агенција, без уписа у регистар, може да обавља и 

друге дјелатности које служе дјелатности 

уписаној у регистар, које се уобичајено обављају 

уз те дјелатности, у мањем обиму или повремено, 

а у циљу остваривања функције за коју је 

основана. 

Агенција обавља стручне и друге послове и то: 

- Стратешки економски развој 

општине, 

- Успостављање и развој 

партнерства између јавног, приватног и 

невладиног сектора, 

- Изградња јаког и успјешног 

приватног сектора малих и средњих предузећа, 

- Промоција пословних, 

трговинских, инвестиционих, комерцијалних и 

других економских односа унутар општине и 

регије, 

- Обезбјеђивање правних, 

техничких, технолошких и економских извора 

који ће помоћи општини да достигне Европске 

стандарде, потпомагање кооперације и 

економских интеграција са сусједним општинама, 

а све у циљу приближавања Европским 

интеграцијама, 

- Повећање и подршка успјешности 

и интегритета у пословној околини општине у 

циљу привлачења домаћих и страних донатора и 

инвеститора, 

- Успостављање информативне 

мреже, праћење и сервисирање, документовање 

актуелних и будућих програма-државних и 

међународних, као и припрема локалних актера за 

учешће у развоју општине, 

- Подршка економским и 

реформским инцијативама унутар регије, 

- Анализирање положаја и развоја 

привреде, те подстицање улагања у привредне 

активности, креирање стимулативног пословног 

амбијента на подручју локалне заједнице, 

промоцију предузетништва и иноваторске 

дјелатности, увођења нових производа, стручне и 

консалтинг услуге и сл., 

- Индентификација, прикупљање, 

припрема и израда пројеката из свих 

области(инфраструктурна подршка, 

пољопривреда, индустрија, занатство, и сл.), који 

ће омогућити кредите за развој малих и средњих 

предузећа, 

- Координација активности на плану 

обезбјеђивања и кориштења средстава за 

финансирање програма, пројеката и подухвата 

малих и средњих предузећа, у циљу запошљавања 

људи, профитабилности предузећа и економског 

јачања локалне заједнице, приступ 

информацијама и ресурсима потребним за 

успјешно пословање, систем тржишних 

информација, као и развој задружног 

предузетништва, 

- Давање подршке за повећање 

запошљавања, стручно образовање, 

преквалификацију и доквалификацију радника, 

тренинге и савјетовања, едукацију и 

професионално усавршавање, истраживање 

тржишта и испитивање јавног мњења 

- Давање подршке за учествовање на 

домаћим и међународним сајмовима и 

специјализованим изложбама у земљи и 

иностранству, израду промотивног материјала, 

- Праћење анализирање и 

извјештавање Скупштине општине о резултатима 

подстицајних мјера, 

- Сарадња са другим домаћим и 

међународним агенцијама, асоцијацијама, савез 

агенција, конзорцији, фондације и свима који 

имају исте или сличне циљеве и интересе, 

- Обављање и других послова у вези 

с подстицањем привредног развоја у складу са 

Законом, Статутом или захтјевом Оснивача. 

 

 

Члан 10. 

 

На приједлог директора Управни одбор до краја 

текуће године, уз сагласност Оснивача, доноси 

програм рада за наредну годину и извјештај о 

раду за протеклу годину. 

 

СТИЦАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ 

СРЕДСТАВА 

 

Члан 11. 

 

Почетна средства за рад Агенције обезбјеђује 

Оснивач из свог буџета, без обавезе враћања 

истих Оснивачу. 

Средства за рад Агенције обезбјеђују се поред 

буџета Општине и из буџета Републике Српске, 

донација, прилога и спонзорства домаћих и 

страних, правних и физичких лица, прихода које 
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оствари обављањем послова из своје надлежности 

и других извора, у складу са законом. 

 

Члан 12. 

 

Оснивач обезбјеђује Агенцији средства и услове 

за рад, пословне просторије без накнаде, 

опремање канцеларија намјештајем и неопходном 

опремом, материјалне трошкове пословања и 

лична примања запослених. 

Распоред средстава врши се финансијским 

планом за намјене утврђеним актом о стицању 

средстава. 

 

Члан 13. 

 

Средства која се обезбјеђују у буџету општине 

Љубиње  преносе се у Агенцију намјенски. 

 

 

ОРГАНИ АГЕНЦИЈЕ И ДЈЕЛОКРУГ РАДА 

 

Члан 14. 

 

Органи Агенције су: Управни одбор и директор. 

Предсједника и чланове Управног одбора као и 

директора именује и разријешава Оснивач. 

Мандат чланова Управног одбора и директора 

траје четири године, а по истеку мандата могу 

бити поново именовани. 

 

УПРАВНИ ОДБОР 

 

Члан 15. 

 

Управни одбор Агенције има предсједника и два 

члана. 

Управни одбор: 

- Доноси Статут, уз сагласност 

Оснивача, 

- Усваја годишњи програм рада и 

извјештај о пословању, уз сагласност Оснивача, 

- Одлучује о пословању и 

остваривању задатака Агенције и 

- Доноси опште акте утврђене 

Статутом. 

На првој конститутивној сједници чланови 

Управног одбора из својих редова предлажу 

предсједника и његовог замјеника. 

 

Члан 16. 

 

Чланови Управног одбора именују се на вријеме 

од 4 (четири) године, с могућношћу поновног 

именовања. 

Директор  Агенције не може бити именован за 

члана Управног  одбора. 

 

 

 

Члан 17. 

 

Оснивач  може опозвати-разријешити члана 

Управног одбора и прије истека мандата у 

сљедећим случајевима: 

- Ако својим не савјесним или 

незаконитим радом онемогућава нормално 

функционисање Управног одбора, 

- Када поднесе оставку на чланство 

у Управном одбору и 

- У другим законом предвиђеним 

случајевима. 

Приједлог за опозив-разријешење члану Управног 

одбора прије истека мандата може дати и 

Управни одбор. 

 

Члан 18. 

 

Управни одбор сазива предсједник, а у његовој 

одсутности замјеник предсједника. 

Предсједник Управног одбора дужан је да сазове 

сједницу на захтјев директора или најмање два 

члана Управног одбора. 

 

Члан 19. 

 

 

Управни одбор одлучује на сједницама које се 

одржавају на основу указане потребе, а најмање 

једном у три мјесеца. 

Управни одбор пуноправно одлучује ако сједници 

присуствује више од половине чланова. 

Управни одбор доноси одлуку већином гласова 

присутних чланова. 

У изузетним случајевима које треба хитно 

ријешити, Управни одбор може донијети одлуку 

писменим извјештавањем Чланова, телефонски, 

телеграфски или кориштењем других техничких 

средстава, ако се при томе не противи ни један 

члан Управног одбора. 

 

Члан 20. 

 

Управни одбор доноси: 

 

1. Статут, уз сагласност Оснивача 

1. Акт о унутрашњој организацији послова 

и систематизацији радних мјеста и друга општих 

акта, уз сагласност Оснивача 

2. Годишњи програм рада и извјештај о 

пословању уз сагласност Оснивача 

3. Финансијски план, уз сагласност 

Оснивача 

4. Одлуку о задужењу Агенције 

5. Одлуку о куповини и продаји или давању 

у закуп (најам) некретнина у власништву 

Агенције 

6. Одлуку о критеријима и начину исплата 

за подршку развоја субјеката мале привреде, 
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7. Одлуку о методологији припреме 

развојних пројеката мале привреде 

8. Одлуку о битним питањима везаним за 

пословање и остваривање задатака Агенције. 

Управни одбор усваја годишњи извјештај о 

пословању и завршни рачун, те обавља и друге 

послове утврђене Законом, овим Статутом и по 

захтјеву Оснивача. 

 

Члан 21. 

 

Начин рада Управног одбора ближе се уређује 

Пословником о раду 

У правног одбора. 

 

 

ДИРЕКТОР 

Члан 22. 

 

За директора може бити постављено лице које, 

поред општих услова прописаних законом, 

испуњава и следеће услове: 

- Висока стручна спрема (ВСС-VII) 

правног, економског или друштвеног смјера с  

најмање три године радног искуства на пословима 

на којима се доказао као способан менаџер. 

- Да је понудио план и програм рада 

Агенције за мандатни период 

 

Члан 23. 

 

Директор обавља следеће послове: 

- Организује и руководи пословањем 

Агенције 

- Представља и заступа Агенцију 

- Стара се и одговара за законитост 

рада и извршавања послова и задатака из 

програма и дјелокруга рада Агенције 

- Извршава одлуке Управног одбора 

- Израђује планове, програме рада и 

извјештаје о пословању Агенције 

- Предлаже акте које доноси 

Управни одбор 

- Одлучује о појединачним правима, 

обавезама и одговорности запослених у складу са 

Законом и општим актима 

- Именује и разријешава лица са 

посебним овлаштењима и одговорностима 

- Одговоран је за исправност и 

одржавање средстава рада 

- Обавља и друге послове утврђене 

прописима, оснивачким актом и Статутом 

 

Члан 24. 

 

Директора Агенције именује и разријешава 

Оснивач. 

Директор агенције именује се на период од 4 

(четири) године са могућношћу поновног избора. 

Скупштина Општине Љубиње на приједлог 

Комисије за избор и именовање, може именовати 

вршиоца дужности директора Агенције док се не 

изврши поступак јавне конкуренције за избор 

директора. 

 

 

Члан 25. 

 

Директор Агенције је обавезан да обустави од 

извршења општи акт Агенције за који сматра да је 

супротан Закону или другом пропису и да о томе 

без одлагања обавијести орган који је донио тај 

акт. 

Ако орган који је донио општи акт из претходног 

става овог члана не усклади исти са прописима у 

року од 30 (тридесет) дана од дана када је примио 

обавјештење директора да је тај акт обуставио од 

извршења, директор ће по истеку тог рока, у 

даљем року од 8 (осам) дана, покренути поступак 

за оцијену његове законитости. 

До доношења одлуке надлежног органа акт из 

претходног става се не примјењује. 

 

Члан 26. 

 

Управни одбор може, посебном одлуком у 

писаном облику, обављање одређених послова из 

свог дјелокруга рада повјерити директору, 

односно члану управног одбора. 

Право на обављање послова из претходног става 

овог члана може се писмено опозвати. 

Директор односно члан Управног одбора су 

обавезни да поднесу извјештај Управном одбору 

о обављању послова из става 1.овог члана. 

 

 

ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ И 

ДРУГИХ ПОСЛОВА 

 

Члан 27. 

 

Агенција може, у складу са Статутом, уговором 

повјерити обављање појединих стручних послова 

из своје надлежности другим правним или 

физичким, домаћим и страним лицима, уз 

сагласност Оснивача. 

 

НАДЗОР НАД РАДОМ АГЕНЦИЈЕ 

 

Члан 28. 

 

Надзор над радом Агенције врши оснивач 

давањем сагласности на Статут, именовањем и 

разријешавањем директора и Управног одбора, те 

давањем сагласности на годишњи и финансиски 

план, програм  рада и усвајање извјештаја о 

пословању и годишњем обрачуну 
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УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА АГЕНЦИЈЕ 

 

Члан 29. 

 

Унутрашњу организацију и систематизацију 

радних мјеста Агенције, посебним актом, утврђује 

Управни одбор уз сагласност Оснивача. 

Актом из претходног става овог члана утврђују се 

критерији и услови за обављање послова и радних 

задатака, као и број извршилаца у Агенцији. 

 

 

НАДЗОР НАД РАДОМ АГЕНЦИЈЕ 

 

Члан 30. 

 

Надзор над радом Управног одбора  директора 

Агенције врши Оснивач. 

 

 

ЗАПОСЛЕНИ У АГЕНЦИЈИ 

 

Члан 31. 

 

Права, обавезе и одговорности запослених у 

Агенцији прецизније се утврђују посебним 

општим актом у складу са Законом, овим 

Статутом и Колективним уговором. О 

остваривању права, обавеза и одговорности 

запослених одлучује директор у складу са 

прописима, овим Статутом и другим актима 

Агенције. 

 

 

ЈАВНОСТ РАДА И ПОСЛОВНА ТАЈНА 

 

Члан 32. 

 

Рад Агенције је јаван. 

Јавност се обезбјеђује информисањем путем 

средстава јавног информисања и на друге погодне 

начине. 

 

Члан 33. 

 

Као пословна тајна  могу се сматрати  документа 

и информације које је Управни одбор посебном 

одлуком утврдио као повјерљиве. 

Пословном тајном не могу се сматрати документа 

и подаци који се по закону  сматрају јавним без 

обзира на одлуку Управног одбора. 

 

 

ОПШТИ АКТИ АГЕНЦИЈЕ 

 

Члан 34. 

 

Општи акти Агенције су: 

- Статут 

- Правилници и одлуке којима се, на 

општи начин уређују одређена питања 

- Статут је основни Акт Агенције 

- Други општи акти  Агенције морају 

бити у сагласности са Статутом 

- Појединачни акти које доносе 

органи Агенције морају бити у сагласности са 

општим актима. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 35. 

 

Статут Агенције, као и његове измјене и допуне 

доноси Управни одбор Агенције уз сагласност 

Оснивача. 

 

Члан 36. 

 

Управни одбор може одлучити да Агенција 

општим актима ближе уреди одређена питања из 

области основне дјелатности Агенције. 

Опште акте из става 1.овог члана доноси Управни 

одбор, на приједлог директора Агенције, уз 

претходно прибављену сагласност Оснивача. 

 

Члан 37. 

 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи 

Статут Агенције МСП број. 03-23/18 од 

12.07.2018 год. Сл.Гласник Општине Љубиње бр. 

2/18 

 

Члан 38. 

 

Тумачење одредби овог Статута да је Управни 

одбор Агенције. 

 

 

Члан 39. 

 

Овај Статут ступа на снагу даном добијања 

сагласности на исти од стране начелника 

Општине Љубиње. 

 

 

Број: 03-05/19    

Дана 30.05.2019. 

Предсједник 

Управног одбора 

Зорица Шушић 
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На основу члана 37. и члана 27. Закона о 

предшколском васпитању о образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 

79/15, од 29.09.2015.године) и Статута ЈПУ 

Дјечији вртић“ Љубиње“, Управни одбор ЈПУ 

Дјечији вртић „Љубиње“, на сједници одржаној 

дана   19.02.2019.године, д о н о с и: 

 

ПРАВИЛНИК О ПРИЈЕМУ ДЈЕЦЕ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником регулишу се: 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

НАЧИН ПРИЈЕМА И УПИС ДЈЕЦЕ 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ 

ЗАХТЈЕВ 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

КРИТЕРИЈИ ЗА ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ 

ФОРМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ 

ГРУПА 

ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРТИЋА И РОДИТЕЉА 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ. 

Члан 2. 

Пријем дјеце у ЈПУ Дјечији вртић 

„Љубиње“ врши се у складу са законом и 

расположивим капацитетима. Могућност уписа 

дјеце зависи од: 

- Броја слободних мјеста према 

нормативима узрасних група  

- Броја захтјева. 

Члан 3. 

Право учешћа на Конкурс имају, поред 

родитеља-старатеља који први пут уписују 

дјете,или више њих, на боравак у вртићу и сви 

родитељи-старатељи чије је дјете ,или више њих, 

раније боравило у, уколико су измирили обавезе 

плаћања боравка дјетета у ранијем периоду. 

 

II НАЧИН ПРИЈЕМА И УПИС ДЈЕЦЕ 

Члан 4. 

У ЈПУ Дјечији вртић Љубиње, примају се 

дјеца оба пола, без дискриминације по било којој 

основи уз поштовање дјечијих права. 

Упис дјеце у ЈПУ Дјечији вртић Љубиње, 

врши се на основу љекарског увјерења надлежне 

здравствене установе о физичком и психичком 

развоју дјетета и лабораторијских налаза који 

садрже брис носа и грла и налаз столице и извода 

из матичне књиге рођених. 

Члан 5. 

Пријем дјеце у вртић и врши се сваке 

године у јуну мјесецу на основу Јавног Конкурса 

који се објављује на  огласним плочама. 

Конкурс остаје отворен најмање 15 дана. 

Конкурс садржи: 

Број дјеце која ће се примити  у вртићке 

групе, 

Потребна документација која се 

прилажу уз пријаву, 

Рок до којег се подносе пријаве и рок до 

којег ће се извршити пријем дјеце, 

Начин и мјесто пријема пријава 

Начин обавјештавања о пријему. 

Пријаве за пријем дјеце подносе се на 

прописаном обрасцу у ЈПУ Дјечији вртић 

„Љубиње“. 

Дјеца се могу примити у вртић, ван 

огласног рока, током цијеле године, уколико има 

слободних мјеста, са обавезом достављања 

потребне документације која се захтјева и код 

Конкурса. 

Пријем дјеце у току године врши 

Директор и комисија од два васпитача ЈПУ 

Дјечији вртић „Љубиње“, поштујући утврђене 

приоритете. 

Члан 6. 

Одлуку о расписивању Конкурса доноси 

директор установе. 

Конкурс спроводи Комисија за пријем 

дјеце коју именује директор ЈПУ Дјечији вртић  

Љубиње и која се састоји од Предсједника 

Комисије и два члана. 

У састав Комисије улази:два васпитача и 

помоћник за васпитача. 

Радом Комисије руководи предсједник 

Комисије који је одговоран за исправност и 

законитост поступка о пријему дјеце у ЈПУ 

Дјечији вртић „Љубиње“. 

 

Члан 7. 

Комисија за пријем дјеце ради и одлучује 

на сједницама, по правилу, изван радног времена. 

О раду комисије за пријем дјеце води се 

Записник. Књига записника се чува. 
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Члан 8. 

У року од 8 дана од затварања Конкурса, 

предсједник Комисије је дужан да сазове 

Комисију ради одлучивања о пријавама за пријем 

дјеце. 

Комисија може радити само у пуном 

саставу, а одлуке се доносе већином гласова. 

Комисија на сједници утврђује број приспјелих 

пријава, благовременост истих и достављену 

документацију. Разврстава пријаве за упис. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 

узети у разматрање. 

Члан 9. 

Одлука Комисије објављује се на 

огласној табли најкасније 5 дана од дана 

доношења. 

Члан 10. 

Родитељ-старатељ који је незадовољан 

одлуком о пријему, може у року од 15 дана 

уложити приговор Директору ЈПУ Дјечији вртић 

„Љубиње“, који ће у року од 15 дана разматрати 

приговор и одлучити о истом. 

Одлука Директора је коначна. 

Пријаве које се нису  могле ријешити 

повољно на редовном пријему, остају у ЈПУ 

Дјечији вртић „Љубиње“и рјешавају се по 

могућности током године. 

Члан 11. 

Упис дјеце у ЈПУ Дјечији 

вртић“Љубиње“ врши се најмање двије седмице 

прије почетка нове радне године. 

 

III ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ 

ЗАХТЈЕВ 

Члан 12. 

Извод или фотокопија из матичне књиге 

рођених; 

Документи који су битни за остваривање 

предности при упису и потврде о радном статусу 

родитеља; 

Кућна листа; 

Попуњен захтјев за упис дјеце на 

прописаном обрасцу, који се налази у ЈПУ 

Дјечији вртић“Љубиње“; 

Љекарско увјерење из чланства 2. Члана 4. 

овог Правилника. 

 

 

 

IV КРИТЕРИЈИ ЗА ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ 

Члан 13. 

О пријему дјеце одлучује се на основу 

приоритета који се утврђују на основу следећих 

критеријума: 

- Дјеца без родитеља 

- Дјеца самохраног родитеља 

- Дјеца родитеља инвалида рата 

- Дјеца чији је родитељ запослен, а други 

незапослен и није у могућности да брине о 

дјетету (болестан, студент, привремено 

одсутан, итд.) 

- Дјеца из породице која живи у неповољним 

стамбеним условима 

- Дјеца тешко болесних родитеља 

- Дјеца за коју Центар за социјални рад 

утврди да је потребно да се збрине у 

предшколску установу 

- Дјеца која имају статус трећег дјетета из 

породице са троје дјеце и четвртог дјетета 

из породице са четверо дјеце 

- Дјеца чија су оба родитеља запослена 

-  Дјеца са једним запосленим родитељем 

- Дјеца незапослених родитеља и дјеца која 

су остала непримљена на претходном 

Конкурсу. 

-  Дјеца припадника мањинских етничких 

заједница. 

 

Предшколска установа уз сагласност 

оснивача може прописати и друге критеријуме за 

упис дјеце. 

 

V ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

Члан 14. 

Рад у ЈПУ Дјечији вртић“Љубиње“ 

организује кроз боравак дјеце у цјелодневном и 

полудневном трајању, реализујући: 

-  Цјелодневне развојне програме; 

-  Специјализоване развојне програме; 

-  Интервентни, компензациони и 

рехабилитациони програми; 

- Програми јачања родитељских знања и 

способности у васпитању дјеце; 

- Програми за дјецу пред полазак у 

школу, ако нису обухваћени неким обликом 

предшколског васпитања и образовања. 
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Овај програм траје најмање три мјесеца 

по три часа дневно. Васпитно-образовни рад за 

ову категорију се финансира од стране 

Министарства просвјете и културе и корисника 

услуга. 

 

VI ФОРМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ 

ГРУПЕ 

Члан 15. 

Рад са дјецом у ЈПУ Дјечији 

вртић“Љубиње“, организује се у васпитним 

групама. 

Васпитне групе оснивају се према 

узрасту дјеце, врсти и трајању програма, 

способностима, потребама и интересима дјеце и 

родитеља. 

Васпитне групе могу бити  вртићке за 

узрасни период од три године до поласка у 

школу. 

Васпитне групе могу бити и мјешовите , 

формиране од дјеце различитог узраста. 

 

Број дјеце у васпитним групама је: 

 

Вртићка група од три до четири године – до 

21-ог дјетета 

Вртићка група од четири до пет година – до 24 

дјеце 

Вртићка група од пет до шест година – до 25 

дјеце. 

Ако не постоји могућност за формирање 

група из претходног става, оснивач може 

утврдити, мањи односно већи број дјеце која се 

уписују  у васпитну групу у складу са 

критеријумима које потписује министар. 

Уколико постоји потреба, установа за 

текућу радну годину,уз сагласност оснивача,може 

утврдити већи број дјеце која се уписују у 

васпитну групу , с тим да број уписане дјеце  не 

може бити увећан за више од 20% од броја 

утврђеног из Члана 16. 

У једној оптималној васпитној групи не 

може бити више од једног дјетета са сметњама у 

развоју,изузев у предшколској установи која има 

мањи број васпитних група у односу на број 

уписане дјеце са сметњама у развоју,када у групи 

може бити и двоје дјеце са сметњама у развоју али 

се број дјеце у групи тада умањује за три. 

 

 

Члан 16. 

           (1) Васпитно – образовни рад са 

дјецом са сметњама у развоју остварује се према 

индивидуализованом васпитно-образовном 

програму, зависно од потреба и могућности дјеце. 

 (2) Израду програма из става 

1.овог члана врши један од стручних органа 

предшколске установе уз подршку одговарајућег 

стручног лица, зависно од потребе. 

 (3) Дјеца са сметњама у развоју 

су дјеца која имају оштећења или поремећаје у 

психичком, физичком или социјалном развоју. 

 (4) Министар доноси Правилник 

о начинун и условима остваривања програма у 

предшколским установама за дјецу са сметњама у 

развоју. 

 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 

 

Члан 17. 

Права и обавезе ЈПУ Дјечији вртић 

„Љубиње“регулишу се Уговором. 

 

Члан 18. 

Уговор из претходног члана се закључује у 

писменом облику у 2 примјерка и садржи: 

- Податке о уговорним странама, 

- Датум склапања уговора и датум 

преузимања обавеза из уговора, 

- Мјесечни износ накнаде коју плаћа родитељ, 

- Права и обавезе Установе и родитеља, 

- Права родитеља на умањења цијене, 

- Отказ уговора, 

- Рјешавање спорова. 

Један примјерак уговора се уручује 

родитељу, други остаје у ЈПУ Дјечији 

вртић“Љубуње“. 

 

Члан 19. 

Висину мјесечне накнаде за боравак 

дјетета у вртићу предлаже Управни одбор ЈПУ 

Дјечији вртић“Љубиње“, а утврђује је Оснивач. 

 

Члан 20. 

Начин обезбјеђивања средстава за рад 

Установе регулишу се Законом о предшколском 
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васпитању и образовању, Одлуком о оснивању и 

Статутом ЈПУ Дјечији вртић“Љубиње“. 

Корисници услуга обезбјеђују средства за 

трошкове исхране и реализацију краћих и 

специјализованих програма. 

 

Члан 21. 

Цијена боравка дјеце у ЈУ Дјечији 

вртић“Љубиње“ може се умањити: 

- Због болести дјетета континуирано 

15 и више радних дана (правда се потврдом од 

љекара) 

- Због кориштења годишњег одмора 

једног од родитеља или старатеља континуирано 

15  и више радних дана (правда се стављањем на 

увид рјешења о годишњем одмору) 

- Због кориштења колективног 

годишњег одмора ЈПУ Дјечији вртић“Љубиње“, 

ако исти траје дуже од 15 дана 

- Најавом изостанка више од мјесец 

дана. 

За период у коме се оствари право на 

умањење Корисник плаћа накнаду у висини 50% 

пуне цјене. 

За вријеме одсуства дјетета без најаве и 

правдања износ мјесечне цијене се не умањује. 

У току једног мјесеца истовремено 

родитељ не може користити попусте по основу 

више основа (нпр.боловања и годишњег одмора). 

 

Члан 22. 

Установа ће уважити отказ уговора уз 

отказни рок од 30 дана, ако је родитељ према ЈПУ 

Дјечији вртић“Љубиње“ измирио своје обавезе из 

Уговора о пружању услуга. 

 

Члан 23. 

ЈПУ Дјечији вртић „Љубиње“ће отказати 

уговор о кориштењу услуга родитеља који: 

- Не испуњава обавезе према ЈПУ 

Дјечији вртић“Љубиње“ предвиђене уговором 

- Ако дијете или родитељ својим 

понашањем наноси штету и омета нормалан рад 

васпитне групе у ЈПУ Дјечији вртић“Љубиње“ 

- Ако да нетачне податке у пријави 

за пријем дјетета 

- Ако 30 дана узастопно, без 

оправданих разлога ненајављено, не доводи 

дијете у вртић 

- Ако у року од 30 дана (обавеза 

плаћања по уговору је до 10.ог, у мјесецу за 

текући мјесец) не изврши уплату накнаде за 

боравак дјетета у вртићу. 

Члан 24. 

Отказ уговора из члана 22. и 23. Овог 

Правилника доставља се у писменој форми и 

садржи датум подношења отказа, датум када 

престају обавезе из Уговора и разлоге због којих 

се отказује исти, те број и датум уговора који се 

отказује. 

 

VIII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УСТАНОВЕ И 

РОДИТЕЉА 

 

Права и  дужности ЈПУ Дјечији вртић 

„Љубиње“ 

 

Члан 25. 

Права ЈПУ Дјечији вртић“Љубиње“ су: 

Да изврши пријем дјеце у складу са 

одредбама закона и овог Правилника 

- Да формира васпитно-образовне групе на 

педагошком принципу, а у складу са 

позитивним законским прописима 

- Да врши распоред дјеце по групама у циљу 

што бољег кориштења капацитета и 

организације рада 

- Да упути на поновни преглед дијете ради 

утврђивања евидентно уочених разлика у 

степену развоја, тешкоћама и евентуалних 

болести 

- Право утврђивања цијена услуга боравка 

дјеце у вртићима уз сагласност Оснивача 

- Право отказа уговора о коришћењу услуга у 

случајевима предвиђеним Уговором и овим 

Правилником 

- Право да прописује услове за боравак и 

смјештај дјеце у ЈПУ Дјечији 

вртић“Љубиње“ 

- Право да прима психички и физички здраву 

дјецу. 

 

Члан 26. 

Дужности ЈПУ Дјечији вртић „Љубиње“су: 

- Да обезбједи нормалне  и безбједне услове за 

боравак дјеце у вртићу 

- Да обезбједи стручни кадар за васпитно-

образовни рад са дјецом у дјечијем вртићу 
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- Да обезбједи редовну и квалитетну исхрану 

дјеце 

- Да води бригу о здравственом стању у ЈПУ 

Дјечији вртић „Љубиње“и у том смислу 

сарађује са педијатријском и 

протуепидемиолошком службом Дома 

здравља уЉубињу 

- Да колективно осигура сву дјецу од повреда 

и несретног случаја, 

- Да квалитетно и пажљиво прати свако 

дијете, да одговори на његове развојне 

потребе и тенденције 

- Да добром сарадњом са породицом у добро 

ситуираним условима социјалног и 

материјалног окружења, развија дијете до 

његовог оптималног нивоа, поштујући 

природу цјеловитог учења и развоја 

- Да обезбједи примјену Програма 

предшколског васпитања и образовања 

- Да обезбиједи да васпитачи лично 

преузимају дјецу од родитеља 

- Да путем средстава информисања и 

Огласних табли обавјести родитеље о 

редовном пријему дјеце и о кориштењу 

годишњег одмора ЈПУ 

- Да омогући контакт родитеља са педагогом 

по питању квалитета васпитања и 

образовања, стицању знања, вјештина 

- Да обезбједи остваривање основних права 

дјеце у складу са позитивним законским 

прописима. 

 

Права и дужности родитеља 

 

Члан 27. 

Права родитеља су: 

Право подношења захтјева за пријем 

дјеце у вртић 

Право да по пријему дјетета доводи дијете у 

вртић 

Право на увид у напредовање дјетета у 

васпитно-образовном погледу и његовом 

здравственом стању 

Право да даје сугестије за бољу организацију 

рада вртића 

Право да откаже уговор о пружању и 

кориштењу услуга ЈПУ Дјечији вртић уз отказни 

рок 30 дана 

Право да оствари и користи умањење цијене 

по члану 21. овог правилника. 

Члан 28. 

Дужности родитеља су: 

Дужности родитеља су да се придржавају 

свих обавеза произишлих из Уговора о боравку 

дјетета у ЈПУ Дјечији вртић“Љубиње“: 

Да доведе здраво дијете у вртић, вријеме 

довођења и одвођења  дјеце није одређено с тим 

да се  оброци  не служе мимо времена одређеног 

за оброке у орјентационом распореду, 

Да распреми дијете (изује обућу, обује 

папуче, стави робу дјетета у гардеробу) те лично 

преда и преузме дијете од васпитача, 

Да достави љекарско увјерење надлежне 

здравствене установе о физичком и психичком 

стању дјетета, најкасније дан прије поласка у 

нашу установу које не може бити старије од 30 

дана, 

Да изостанак дјетеа оправда љекарским 

правдањем, уколико је дијете због болести 

изостало 15 дана радних и уколико жели 

остварити попуст на цијену, 

Да не доводи болесно дијете и под терапијом 

у вртић, а у случају инфективне болести дијета 

одмах обавјести васпитача,Да дијете, које се у 

току дана разболи, одведе из вртића на захтјев 

васпитача, 

Да тачно и документовано попуни образац 

пријава за пријем дјеце у ЈПУ Дјечији 

вртић“Љубиње“ и да о промјени адресе становања 

или о промјени других података битних за дијете 

обавјести одмах васпитача, 

Да уредно и на вријеме уплаћује мјесечну 

накнаду за трошкове боравка свог дјетета у ЈПУ 

Дјечији вртић““Љубиње“ и то до 10-ог у мјесецу 

за предходни мјесец, 

Да поштује кућни ред ЈПУ Дјечији вртић 

„Љубиње“ 

Да се придржава радног времена у ЈПУ 

Дјечији вртић“Љубиње“, 

Да на крају календарске године или 

приликом исписа дјетета обавезно изврши 

сравњење својих финансијских обавеза на 

благајни ЈПУ Дјечији вртић“Љубиње“. 
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IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 29. 

Овај Правилник ступа на снагу даном 

усвајања на сједници Управног одбора ЈПУ 

Дјечији вртић““Љубиње“. 

 

Број: 10/19 

Дана 19.02.2019.god. 

Предсједник 

Управног одбора     

Весна Ћоровић 

 

 

 

 На основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима ( Сл. Гл. РС, 75/04, 78/11)  и члана 

35. Статута Јавног предузећа „ Канализација и 

чистоћа“ д.о.о. Љубиње ( Сл. Гл. 2/13) и одлуке о 

оснивању Јавног предузећа „ Канализација и 

чистоћа“, д.о.о. Љубиње бр. 01-018-21/13 од 

12.04.2013. године ( л. Гл. 2/13) Надзорни одбор 

Јавног предузећа на сједници одржаној дана 

18.04.2019. године, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О разрјешењу вршиоца дужности директора 

Ј.П. Канализација и чистоћа“ д.о.о. Љубиње 

 

 

 

1. Срђан Милошевић по занимању професор 

физичке културе из Љубиња 

ЈМБГ:0109984152657, разрјешава  се  

 

2.  вршиоца дужности директора  ЈП 

„Канализација и чистоћа „ д.о.о. Љубиње, 

почев од 18.04.2019. године.   

 

3. Вршиоцу дужности директора престају 

овлашћења и обавезе директора у складу 

са Статутом и Законом о јавним 

предузећима са даном  18,04.2019.  год. 

 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се на Огласној табли предузећа и у  

Службеном  гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 16/19 

Дана 18.04.2019.god. 

Предсједник 

Надзорног oдбора 

Лазар Ђого 

 

 

 

 

 

На основу члана 5. Закона о јавним 

предузећима (Сл. Гл.РС 75/04, 78/11) и члана 35. 

Статута Јавног предузећа  „Канализација и 

чистоћа“ д.о.о. Љубиње (Сл. Гл. 2/13) и Одлуке о 

оснивању Јавног предузећа „Канализација и 

чистоћа“ д.о.о. Љубвиње бр.01-018-21/13 од 

12.04.2013. године (Сл. Гл. 2/13) Надзорни одбор 

ЈП Канализација и чистоћа доо на сједници 

одржаној дана 18.04.2019. године, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О именовању вршиоца дужности директора ЈП  

„Канализација и чистоћа“  доо Љубиње 

 

 

1. Миленко Михић из Љубиња, ЈМБГ: 

2503964152658 , са завршеном средњом 

стручном спремом (гимназија),   именује се за 

вршиоца дужности директора  ЈП 

„Канализација и чистоћа „ д.о.о. Љубиње, 

почев од 18.04.2019. године,  на временски  

период  до завршетка поступка  избора 

директора путем јавне конкуренције. 

 

2. Плата в.д. директора ЈП Канализација и 

чистоћа доо Љубиње обрачунават  ће се у 

складу са Законом о раду РС  и Правилником о 

платама и другим личним примањима 

запослених у ЈП Канализација и чистоћа доо  

 

3. Овлашћује се в.д. директор ЈП „Канализација 

и чистоћа“ д.о.о. Љубиње да изврши упис као 

овлашћено лице за заступање овог  јавног  

предузеће у судски  регистар код надлежног 

суда. 

 

4. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавит ће се у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

Број: 17/19 

Дана 18.04.2019.god. 

Предсједник 

Надзорног oдбора 

Лазар Ђого 

 

 

 
На основу члана 43. Статута ЈП 

„Водовод“ Д.О.О. Љубиње (Службени гласник 

Општине Љубиње бр. 03/09) надзорни одбор на 

сједници одржаној 22.4.2019. доноси: 

 

 

ОДЛУКУ 

О разрјешењу дужности в.д. директора 

 

1. Раденко Ћук из Љубиња разрјешава се 

функције в.д. директора ЈП „Водовод“ 

Д.О.О. Љубиње даном 22.4.2019. и 

именованом престаје радни однос.  
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се на огласној 

таблии и у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

Образложење 

 

Надзорни одбор на сједници одржаној 

дана 22.4.2019. донио је одлуку којом се Раденко 

Ћук разрјешава функције вршиоца дужности 

директора јавног предузећа „Водовод“ Д.О.О. 

Љубиње (Службени гласник Општине Љубиње 

број 03/09). Господин Раденко Ћук није био 

стално запослени у наведеном предузећу па му 

послије разрјешења функције в.д. директора 

престаје радни однос. На основу наведеног 

одлучено је као у диспозитиву Одлуке. 

  

Правна поука 

 

Ово рјешење је коначно и против њега се 

не може уложити жалба, али се може покренути 

управни спор пред надлежним судом у Требињу у 

року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 

 

Број: 01-81119 

Дана 22.4.2019. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

Лечић Мирко 

 

 

 

На основу члана 7. Закона о јавним 

предузећима (Службени гласник Републике 

Српске бр. 75/05, бр. 78/11 ) и члана 43. Статута 

ЈП „Водовод“ Д.О.О. Љубиње (Службени гласник 

Општине Љубиње бр. 03/09) Надзорни одбор на 

сједници одржаној 22.4.2019. донио је: 

 

ОДЛУКУ 

о именовању в.д. директора 

 

1. Ристо Шушић дипл. инг. Маш. (ЈМБГ 

3101960152656) из Љубиња имеује се на 

функцију в.д. директора ЈП „Водовод“ Д.О.О. 

Љубиње даном 22.4.2019. до окончања 

конкурсне процедуре а најдуже на период од 

60 дана. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се на огласној табли и у Службеном 

гласнику општине Љубиње. 

 

Број:06-1-07-106/19 

Дана 03.04.2019. 

Лечић Мирко, предсједник  

Пижула Драган, члан   

Ербез Бранислав, члан  

 

 

 

 

На основу члана 2.9 став (1) тачка 17. и 

члана 2.12 (б) Изборног закона БиХ („Службени 

гласни БиХ“. Бр.23/01, 7/02, 9/2, 20/04, 25/05, 

52/05,65/05, 77/05. 11/06. 24/06, 32/07, 33/08 

,37/08, 32/10, 18/13 ,7/14 и 31/16) и члана 195. 

Став (1) Закона о управном поступку (Службени 

гласник БиХ“,бр 29/02 ,12/04, 88/07 ,93/09, 41/13 и 

53/16), поступајући по захтјеву за давање 

сагласности на акт о разрјешењу члана 

Општинске изборне комисије Љубиње ,Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине је на 31. 

Сједници, која је одржана 03.04.2019. године 

донијела 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Даје се сагласност Рјешење Скупштине 

општине Љубиње број: 01-03-2/19 од 21.03.2019. 

године, којим се дужности у чланству Општинске 

изборне комисије Љубиње, због поднесене 

оставке, разрјешава: 

 

1.Олгица Слијепчевић. Чланица 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Љубиње је актом 

број: 01-013-16 од 25.03.2019. годие затражила од 

Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине сагласност на Рјешење број: 02-03-

2/19 од 21.03.2019. године којим се Олгица 

Слијепчевић разрјешава дужности у чланству 

Општинске изборне комисије Љубиње, због 

поднесене оставке. 

Увидом у евиденције које се воде у Централној 

изборној комисији БиХ утврђено је да Олгици 

Сулаверу,одлучила као у доспозитиву овог 

Рјешења. 

Правна поука: Против овог рјешења дозвољена 

је жалба.Жалба се подноси Апелационом одјелу 

Суда Босне и Херцеговине у року од два дана од 

дана пријема овог Рјешења преко Централне 

изборне комисије Босне и Херцеговине у складу 

са чланом 6.9 став(1) и (2) Изборног закона Босне 

и Херцеговине. 

 

 

Број: 06-1-07-1-106/19 

Дана 03.04.2019. 

Предсједник 

Бранко Петрић 
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На основу члана 2.9 став (1) тачка 17. и 

члана 2.12 (б) Изборног закона БиХ („Службени 

гласни БиХ“. Бр.23/01, 7/02, 9/2, 20/04, 25/05, 

52/05,65/05, 77/05. 11/06. 24/06, 32/07, 33/08 

,37/08, 32/10, 18/13 ,7/14 и 31/16) и члана 195. 

Став (1) Закона о управном поступку (Службени 

гласник БиХ“,бр 29/02 ,12/04, 88/07 ,93/09, 41/13 и 

53/16), поступајући по захтјеву за давање 

сагласности на акт о разрјешењу члана 

Општинске изборне комисије Љубиње ,Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине је на 31. 

Сједници, која је одржана 03.04.2019. године 

донијела 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Даје се сагласност Рјешење Скупштине општине 

Љубиње број: 01-03-2/19 од 21.03.2019. године, 

којим се дужности у чланству Општинске 

изборне комисије Љубиње, због поднесене 

оставке, разрјешава: 

 

1.Божидар Сулавар, члан 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Љубиње је актом број: 01-

013-16 од 25.03.2019. годие затражила од 

Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине сагласност на Рјешење број: 01-03-

2/19 од 21.03.2019. године којим се Божидар 

Сулавар разрјешава дужности у чланству 

Општинске изборне комисије Љубиње, због 

истека мандата. 

Увидом у евиденције које се воде у Централној 

изборној комисији БиХ утврђено је да је 

Божидару Сулавару мандат истекао 09.06.2018. 

године. 

С тим у вези, Централна изборна комисија БиХ је 

, на основу члана 2.9 став (1) тачка 17. Члана 2.12 

став (6) Изборног закона БиХ, одлучила као у 

диспозитиву овог Рјешења. 

Правна поука: Против овог рјешења дозвољена 

је жалба.Жалба се подноси Апелационом одјелу 

Суда Босне и Херцеговине у року од два дана од 

дана пријема овог Рјешења преко Централне 

изборне комисије Босне и Херцеговине у складу 

са чланом 6.9 став(1) и (2) Изборног закона Босне 

и Херцеговине. 

 

Број: 06-1-07-1-106/19   

Дана 03.04.2019. 

Предсједник 

Бранко Петрић 
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Издавач: Скупштина Општине Љубиње; Уредник: Вукашин Поповић секретар Скупштине; 

Штампа: „Принтшоп“ Требиње; Тираж: 110 примјерака 


