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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

26.став 2.Закона о управљању отпадом (Сл.гл.РС, 

111/13) и члана 18. и 35. Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 9.4.2015.године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о управљању отпадом 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком уређује се управљање 

отпадом и пружање услуга од стране ЈП 

„Канализација и чистоћа“ д.о.о Љубиње (у даљем 

тексту: јавно предузеће) на подручју општине 

Љубиње. 

 

Члан 2. 

 

 Јавно предузеће коме је повјерено 

управљање отпадом мора бити регистровано за 

обављање дјелатности управљање отпадом и 

испуњавати услове у погледу техничко-технолошке 

опремљености, организационе и кадровске 

оспособљености. 

Члан 3. 

 

  Јавно предузеће дужно је да управљање 

отпадом организује на начин којим се обезбјеђује 

континуирано (редовно) преузимање, транспорт  и 

депоновање отпадом према утврђеном распореду. 

 

Члан 4. 

 

 Произвођачи и имаоци отпада дужни су 

исти скупљати и складиштити на еколошки 

прихватњив начин. 

 Услуге јавног предузећа за одвоз 

комуналног отпада обавезни су да користе сва 

правна и физичка лица са подручја урбаног мјеста 

Љубиња. 

 

Члан 5. 

 

 Цијену услуге преузимање, транспорт и 

депоновање отпада утврђује и предлаже Надзорни 

одбор Јавног предузећа а сагласност на цијену даје 

Начелник Општине. 

 

Члан 6. 

 

 Вршење, преузимање, транспорт и 

депоновање отпада од правних лица врши се на 

основу уговора који су сва права лица обавезна да 

закључе са јавним предузећем за календарску 

годину. 

 

 

 

 

Члан 7. 

 

 Корисник услуге преузимања, транспорта и 

депоновања отпада плаћа извршену услугу на 

основу испостављеног рачуна даваоца услуге. 

 

II ВРСТЕ ОТПАДА 

 

Члан 8. 

 

 Под отпадаом у смислу ове подразумјева се: 

 

- комунални отпад је отпад из домаћинстава и 

пословних простора који се свакодневно ствара 

као посљедица редовне употребе стамбених и 

пословних простора; 

- кабасти (гломазни) отпад као што су бијела 

техника, електронска опрема, дијелови, 

намјештаји, дијелови половних возила и друго; 

- клаонички и органски отпад је отпад који настаје 

у клаоницама, ресторанима и месницама; 

- грађевински отпад је отпад који настаје на 

градилишту, земља, шута, бетон, камен, 

керамика, остаци фасадерских, изолатерских 

радова, кровопокривачких радова; 

- индустријски отпад је отпад који настаје као 

посљедица индустријске и фабричке дјелатности 

и који је по својим особинама слуичан 

комуналном отпаду; 

- селективни отпад је отпад који се може 

рециклирати – (картон, папир, амбалажа, стакло, 

пластика и друго). 

 

III – ОДЛАГАЊЕ, ПРЕУЗИМАЊЕ, 

ТРАНСПОРТ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА 

 

Члан 9. 

 

 Корисници услуге су обавезни да ком 

унални отпад одлажу у адекватне (одговарајуће) 

контејнере или друге комуналне канте и пластичне 

кесе (ПВЦ вреће). 

 

Члан 10. 

 

 Контејнере, канте за одлагање комуналног 

отпада предлаже и набавља јавно предузеће, а 

сагласност даје надлежни општински орган управе. 

 

Члан 11. 

 

 Локацију за постављање контејнера на 

јавним површинама предлаже јавно предузеће, а 

сагласност наје надлежни општински орган управе. 

 

Члан 12. 

 

 У контејнере за комунални отпад забрањено 

је одлагати: грађевински, клаонички, течни кабасти 

и селективни отпад као и пепео, жар, угинуле 

животиње. 
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Члан 13. 

 

 Забрањено је палити, уништавати, 

закопавати, уклањати и одлагати комунални отпад 

супротно одредбама ове одлуке. 

Члан 14. 

 

 Биоразградиви отпад (трава, лишће, грање, 

отпад повртњака и цвијетњака) корисници услуга су 

обавезни одложити поред контејнера за комунални 

отпад. 

 

Члан 15. 

 

 Извођачи грађевинских радова су дужни да 

се прије отпочињања радова пријаве јавном 

предузећу ради регулисања начина одлагања 

грађевинског отпада. 

 

Члан 16. 

 

 Предузеће за управљање отпадом је 

обавезно да: 

- редовно одвози комунални отпад и други 

отпад према утврђеној динамици, односно 

према програму кога само предузеће 

доноси; 

- по позиву корисника услуга преузима и 

друге врсте отпада и врши збрињавање 

истог по цјеновнику даваоца услуга; 

- за преузимање и транспорт отпада користи 

возила прилагођена за ту врсту намјене; 

- након пражњења посуђа за отпад, исто 

врати на своје мјести и почисти простор око 

контејнера; 

- приликом пражњеења не оштети контејнере 

за отпад; 

- да при преузимању и транспорту отпада не 

долази до расипања истог градским и 

магистралним саобраћајницама; 

- преузети отпад јавно предузеће 

транспортује до мејста за депоновање 

отпада. 

 

IV НАДЗОР 

Члан 17. 

 Надзор над примјеном одредби ове одлуке 

врши Комунална полиција и инспекцијске службе. 

 

 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

 Новчаном казном у износу од 300,00-

1.000,00 КМ казниће се правно лице корисника 

услуга ако поступи супротно одредбама чланова: 

6,9,10,12,13,14,15.ове одлуке. 

 Новчаном казном у износу од 50,00 – 300,00 

КМ казниће се одговорно лице у правном лицу ако 

поступи супротно одредбама чланова: 

6,9,10,12,13,14,15.ове одлуке. 

 

 

Члан 19. 

 Новчаном каз у износу од 300,00 – 1.000,00 

КМ казниће се давалац услуга (јавно преузеће) ако 

поступи супротно одредбама члана 16.ове одлуке. 

 Новчаном казном у износу од 50,00 – 300,00 

КМ  казниће се одговорно лице даваоца услуга ако 

поступи супротно одредбама члана 16.ове одлуке. 

 

Члан 20. 

 Новчаном казном у износу од 30,00 – 100,00 

КМ казниће се физичко лице ако поступи супротно 

одредбама чланова 9,12,13,14,15.ове одлуке. 

 

VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21. 

 Одлука ступа на снагу осам дана од дана 

доношења, а иста ће се објавити у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

Број: 1- 022-7/15  

Дана, 9.4.2015.године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

На основу члана 16.,69.,108.Закона о уређењу 

простора и грађењу (Сл.гл.РС, 40/13) и Правилника 

о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединице локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 20/12) и 

члана 3.,6.,7.,8.Одлуке о грађевинском земљишту 

(Сл.гл.Општине,  3/08) и члана 35.,37.Статута 

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

Љубиње на сједници одржаној дана 9.4.2015.године, 

доноси 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о почетној продајној цијени неизграђеног 

грађевинског земљишта у мјесту Љубињу 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком утврђује се почетна продајна 

цијена неизграђевног градског грађевинског 

земљишта у мјесту Љубињу  за располагање 

непокретности у својини Општине Љубиње, путем 

јавног конкурса и лицитацијом. 

 Почетна продајна цијена неизграђеног 

грађевинског земљишта је тржишна вриједност 

земљишта у вријеме доношења Одлуке о продаји, 

исказане по јединици површине м
2 

земишта које се 

продаје. 

 Тржишна вриједност земљишта 

подразумијева тржишну вриједност која се за 

одређену непокретност може постићи на тржишту и 

која зависи од односа понуде и потражње у вријеме 

продаје или замјене.
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Члан 2. 

 

 У складу са чланом 3.Одлуке о 

грађевинском земљишту (Сл.гл.3/08) према 

погодносима које може пружити власницима у 

изградњи и коришћењу градско грађевинско 

земљиште подијељено је у три пословне зоне, те 

сходно утврђеним зонама утврђују се и три почетне 

продајне цијене грађевинског земљишта, и то: 

 

I Прва зона – градско грађевинско земљиште које се  

                       налази унутар описане зоне  - 

 почетна продајна цијена је 5,00 КМ 

 

II Друга зона – градско грађевинско земљиште које 

се 

                         налази унутар описане зоне - 

 почетна продајна  цијена је 4,00 КМ 

 

III Трећа зона – градско грађевинско земљиште које 

се  

                           налази унутар описане зоне - 

 почетна продајна цијена је 3,00 КМ 

 

Члан 3. 

 

 Сви учесници у поступку лицитације 

(Општинска управа, Комисија, Републичка управа за 

геодетске и имовинско правне послове и физичка 

лица) дужни су се придржавати почетних цијена 

грађевинског земљишта у поступку јавног конкурса 

и лицитације. 

 

Члан 4. 

 

 Одлука ступа на снагу осам дана од дана 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

Број: 1- 022-5/15  

Дана, 9.4.2015.године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

_____________________________________________ 

      

 На основу члана 348.став 1.Закона о 

стварним правима (Сл.гл.РС, 124/08; 58/09 и 95/11), 

члана 30.Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС, 

101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), члана 4.6. и 

15.Правилника о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретности у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 

бр.20/12), члана 35. и 37.Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.2/14), те члана 3.,6. и 8.Одлуке о 

грађевинском земљишту (Сл.гл.Општине Љубиње, 

бр.3/08) Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана9.4.2015.године, донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о начину и условима продаје непокретности 

 (неизграђеног градског грађевинског земљишта) 

у својини Општине Љубиње путем јавне 

лицитације 

 

 

Члан 1. 

 

 Под условом и на начин прописан 

Правилником о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 

20/12) и Одлуке о грађевинском земљишту Општине 

Љубиње (Сл.гл.3/08) извршиће се продаја 

непокретности (неизграђено грађевинско земљиште) 

смјештено у трећој граеђевинској зони парцела 

„Грдошнице“ у К.О. Љубиње. 

 Неизграђено грађевинско земљиште је 

површине 100.000 м
2
 (словима: стохиљада м

2
) 

означено као к.ч.бр.1781/2 претежни дио уписан у 

Посједовни лист бр.673/19 на којем је Општина 

Љубиње уписана са правом својине 1/1. 

 

Члан 2. 

 

 Продаја ће се извршити путем усменог 

јавног надметања – лицитацијом. 

 Лицитација се може одржати ако на њој 

учествују најмање два учесника. 

 Ако се на лицитацију јави само један 

учесник, Комисија за продају може приступити 

поступку продаје непокретности непосредном 

погодбом, под условом да цијена не може бити нижа 

од почетне цијене објављене у огласу о лицитацији. 

 

Члан 3. 

 

 Почетна продајна цијена непокретности из 

члана 1.ове одлуке утврђује се у износу од 3,00 КМ 

(три КМ)  по једном метру квадратном (м
2
). 

 

 

Члан 4. 

 

 Учесник у лицитацији може бити физичко и 

правно лице које положи 10% кауције од почетне 

лчицитационе цијене. 

 Кауција се полаже на благајни или уплатом 

на жиро рачун Општине Љубиње. 

 

Члан 5. 

 

 Поступак лицитације спровешће  Комисија 

за продају неизграђеног градског грађевинског 

земљишта коју ће именовати Скупштина Општине 

Љубиње. 

 Комисија за продају грађевинског 

земљишта броји три члана и три замјеника. 

 

 

 

Члан 6. 

 

 Комисија за лицитацију некретнине из 

члана 1.ове одлуке дужна је јавни оглас објавити у 
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Службеном гласнику РС, дневном листу Глас 

Српске и сајту Општине Љубиње. 

 

 

Члан 7. 

 

 Након прибављеног мишљења 

правобраниоца Републике Српске, овлашћује се 

Начелник Општине Љубиње да са купцем закључи 

купопродајни уговор којим  ће се регулисати 

међусобна права и обавезе. 

 

Члан 8. 

 

 Продајну цијену наведеног грађевинског 

земљишта купац је  дужан уплатити у року од 30 

дана након закључења поступка лицитације на жиро 

рачун Буџета Општиен  Љубиње. 

 Примопредаја непокретности извршиће се у 

року од 15 дана од дана уплате купопродајне цијене 

од стране купца и закључења купопродајног 

уговора. 

 Купац сноси  трошкове око преноса 

непокретности (нотарске услуге, такса имовинско-

правне службе и овјере уговора и преноса 

непокретности). 

 

Члан 9. 

 

 За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и јавне 

дјелатности. 

 Одјељење за привреду, финансије и јавне 

дјелатности сачиниће записник о примопредаји 

непокретности између Општине Љубиње и купца. 

 

 

 

Члан 10. 

 

 У року од 60 дана по закључењу поступка 

лицитације, Комисија за продају неизграђеног 

градског грађевинског земљишта  и начелник 

Одјељења за привреду, финансије и јавне 

дјелатности су обавезни израдити и доставити 

извјештај Начелнику Општине о проведеним 

активностима. 

 

Члан 11. 

 

 Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01- 477-6/15  

Дана, 9.4.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

         

  На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 

15.Закона о грађевинском земљишту (Сл.гл.РС, 

112/06), у складу са чланом 4.,5. и 6. Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 20/12) и 

чланом 35.и 37.Статута Општине Љубиње 

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

сједници од 9.4.2015.године, донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непокретности 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком се одобрава продаја 

непокретности у својини Општине Љубиње, и то: 

 

- градско грађевинско земљиште, парцела укупне 

површине 100 м
2
, димензија 20 х 5 м дужином 

смјештена непосредно поред грађевинске парцеле 

(плаца) власништво Ранка М.Медана, у 

Виноградима, у К.О. Љубиње, ради изградње 

угоститељског објекта. 

 

Члан 2. 

 

 Продаја ће се извршити путем усменог 

јавног надметања-лицитацијом. 

 

 

 

Члан 3. 

 

 Почетна продајна цијена предметне 

непокретности утврђује се у износу од 4 КМ/м
2
 . 

 

Члан 4. 

 

 Учесник у лицитацији може бити физичко 

или правно лице које положи кауцију у износу од 

100 КМ. (стотину КМ и 00/100). 

 Кауција се полаже на благајни Општине 

Љубиње. 

  

Члан 5. 

 

 Ради продаје предметне непокретности 

одређује се Комисија за лицитацију, у саставу: 

  

1. Перо Турањанин, предсједник 

Драган Пижула, замјеник предсједника 

2. Слободанка Козић, члан 

Бранислав Пешут, замјеник члана 

3. Љепа Ликић, члан 

Олгица Слијепчевић, замјеник члана 

 

 Комисија је обавезна поступити у складу са 

Правилником којим се уређује јавно надметање, 

лицитација. 
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Члан 6. 

 

 Купац је обавезан продавцу исплатити 

укупан лицитацијом утврђени износ цијене у року 

од 8 дана од закључења лицитације.  

 У случају да номиновани купац не исплати 

преостали износ цијене, након истека рока од 8 дана 

губи право на поврат кауције. 

 

 

Члан 7. 

 

 Продавац је обавезан да предмет продаје 

преда у посјед купцу у року од 8 дана након исплате 

купопродајне цијене, односно  закључења уговора о 

купо-продаји. 

 

Члан 8. 

 

 Копију катастарског плана предметне 

непокретности обезбјеђује надлежна јединица 

Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 

послове, а урбанистичку докуметнацију обезбјеђује 

Општинска управа – Одсјек за урбанизам. 

 

Члан 9. 

 

 У року од три дана по закључењу поступка 

лицитације Комисија је обавезна израдити и 

доставити извјештај који потписују предсједник и 

чланови Комисије. 

 

 

Члан 10. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у Службеном гласнику Општине. 

 

 

 

Број: 01- 477-3/15  

Дана, 9.4.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

  

На основу члана 2.12  став 5. Изборног закона БиХ 

(Сл.гл.БиХ, бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 

20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 

37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), члана 8.Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српксе (Сл.гл.РС, бр.41/03), члана 7.став 

1.тачка а. Упутства о утврђивању квалификације, 

броја и именовању чланова Општинске изборне 

комисије, основне изборне јединице Босне и 

Херцеговине (Сл.гл. БиХ, бр.9/10, 37/10 и 74/11)  и 

члана 35. и 37. Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 8.5.2015.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 мин истарским, 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. 

 

 Чланове Општинске изборне комисије из 

члана 1.ове одлуке иименоваће Скупштина Општине 

Љубиње. 

 Мандат чланова Општинске изборне 

комисије траје седам година и тече од дана давања 

сагласности Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине на општинску одлуку о именовању 

чланова Општинске изборне комисије. 

 

Члан 5. 

 

 Кандидати морају испуњавати опште и 

посебне услове. 

 Општи услови које кандидати морају 

испуњавати: 

 

-  да су држављани Републике Српске или БиХ 

-  да су старији од 18 година 

-  да имају општу здравствену способност 

- да су лица са одговарајућом стручном спремом и 

искуством у спровођењу избора. 

 

 

Посебни услови: 

 

1.  да има пребивалиште у Општини Љубиње за коју 

се именује Изборна комисија 
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2. да има завршен правни факултет односно VII/1 

степен стручне спреме друштвеног смјера или 

завршену вишу школу VI/1 степен стручне спреме 

друштвеног смјера, 

3. да посједује искуство у спровођењу избора; 

 

Под искуство у спровођењу избора подразумјева се: 

 а) чланство у изборној комисији 

  б) чланство у бирачком одбору 

 в) рад у стручним органима који су пружали 

помоћ у спровођењу избора 

 г) објављивање стручних и научних радова из 

области избора. 

 

 Изузетно од одредби тачке 2.посебних 

услова члан изборне комисије може бити лице са 

VII/1 степен стручне спреме и другог смјера уколико 

посједује искуство у раду Изборне комисије у 

трајању од најмање 2 године од ступања на снагу 

изборног закона БиХ. 

 Изузетно од одредби тачке 3.посебних 

услова члан изборне комисије може бити лице које 

има завршен правни факултет односно VII/1 степен 

стручне спреме. 

 

 Сукоб интереса: 

 

За члана Општинске изборне комисије не 

може бити именовано лице: 

- које се не може кандидовати  у смислу одредби 

члана 1.6., 1.7., и 1.7.а Изборног закона БиХ, 

- који је члан највишег 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 чланова Општинске 

изборне комисије у складу са Изборним законом 

БиХ  и члана 7.Упутства о утврђивању, 

квалификацији, броја и именовању чланова 

Општинске изборне комисије основне изборне 

јединице БиХ. 

 Јавни конкурс за именовање 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 канидата 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- 022-12/15  

Дана, 8.5.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

На основу члана 10.став 2.Закона о безбједности 

саобраћаја на путевима Републике Српске (Сл.гл.РС, 

бр.63/11), члана 30.Закона о локалној самоурпави 

(Сл.гл.РС, бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници одржаној 

дана 9.4.2015.године, донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о оснивању Савјета за безбједност 

саобраћаја у Општини Љубиње 
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Члан 1. 

 

Овом одлуком оснива се Савјет за 

безбједност саобраћаја Општине Љубиње (у даљем 

тексту: Савјет) ради постицања превентивних и 

других активности у области безбједности 

саобраћаја, проучавања појава које утичу на 

безбједност саобраћаја на подручју општине 

Љубиње и предлагање мјера из ове области. 

 У Савјет за безбједност саобраћаја 

Општине Љубиње именују се: 

 

1. Миливоје Ћоровић, предсједник 

2. Ристо Перишић, замјеник предсједника 

3. Ранко Радић, члан 

4. Др Сузана Милутиновић, члан 

5. Душко Ћоровић, члан 

6. Брано Ј.Турањанин, члан 

7. Слободанка Козић, члан 

8. Војо Будинчић, члан 

 

Члан 2. 

 

 Задаци Савјета су: 

- разматра питања из области саобраћаја; 

- разматра мејре за унапређење саобраћаја; 

- даје мишљење на стратешке документе; 

- иницира доношење одлука и других аката 

из ове области; 

- даје мишљења на програме, планове рада и 

извјештаје Агенцији за безбједност 

саобраћаја Републике Српске; 

 

            Савјет обавља задатке из става 1.овог члана 

за подручје Општине Љубиње. 

 

Члан 3. 

 

 Савјет се образује за период од 4(четири) 

године и исти се састаје по потреби а најмање 

четири пута годишње. 

 Стручне и техничко административне 

послове за рад Савјета (одлуке, записнике и сл.) 

обавља члан Савјету из Одсјека за урбанизам 

Општинске управе Љубиње. 

 

Члан 4. 

 

 Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01- 022-6/15  

Дана, 9.4.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

На основу члана 22.Закона о пољопривреди 

(Сл.гл.РС, 70/06), члана 43.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04,42/05,118/05) и члана 

35.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.Општине 

Љубиње, бр. 2/14), Скупштина општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 30.7.2015.године, донијела 

је 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о условима кориштења и расподјеле средстава  

за развој пољопривреде и села 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком се утврђује, обезбјеђује 

врста, висина и начин исплате премије за узгој 

дувана, као мјера подстицаја за увећање прихода,   

домаћинстава која не остварују сталне или довољне 

приходе.  

 Средства за исплату премије обезбјеђују се 

из буџета општине Љубиње за 2015.годину. 

 

Члан 2. 

 

 У смислу ове одлуке носиоци 

пољопривредне производње подразумијевају се: 

- Пољопривредна домаћинства која се 

баве пољопривредном производњом у 

мањем или већем обиму, а имају све 

погодности (радну снагу, објекте, 

имање и друго) за повећање приноса 

производње сировог дувана,   са 

подручја општине Љубиње.  

 

Члан 3. 

 

 Право на новчане подстицаје (премију) у 

пољопривреди корисник остварује из члана 2.ове 

одлуке, кроз подршку производњи на подручју 

општине Љубиње, односно смањењу материјалних 

трошкова свог пољопривредног домаћинства  

приликом узгоја сировог дувана. 

 

Члан 4. 

 

 Право на премију за производњу дувана у 

листу имају корисници за произведени и осушени 

дуван у текућој години, а који су остварили 

пољопривредну производњу на властитим, 

закупљеним површинама, уписаним у регистар 

пољопривредних газдинстава. 

 Висина премије за производњу дувана у 

листу износи 0,01 КМ по једном струку засађеног 

дувана у сезони 2015 односно: 

 

- 1000 струка засађеног дувана новчани 

подстицај износи     10 КМ 

- 2000 струка засађеног дувана новчани 

подстицај износи 20 КМ 
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- 3000 струка засађеног дувана новчани 

подстицај износи 30 КМ 

- 4000 струка засађеног дувана новчани 

подстицај износи 40 КМ 

- 5000 струка засађеног дувана новчани 

подстицај износи       50 КМ 

- 6000 струка засађеног дувана новчани 

подстицај износи   60 КМ 

- 7000 струка засађеног дувана новчани 

подстицај износи   70 КМ 

- 8000 струка засађеног дувана новчани 

подстицај износи   80 КМ 

- 9000 струка засађеног дувана новчани 

подстицај износи   90 КМ 

- 10000 струка засађеног дувана новчани 

подстицај износи 100 КМ 

 

Максимални износ подстицајних средстава 

која подносилац захтјева може остварити за ову 

врсту подстицаја за текућу годину износи до 500,00 

КМ. 

 

Члан 5. 

 

 Новчани подстицај и помоћ (премија) може 

се остварити само једном годишње, а рок за 

подношење захтјева је од 01.08. до 30.09.текуће 

године. 

 Премија се остварује путем текућег рачуна 

код овлаштене банке у Љубињу, почев од 01.10. до 

31.12.2015.године. 

 

Члан 6. 

 

Носилац пољопривредног домаћинства 

подноси захтјев за исплату премије са другом 

потребном документацијом (површина засађена 

дуваном, мјесто пребивалишта, ЈМБГ произвођача, 

број текућег рачуна), надлежној пољопривредној 

служби у општини Љубиње.  

 Обраду захтјева за подношење премије   

вршиће овлаштени службеници одсјека за 

пољопривреду општинске управе. 

 

Члан 7 

. 

 Одјељење за привреду, финансије и јавне 

дјелатности дужно је да припреми сву неопходну 

документацију за провођење ове одлуке и 

реализацију новчаних срестава за подстицај у 

пољопривреди. 

 

Члан 8. 

 

 Појединачне.управне акте (образац за 

пријаву премије, образац записника о засађеном 

дувану и рјешење о одобреној премији) у складу са 

овом одлуком донијеће начелник Одјељења за 

привреду, финансије и јавне дјелатности. 

 

 

 

 

Члан 9. 

 

 За спровођење ове одлуке одговоран је 

начелникм Одјељења за привреду, финансије и јавне 

дјелатности. 

 

Члан 10. 

 

 Извјештај о спровођењу ове одлуке  и 

расподјели средстава за развој пољопривреде и села 

начелник Одјељења за привреду, финансије и јавне 

дјелатности   подноси Начелнику општине. 

 

 

 

 

Члан 11. 

 

Премија за развој пољопривреде и села не 

искључује остваривање премије за подстицај у 

пољопривреди Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске. 

 

Члан 12. 

 

 Новчани подстицаји (премија) планирани за 

ову намјену у укупном износу од 50.000 КМ 

(педесетхиљада КМ) који су одобрени у складу са 

овом Одлуком у 2015.години , биће исплаћени на 

терет буџета општине Љубиње.  

 

Члан 13. 

 

 Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

доношења, а примјењиват ће се од 01.01.2015 до 

31.12.2015.године, те иста ће се објавити у 

„Службеном гласнику општине Љубиње“. 

 

 

 

Број: 01- 013-8/15  

Дана, 30.7.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На име премије за производњу сировог дувана, из 

Буџета Општине за 2014. годину исплаћено је 

73.000 КМ, што је извјесно више од планираног 

износа. Право на премију остварило је више од 

340 домаћинстава.  

Број корисника јасно показује економско-

социјални карактер ове мјере, што значи да она 

има пуно оправдање и да је треба примјенити и у 

2015. години.  

Ипак, постоје питања која намеће искуство у 

примјени ове одлуке. 

Нпр, за сирови љубињски дуван произведен 2014. 

године, тржиште није показало очекивани 

интерес. Уз то, кишно љето 2014. године је 

одредило слабији квалитет и неуједначен принос, 

али и појаву болести засада. 

Актуелно искуство производње у 2015. години 

показује необично високу рањивост производње 

јер су засади масовно, претежно обољели и 

приноси ће бити изразито слаби, уствари извјесни 

су озбиљни губици.  

Значи, питање је да ли производња сировог 

дувана на традиционалан начин има тржишну 

перспективу, посебно у свијету јачања мјера 

фискалне политике, односно услова промета 

резаног дувана.  

Као озбиљан лимит производње наметло се 

питање заштите дувана од болести које десеткују 

или униште род. У досадашњој пракси стигло се 

дотле да струка утврди само врсту болести, али су 

скромна знања и искуства на плану откривања и 

спречавања узрока и ефикасног сузбијања 

болести. 

У скорије вријеме није било озбиљних анализа 

квалитета и састава земљишта и нема стручно 

верификованог путоказа за економичну и 

одрживу пољопривредну производњу у Љубињу. 

Значи, вишеструки су разлози да се хитно 

приступи изради поуздане базе података о 

квалитету земљишта у нашем подручју као и о 

препорукама ефикасних агротехничких и других 

мјера које би могле гарантовати економичност и 

одрживост производње. 

Реално, нема оправдања даље занемаривати 

достигнућа савремене струке и науке а ово је 

посебно важно у производњи дувана,  јер је на то 

по навици, или по потреби, или на други начин 

упућено изразито највише домаћинстава. 

Зато је потребно да се дио Буџетом одобрених 

средстава за премију усвоји на осмишљавање и 

реализацију пројекта истраживања и израде 

стручно верификоване базе података која ће бити 

поуздан извор информација о могућностима, 

економској оправданости и одрживости 

пољопривредне производње на подручју Љубиња. 

У складу са изложеним, оправдано је дио 

одобрених средстава ове године усмјерити на 

испитивање карактеристика пољопривредног 

земљишта и стручну основу избора адекватних 

агротехничких и других мјера заштите биљне 

производње. 

Значи, премија за засађени дуван би 2015. године 

могла износити од 1 – 1,5 пф по засађеном струку 

дувана. 
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И  З  В  Ј  Е  Ш  Т  А  Ј 

 

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ 

ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2014. ГОДИНЕ 

 

 

 

ПРЕДЛАГАЧ: НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за буџет и финансије 

 

 

У В О Д 

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

разматрање Извјештаја о извршењу Буџета Општине Љубиње за период од 01.01. до 31.12.2014. године. 

 

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

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

потраживања. 

 

 У периоду од 01.01. до 31.12.2014. године исказан је мањак прихода у износу од 26.215 КМ. 

 

 Детаљнија анализа о извршењу буџета дата је у материјалу. 

 

 

 

 

AНАЛИЗА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

 

РЕД. 

БРОЈ 

 

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 

ПЛАН ЗА 

2014. ГОД. 

ОСТВАРЕНО 

01.01.-31.12.2014. 

 

ИНДЕКС 

 

1. 

 

Порески приходи 1.301.400 1.275.398 98 

2. Непорески приходи 

 

165.300 124.949 75 

3. Помоћи 158.050 152.356 96 

4. Финансирање 

 

55.000 30.766 56 

  

УКУПНА СРЕДСТВА 

 

1.679.750 

 

1.583.469 

 

94 

 

 

 

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

 

 Анализирајући структуру укупних буџетских средстава лако се уочава да порески приходи чине 80 

% буџета, непорески приходи 8 % буџета, а помоћи и финансирање 12 % буџета. 

 

Остварење буџетских средстава у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године у односу на план за 2014. 

годину  износи 94 % на годишњем нивоу. 

У наредној табели приказани су приходи по врстама и њихово остварење у  односу на план за 2014. 

годину.  
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            ПРИХОДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из тaбеле се види да су укупни приходи у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године остварени у 

износу од 1.583.469 КМ, односно  94 % у односу на план за 2014.годину. 

 

Порески приходи остварени су у износу од 1.275.398 КМ са индексом 98, а највеће одступање је на 

приходима на лична примања . 

 

Код непореских прихода уочљиво је да je остварење за  2014. годину 75% од плана и износи 124.949 

КМ, а разлог је слаба наплата прихода од комуналне накнаде . 

ВРСТА ПРИХОДА План за 

2014. 

годину 

Остварење 

01.01.-

31.12.2014. 

Индекс 

 

2/1 

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 1 2 3 

7131  Порези на лична примања  

7141  Порези на имовину 

7142  Порез на наслеђе и поклоне 

7143  Порез на пренос непокретности и права 

7151  Порези  на промет производа 

7152  Порези на промет услуга 

7171 Индиректни порези од УИО 

7191  Остали порески приходи 

120.000 

69.000 

100 

100 

               300 

 300 

1.111.500 

100 

 

104.538 

48.514 

3 

- 

215 

- 

1.122.128 

- 

87 

70 

- 

- 

72 

- 

101 

- 

 

                     

               Свега порески приходи: 

 

   1.301.400 

 

1.275.398 

 

         98 

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ    

7212  Приходи од закупа и ренте 

7213  Приходи од  камата на готовину 

7221  Општинске административне таксе  

7223  Комуналне таксе на фирму 

7224  Накнаде за кориш.грађевинског 

земљишта 

7224  Накнаде за промјену намјене пољ. 

земљишта 

7224  Накнаде за шуме 

7224  Накнаде за воде 

7224  Приходи од комуналне накнаде 

7224  Накнада за противпожарну заштиту 

7225  Властити приходи буџетских корисника 

7231  Општинске новчане казне 

7291  Остали општински непорески приходи 

 

36.000 

100 

15.000 

13.000 

300 

100 

3.500 

10.000 

27.300 

6.000 

25.000 

500 

28.500 

39.184 

- 

13.080 

10.420 

528 

- 

2.314 

9.864 

3.664 

4.412 

29.121 

- 

12.362 

                

              

 

109 

- 

87 

80 

176 

- 

66 

99 

13 

74 

116 

- 

43 

             

Свега непорески приходи: 

 

        165.300 

 

124.949 

 

        75 

3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ    

7813  Трансфери јединицама локалне управе 

8141  Примици од продаје основних средст 

7311  Капитални грантови од 

међун.организација 

7312  Остали  грантови из земље 

 

93.000 

55.000 

- 

          65.050 

         

89.330 

30.766 

- 

63.026 

 

96 

56 

- 

97 

 

             Свега остали приходи: 

 

213.050 

 

183.122 

 

          

86 

 

           УКУПНО 1+2+3 

1.679.750 1.583.469          94 
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Приход од помоћи односи се на грантове за помоћ неразвијеним општинама,  средства за социјална 

давања те помоћи за одржаванје избора и реконструкцију средње школе и исти за 2014.годину  износи 

152.356  КМ. 

 

За 2014. године средства за финансирање остварена су у износу од 30.766 КМ, а односе се на 

продају  три општинска стана. . 

 

Битно је напоменути и то да су у буџету општине остварена средства у износу од 1.437.515 КМ, а да 

су средства у износу од 145.954 КМ остварена директно кроз властите приходе корисника , а највећи дио 

чине средства за финансирање социјалне заштите у износу од 57.030 КМ. 

 

 

      РАСХОДИ 

 

 

Ред.

бр. 

         

 НАЗИВ КОРИСНИКА 

 

Ребаланс 

за 2014. 

годину 

Остварењ

е 

01.01.-

31.12.2014

. 

Индекс 

 

4111 

4112 

4129 

4129 

 

СКУПШТИНА 

Расходи за бруто плате 

Расходи за бруто накнаде 

Расходи за бруто накнаде одборника 

Трошкови избора у МЗ и попис 

 

33.500 

7.200 

60.000 

16.750 

 

32.989 

  7.125 

59.610 

16.645 

 

 

98 

99 

99 

99 

 Свега 117.450 116.369 99 

 

 

 

4111 

4112 

4121 

4122 

4122 

4123 

4124 

4125 

4126 

4126 

4127 

4127 

4129 

4129 

4133 

4139 

4129 

4137  

НАЧЕЛНИК, 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 

 

Расходи за бруто плате 

Расходи за бруто накнаде за топли 

оброк 

Расходи по основу закупа 

Расходи по основу утрошка енергије 

Расходи за комуналне и комуникационе 

ус 

Расходи за режијски материјал 

Расходи за материјал за посебне 

намјене 

Расходи за текуће одржавање 

Расходи по основу путовања и 

смјештаја 

Расходи по основу утрошка горива 

Расходи за услуге осигурања и 

плат.промет 

Расходи за остале стручне услуге 

Расходи по основу репрезентације 

Расходи по основу Крсне славе 

Општине 

Расходи по основу камата на прим. 

зајмове 

Расходи по основу затезних камата 

Остали непоменути расходи 

Трошкови обраде кредита 

 

 

 

365.000 

103.000 

- 

14.100 

15.000 

11.000 

- 

7.000 

1.000 

6.400 

5.500 

      

22.650 

9.000 

8.000 

28.000 

2.000 

21.500 

- 

 

 

 

363.789 

98.197 

- 

13.911 

15.133 

9.496 

- 

7045 

905 

6.431 

5.248 

21.712 

7.234 

7.883 

27.459 

1.888 

20.869 

- 

 

 

 

 

100 

95 

- 

99 

101 

86 

- 

100 

90 

100 

95 

96 

80 

98 

98 

94 

97 

- 

                        

 Свега: 

619.150        

607.200 

                  

98 

 

 

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА 

ЈЕИНИЦА 
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4111 

4122 

4123 

4125 

4126 

4127 

4129 

4139 

5113 

6219 

 

Расходи за бруто плате 

Расходи за ком.и ком.услуге 

Трошкови реж.материјала 

Трошкови одржаванја 

Трошкови путованја и горива 

Расходи за остале стручне услуге 

Остали непоменути расходи 

Трошкови затезних камата 

Набавка опреме 

Расходи из ранијих година 

 

88.000 

3.820 

700 

700 

3.430 

2.000 

1.500 

200 

650 

1.000 

 

87.403 

3.819 

   700 

    539 

3.110 

1.829 

1.327 

   186 

   552 

- 

 

 

99 

100 

100 

77 

91 

91 

88 

93 

85 

- 

 Свега 

Bластита средства 

Средства буджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  102.000 

           - 

  102.000 

99.465 

1.840 

97.625 

97 

- 

96 

 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ    

5111 

5111 

5111 

5111 

5111 

5111 

5111 

5113 

5137 

6213 

 

Асфалтирање путева 

Градска расвјета –изградња и 

реконструкци 

Акумулација „Луке“ 

  Уређење пречистача 

Канализација –проширење мреже 

Изградња водовода Тијесни кланац 

Изградња стамб.обј.на Буцанју 

Издаци за набавку опреме 

Оснивачки улог 

Издаци за отплату главнице  

4.600 

7.000 

     

11.757 

1.220 

6.500 

32.000 

1.253 

6.500 

5.000 

58.000 

 

4.600 

7.807 

11.756 

1.217               

6.500 

13.903 

1.253 

6.348 

5.000 

57.367 

          

 

 

 

100 

112 

             100 

100 

100 

43 

100 

98 

100 

99 

 

 

        Свега:                    133.830 115.751 86 

 

 

 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

Ребаланс  

за 2014. 

годину 

Остварењ

е 

01.01.-

31.12.2014

. 

Индекс 
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4125 

4125 

4127 

4127 

4127 

4127 

4127 

4128 

4128 

4128 

4128 

4128 

4128 

4128 

4128 

4128 

4129 

4129 

4129 

4152 

4129 

4129 

4141 

4141 

4161 

4161 

4161 

4161 

4161 

4161 

 

Расходи за текуће одржавање 

асфал.путева 

Расходи за текуће одржавање 

мак.путева  

Расходи за услуге информисања и 

медија 

Расходи за уређење сајта Општине 

Расходи за израду пројеката и студија 

Расходи за израду урбанистичког плана 

Расходи за провођење ЛЕАП-а 

Расходи за услуге одржавања зелених 

пов 

Расходи за услуге зимске службе 

Расходи за услуге чишћења јавних 

површи 

Одржавање канализациј и одвођ. 

обор.вода 

Расходи за одржавање јавних ком. 

објеката 

Расходи за одржавање градске депоније 

Планско укидање дивљих депонија 

Расходи по основу утрошка ел.расвјете 

Расходи по основу утрошка воде на 

јав.пов 

Расходи за спровођење избора 

Експропријација 

Празнична декорација града 

Грант вазду.банји 

Традиционалне уличне трке 

Финансирање споразума у 

међуопш.сарадњ  

Новчане премије за предузетништво 

Новчане премије за полјопривреду 

Превоз ученика 

Награде ученика 

Стипендије студената 

Награде за склапање брака и 

родитељство 

Годишње награде Општине 

Помоћ појединцима 

7.900 

6.300 

- 

- 

- 

- 

- 

5.620 

- 

25.000 

3.000 

- 

3.200 

- 

28.000 

- 

- 

- 

1.000 

35.000 

2.000 

2.000 

- 

72.220 

10.000 

7.800 

- 

4.500 

- 

14.200 

 

7.900 

6.175 

- 

- 

- 

- 

- 

5.618 

- 

24.999 

3.000 

- 

3.187 

- 

27.307 

- 

- 

- 

995 

         

10.000 

1.940 

2.000 

- 

72.220 

10.000 

7.760 

- 

4.500 

- 

13.372 

100 

98 

- 

100 

97 

- 

- 

100 

- 

100 

100 

- 

100 

- 

98 

- 

- 

- 

100 

28 

97 

100 

100 

100 

100 

99 

- 

100 

- 

94 

                        

Свега: 

 

227.740 

 

     200.973 

 

               88 

 КОРИСНИЦИ Ребаланс  

за 2014. 

годину 

 Индекс 

481 

4111 

4112 

4122 

4123 

4125 

4126 

4127 

4161 

4129 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

Расходи за бруто плате 

Расходи за бруто накнаде трошкова 

запос 

Расходи за енергију,  ком. и 

комуник.услуг 

Расходи за режијски материјал 

Расходи за текуће одржавање 

Расходи по основу путовања и 

смјештаја 

Расходи за услуге осигурања и 

плат.промет 

Помоћи појединцима 

Остали непоменути расходи 

 

36.550 

9.950 

1.400 

500 

- 

100 

50 

135.500 

980 

 

36.530 

9.359 

1.397 

371 

- 

- 

- 

135.048 

569 

 

 

99 

99 

92 

76 

- 

96 

- 

91 

99 
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 СВЕГА 

Властита средства 

Средства бууџета 

   

185.030 

     

56.000 

   

129.030 

       

183.274 

         

57.030  

      

126.244 

                 99 

               102 

                 98 

 

4112 

4122 

4123 

4124 

4125 

4126 

4127 

4129 

4121 

5112 

СРЕДЊА ШКОЛА 

Расходи за бруто накнаде трошкова 

запосле 

Расходи за енергију, ком. и 

комуник.услуге 

Расходи за режијски материјал 

Расходи за материјал за посебне 

намјене 

Расходи за текуће одржавање 

Расходи по основу путовања и 

смјештаја 

Расходи за остале стручне услуге 

Остали непоменути расходи 

Трошкови закупа 

Трошкови реконструкције 

 

4.230 

8.505 

3.680 

1.745 

2.300 

500 

750 

400 

600 

40.000 

 

4.222 

8.500 

3.680 

1.738 

2.272 

488 

745 

390 

600 

40.000 

 

99 

100 

99 

99 

100 

98 

89 

100 

100 

 СВЕГА 

Властита средства 

Дотација Буџета 

      

62.710 

      

52.710 

      

10.000 

         

62.635  

         

53.382 

           

9.253 

                

100 

                

101 

                 92 

 

4111 

4122 

4123 

4124 

4125 

4126 

4127 

4128 

4129 

 

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ 

Расходи за бруто плате 

Расходи за енергију, ком. и 

комуник.услуг 

Расходи  за режијски материјал 

Расходи за материјал за посебне 

намјене 

Расходи за текуће одржавање 

Расходи за услуге путовања и смјештаја 

Расходи за услуге осигурања  и 

плат.проме 

Расходи за одржавање јавних површина 

Остали непоменути расходи 

 

 

50.000 

1.300 

150 

5.000 

100 

250 

2.100 

- 

500 

 

 

49.822 

1.299 

61 

4.992 

67 

250 

2.100 

- 

499 

 

 

100 

99 

- 

99 

92 

97 

91 

- 

90 

 СВЕГА 

 Властита средства 

 Дотација Буџета 

      

59.400  

16.400 

43.000         

         

        

59.090 

        

19.202 

        

39.888 

                 99 

               117 

                 93 

 

 

4111 

4112 

4129 

 

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МСП 

Расходи за бруто плате 

Расходи за бруто накнаде 

Расходи за остале стручне услуге 

 

19.580 

100 

160 

 

19.393 

100 

149 

 

 

99 

100 

93 

 

   СВЕГА 

Властита средства 

Средства буџета 

19.840 

- 

19.840 

19.642 

- 

19.642 

99 

- 

99 
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4122 

4123 

4125 

4126 

4127 

4129 

5113 

5111 

5112 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

Расходи за енергију, ком. и комун. 

услуге 

Расходи за режијски  материјал 

Расходи за текуће одржавање 

Расходи по основу путовања и 

смјештаја 

Расходи за услуге осигурања и 

плат.промет 

Остали непоменути расходи 

Издаци за набавку опреме 

Издаци за набавку осн.средстава 

Издаци за реконструкцију 

 

6.000 

300 

100 

100 

100 

1.500 

2.000 

4.600 

8.800 

 

4.835 

294 

- 

- 

100 

1.424 

1.993 

4.575 

8.768 

 

80 

98 

- 

- 

100 

95 

100 

99 

100 

 СВЕГA 

Властита средства 

Средства буџета 

23.500 

      

13.200 

      

10.300 

21.989 

13.300 

8.689 

94 

101 

84 

4152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОК''ЉУБИЊЕ'' 

2. УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА 

3. ШАХОВСКИ КЛУБ 

4. САВЕЗ ОПШТИНА РС 

5.  ДОБРОВОЉНИ ДАВОЦИ КРВИ 

6. АГЕНЦИЈА ЗА РАЧУН.ПОСЛОВЕ 

7. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

8. ПАРЛАМЕНТАРНЕ СТРАНКЕ 

9. ВЈЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

10.ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ 

11.БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

12.ЦРВЕНИ КРСТ 

13. СПКД „ПРОСВЈЕТА“ 

14.ДОМ ЗДРАВЉА 

15. ОМЛАДИНСКА ЗАДРУГА 

16.ФИНАНСИРАЊЕ 

НЕВЛАД.СЕКТОРА 

17.КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА 

ЉУБИЊЕ 

18.УДРУЖЕНЈЕ КОР.ВОДЕ УБОСКО 

19.ДНЕВНИ ЦЕНТАР „ЗРАЧАК“ 

 

38.000 

2.000 

1.000 

700 

1.000 

19.000 

- 

3.000 

3.000 

2.000 

12.600 

12.000 

3.000 

- 

9.000 

10.000 

5.000 

6.000 

1.800 

37.500 

1.500 

- 

676 

850 

18.700 

- 

3.000 

1.500 

1.870 

12.600 

12.000 

3.000 

- 

9.000 

10.000 

4.600 

4.700 

1.800 

99 

75 

- 

96 

85 

98 

- 

100 

50 

94 

100 

100 

100 

- 

100 

100 

92 

78 

100 

4152 

 

Свега:  

129.100 

 

123.296 

 

95 

 

 

УКУПНИ РАСХОДИ: 1.679.75

0 

1.609.684 96 

 

 

 

 

Из приложеног извјештаја видљиво је да су укупни расходи у периоду од 01.01. до 

31.12.2014..године 1.609.684 и износе 96 % плана. 

 

Трошкови Скупштине, Начелника и Административне службе остварени су у износу од 723.600 

КМ. Расходи за  бруто плате и накнаде скупштине  остварени су у износу од 40.114 КМ,трошкови накнада 

одборника 59.610 КМ а расходи  за бруто плате и накнаде запослених у општинској управи у износу од 

461.986 КМ . 
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Преглед појединих трошкова по врстама дат је у следећој табели: 

 

4125 Расходи за текуће одржавање 7.045 

 Материјал  за оправке и одржавање зграде 2.278 

 Материјал и услуге оправки јавне расвјете 967 

 Трошкови поправке кафе апарата  300 

 Трошкови одржавања унутрашњих камера   41 

 Трошкови сервиса  рачунара-матична служба 308 

 Трошкови одржавања шкоде, фарбање, гуме 1.211 

 Трошкови одржавања Ивека 1.940 

4123 Расходи за режијски материјал               9.496 

 Расходи за компјутерски материјал 2.290 

 Расходи за обрасце и папир 2.129 

 Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте 539 

 Расходи за остали канцеларијски материјал 654 

 Расходи за материјал за одржавање чистоће 1.224 

 Расходи за помагала за одржавање чистоће 537 

 Расходи за стручну литературу(службена гласила) 1.293 

 Расходи за стручне часописе 680 

 Расходи за књиге 150 

4127 Расходи за остале струче услуге 21.712 

 Расходи за геодетско-катастарске услуге 1.561 

 Расходи за услуге штампања 4.552 

 Расходи за услуге објављивања огласа  1.403 

 Расходи за услуге одржавања рачунарских програма 2.106 

 Расходи за услуге одржавања лиценци 4.258 

 Расходи за адвокатске услуге 3.300 

 Расходи за остале услуге информисања-ОНАСА  1.287 

 Расходи за израду мапе и плана града 231 

 Расходи за податке АПИФ-а за привреду 287 

 Расходи за Уговор о дјелу-Крунић Гојко-усмеравање 

рада Јединице за планирање 

2.727 

4129 Остали непоменути расходи 20.776 

 Расходи за бруто накнаде члановима комисија 2.465 

 Расходи за јаја за васкрс 442 

 Расходи по основу доприноса за солидарност 3.239 

 Таксе и накнаде за регистрацију Ивека 285 

 Таксе и накнаде за регистрацију шкоде 206 

 Расходи оснивања ЈП Kанализација и 

чистоћа(регистрација, оглашавање, прикључак струје) 

117 

 Расходи по основу  котизације за семинаре 240 

 Цвијеће за Ржани До 35 

 Расходи за судску таксу за Ваздушну бању Банчићи 400 

 Расходи за оглашавање за Ваздушну бању Банчићи 280 

 Расходи за прикључак за ел.енергију за Ваздушну бању 

Банчићи 

88 

 Расходи по основу пореза на непокретности Општине 9.257 

 Накнада штете за уништену тенду Шушић Синиши 240 

 Набавка сендвича Ватрогасцима за уређење града 404 

 Расходи за израду застава 1.544 

 Расходи по основу поврата погрешно уплаћ.пореза 633 

 Расходи по судским рјешењима(поврат пог.упл.сре 600 

 Расходи за ликвидацију пса Туранјанин Ђуре 20 

 Расходи за израду печата протокола 82 

 Расходи по основу затрпавања језера у Убоску 199 

  Расходи по основу декорације града     92 
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Помоћи појединцима остварене у износу од 170.680 KM од чега у буџету Oпштинске управе 35.632 

КМ а у Центру за социјлни рад  135.048 КМ.Помоћи појединцима које су исплаћене директно из буджета  

чине: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитални расходи остварени су у износу од 114.272 КМ, од чега 

 Капитална улагања Општине у своја основна средства 58.384 КМ 

 Капитална улагања корисника ..........................................    55.888 КМ 

док су  средства за отплату главнице кредита остварена у износу од 57.367 КМ. 

   

 

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

од 200.973 КМ, односно 88% од планираног. 

 

 

 Треба нагласити да су Дјечији вртић и Средња школа остварили властите приходе веће од 

планираних. 

 

Грантови непрофитним организацијама, текли су по плану  и оставрени су у износу од 123.296 КМ, 

односно 95 % од плана,гдје није приказан грант ваздушној банји који је приказан на трошковима 

финансиранја програма од јавног интереса. 

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА КОНСОЛИДОВАНОГ БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

Број 

кон

та 

Назив трошка План за 

2014. 

годину 

Остварено 

01.01-31.12 

2014.год.. 

. 

 

Индекс 

411

1 

Расходи за бруто плате 592.630 589.926 100 

411

2 

Расходи за бруто накнаде трошкова запослених 124.480 119.003 96 

4161 ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА ИЗНОС 

 Помоћ мјештанима Хрђуса за уређење гробља 400 

 Једнократна новчана помоћ Рикало Влади 500 

 Јед. нов. помоћ Гаћина Милојки за школавање два студента 400 

 Помоћ мјештанима Вардуше за уређење гробља 500 

 Једнократна новчана помоћ Ковачевић Миленки 200 

 Помоћ дјеци са посебним потребама у Херцеговини 200 

 Помоћ ученицима Средње школе за матурску вечер 170 

 Помоћ ученицима Средње школе за одлазак на екскурзију 470 

 Помоћ ученицима ОШ Свети Сава за одлазак на екскурзију 385 

 Гориво за превоз у бању Дворови за кориснике БИЗ  275 

 Помоћ Удружењу Херцеговаца за организовање славе 200 

 Помоћ за обнову храма у Пребиловцима 1.500 

 Једнократна новчана помоћ Самарџић Радмили за школ.дјец 150 

 Једнократна новчана помоћ Ликић Бранки за струју 150 

 Хуманитарна помоћ за поплављена подручја(превоз, храна, одјећа 1.422 

 Помоћ жртвама мина и њиховим породицама 5.400 

 Једнократна новчана помоћ Бркљача Мили за превоз до шк 300 

 Помоћ мјештанима Љубомишја за уређење гробља 400 

 Једнократна новчана помоћ Вртикапа Јелени за подиз.дјеце 350 

4161 УКУПНО 13.372 
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412

1 

Расходи по основу закупа 600 600 100 

412

2 

Расходи по основу утрошка енергије,комуналних  и 

комуникационих 

50.125 48.895 98 

412

3 

Расходи за режијски материјал 16.330 14.602 89 

412

4 

Расходи за материјал запосебне намјене 6.745 6.730 100 

412

5 

Расходи за текуће одржавање 24.400 23.997 98 

412

6 

Расходи по основу путовања и горива 11.750 11.184 95 

412

7 

Расходи за стручне услуге 33.150 31.734 96 

412

8 

Расходи за услуге одржавања јавних површина и 

заштите животне средине 

64.820 64.111 99 

412

9 

Остали непоменути расходи 125.290 121.532 97 

413

3 

Расходи по основу камата на примљене зајмове у 

земљи 

28.000 27.459 98 

413

9 

Расходи по основу затезних камата 2.200 2.074 94 

414

1 

Субвенције јавним предузећима и премије 72.220 72.220 100 

415

2 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи 164.100 133.296 81 

416

1 

Текуће помоћи грађанима 172.000 170.680 99 

511

1 

Издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката 

68.930 51.612 75 

511

2 

Издаци за инвестиционоодржавање, 

реконструкцију и адаптацију 

48.800 48.768 100 

511

3 

Издаци за набавку опреме  9.150 8.893 97 

513

7 

Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 

(Оснивачки улози) 

5.000 5.000 100 

621

3 

629

1 

Издаци за отплату главнице зајмова 

Отплата догова из ранијих година 

58.000 

1.000 

57.368 99 

    УКУПНО ТРОШКОВИ: 1.679.750 1.609.684 96 

 

Сагледавајући укупне приходе од 1.583.469 КМ и укупне расходе од 1.609.684 КМ , видљиво је да је 

манјак прихода у Буџету Општине Љубиње 26.215 КМ. 

 

 

                                                                                             ОБРАЂИВАЧ 

                                                                                             ОДСЈЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
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На основу члана 30.став 1.алинеја 3.Закона о 

локалној самоуправи (Сл.гл.РС,бр.101/04, 42/05, 

118/05, 98/13), члана 26.став 2.Закона о буџетском 

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

37.Статута Општине Љубиње Скупштина 

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

одржаној дана 9.4.2015.године, д о н и ј е л а   ј е 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета 

Општине Љубиње за период 01.01.-

31.12.2014.године 

 

 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње прихвата 

Извјештај о остварењу Буџета Општине Љубиње, 

за период 01.01.-31.12.2014.године у укупном 

износу 1.583.469,00 КМ. 

 

 

2 

 

 Саставни дио овог закључка је 

аналитички преглед извршења Буџета Општине 

Љубиње за период од 01.01.-31.12.2014.године. 

 

 

3 

 

 Овај закључак ступа на снагу осам дана 

од дана доношења и биће објављен у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

 

Број: 01- 400-2/15  

Дана, 9.4.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ 

Начелника Општине Љубиње о раду, стању и 

остваривању функција извршне власти, за 

2014.годину 

 

 

I - Увод 

 

 2014.година је друга година овог мандата 

органа локалне власти и самоуправе. Већ на 

почетку Годишњег извјештаја може се казати да 

овај период рада и живота наше локалне 

заједнице нису обиљежили догађаји који би 

могли означити велике и битне промјене стања 

ствари. То што је 2014.година континуитета, како 

у вршењу власти тако и укупног стања Општине 

Љубиње, могуће је посматрати са два аспекта. 

 Добро је свакако што протеклу годину 

нису обиљежили драматични и неочекивани 

догађаји, а, опет, није могуће изражавати 

задовољство над чињеницом да изостају 

значајнији резултати и помаци на плану 

рјешавања кључних проблема Љубиња, а они се 

односе на економски развој, запошљавање и 

крупније пројекте инфраструктуре. 

 У оцјењивању реалног стања и стварних 

резултата, треба увијек имати на уму да су домети 

надлежности, средстава, и полуга органа локалне 

власти били, и остали, ограничени и недостатни 

за остварење великих циљева и већ нараслих 

потреба, али и нереалних очекивања од којих 

хронично пате мале, самим тим неразвијене 

општине, какво је Љубиње. 

 Значи, реално се намеће оцјена да 

2014.година остаје једна у низу коју обиљежава 

дуго трајање економско-финансијске кризе са 

свим негативним посљедицама таквог стања, али 

и крајњи напор, како органа локалне власти тако 

и привредних субјеката и свих грађана, да се 

сачувају, одрже или барем заштите тековине и 

резултати рада, пословања и функција заједнице 

каква је општина. 

 Закључујући уводни дио овог извјештаја 

о раду, стању и остваривању функција извршне 

власти у Општини Љубиње, имам потребу казати 

да је ниво функција, капацитет и квалитет рада 

органа локалне власти остао очуван и да у том 

смислу  нису угрожене перспективе одрживости и 

даљег развоја. Извјестан напредак забиљежен је и 

на плану унапређења рада Општинске управе и 

комуналних предузећа;показатељи стања 

привреде слични су као и у окружењу;  јавне 

службе, без већих проблема остварују своје 

најважније функције. 

На жалост, ни 2014.година није донијела 

нови квалитет нити пожељан садржај односа 

органа власти Републике Српске према Љубињу и 

органима Општине Љубиње. 
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II -  Буџет, стање, питања 

 

 Буџет Општине Љубиње за 2014.годину 

усвојен је, што се поступка и рока тиче, у складу 

са важећим прописима. 

 Након сагласности Министарства 

финансија, предлог одлуке и других аката о 

Буџету је усвојила Скупштина на сједници од 

30.12.2013.године. 

 Тада је одобрен Буџет у износу од 

1.659.200 КМ,  што је незнатно мање од 

ребалансираног Буџета за 2013.годину. 

 Оквир  је заснован на пројекцијама 

пореских прихода (ПДВ, дио пореза на плате) у 

износу од 1.334.000 КМ,  непореских прихода у 

износу од 167.000 КМ и осталих прихода у износу 

од 160.000 КМ. 

 Као и у досадашњој пракси, нису се у 

свему остварили планови,  а дошло је и до мањих 

преусмјеравања средстава у складу са текућим 

приоритетима, па је коначно усклађивање 

прихода и расхода извршено ребалансом Буџета, 

који је након проведеног прописаног поступка 

усвојен на Скупштини од 12.12.2014.године. 

 Ребалансом су порески приходи утврђени 

у износу од 1.301.000 КМ, непорески 165.000  

КМ, а остали у износу од 213.000 КМ, што значи 

да битних промјена није ни било. 

 Према извјештају о извршењу Буџета, 

односно завршном рачуну за 2014.годину, ствари 

стоје овако: приходи су остварени у износу од 

1.582.912 КМ што је 94 % од плана, а расходи у 

износу од 1.609.684 КМ. 

 У структури расхода најважније су 

сљедеће ставке: средства за плате и друга лична 

примања запослених и функционера за 

2014.годину износе 709.000 КМ што је за близу 

30.000 КМ мање него у протеклој години. 

 Материјални трошкови износе 325.000 

КМ што је незнатно више него у претходној 

години. 

 За отплату кредита дато је 85.000 КМ. За 

социјална давања(и рад Центра у ОО ЦК) дато је 

195.000 КМ. Капитална улагања износила су 

114.000 КМ, а премија за дуван 72.000 КМ. 

 Грантови непрофитним организацијама 

износе 133.000 КМ.  

 Дефицит Буџета износи 27.000 КМ што је 

за око 40.000 КМ мање у односу на стање на крају 

претходне године. 

 Као што се види, слика Буџета се скоро 

понавља дуги низ година, а очигледно је да 

прихода нема довољно и да морамо живјети са 

чињеницом да ће такво стање потрајати. 

 Нисмо једини који безуспјешно указујемо 

на проблем расподјеле прихода од ПДВ између 

републичких органа и јединица локалне 

самоуправе, као и на невјероватно мали износ 

средстава подршке неразвијеним општинама. 

 Износ средстава гранта за неразвијене 

општине се неоправдано смањује, а Уредбом 

Владе РС, буџети око 30 општина су мање или 

више закинути за дио већ одобрених средстава по 

расподјели ПДВ-а. И на један и на други начин 

Љубиње је погођено, а да не спомињемо 

неопорезиви дио плате или дискутабилна рјешења 

о порезу на имовину. 

 

 

III – Општинска управа 

  

 У више претходних извјештаја и у другим 

приликама износио сам своје погледе и оцјене 

стања и капацитета локалне администрације. 

Углавном сам оцјењивао да Општинска управа 

мора постати динамичнија и отворенија за 

потребе грађана и бројних субјеката друштвеног 

и привредног живота у Љубињу. 

 Разлози за то су били како у личном 

искуству које сам стекао у вишегодишњем 

периоду, али и препоруке што међународних што 

домаћих организација које се стручно и 

едукативно баве питањима развоја система 

локалне самоуправе и улоге локалне 

администрације у том процесу. Ако је игдје било 

потребно извести реформе, а очигледно јесте на 

многим секторима, то је обавезно, и било и 

остало, потребно у области развоја функција 

Општинске управе, односно локалне и регионалне 

самоуправе. 

 За одређене промјене 2014.године 

разлози стоје и у обавези примјене нових рјешења 

према Закону о измјенама и допунама Закона о 

локалној  самоуправи који је ступио на снагу 

крајем 2013.године. 

 Између осталог, било је потребно 

успоставити Одбор за жалбе који је другостепени 

орган и одлучује о жалбама службеника, 

техничких и помоћних радника на рјешења 

Начелника којима се одлучује о њиховим правима 

и дужностима. Ова законска обавеза је 

благовремено испуњена. 

 Низ иновација мањег или већег значаја 

које је донио споменути закон биле су довољан 

разлог да се темељито „претресу“ важећа 

статутарна рјешења а обим промјена је захтијевао 

доношење новог Статута Општине. 

 Као што се зна, предлог овлашћеног 

предлагача Начелника Општине Скупштина је 

прихватила па је нови Статут усвојен, објављен и 

већ је ступио на снагу. 

 Ипак, оно што желим посебно истакнути 

односи се на доношење нових општих аката којим 

се уређује унутрашња организација и 

систематизација радних мјеста Општинске управе 

и начина остваривања других права запослених у 

општинској администрацији. 

 Новим правилником који је ступио на 

снагу 1.7.2014.године извршене су до сада 
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најобухватније промјене организационе 

структуре, надлежности организационих 

јединица, па је било потребно извршити нови 

распоред службеника и других запослених 

радника. Овај процес је морао укључити и 

уважавање реалности о смањеним могућностима 

финансирања великог броја запослених а и неке 

препоруке које саме по себи доноси примјена 

нових поступака и средства (ИТ и др.) за рад 

управе. 

 Било је и у ранијем периоду одлука да се 

један број запослених распореди  на рад у другим 

службама,  јавним предузећима, организацијама, а 

овог пута је било неопходно, у складу са раније 

најављеним и утврђеним мјерама, одлучити о 

постојању вишка запослених у Општинској 

управи. 

 Ради усклађивања неких других општих 

аката са новим законима или подзаконским 

актима било је потребно успоставити нова или 

допуњена нормативна рјешења. Највиши обим 

оваквих интервенција односи се на правилнике о 

финансијском извјештавању, односно 

рачуноводству, рачуноводственим политикама и 

контролним поступцима у тој области. 

Доношењем споменутих аката, нормативна 

активност није сасвим исцрпљена. 

 Значи, након мјера које сам предузео, 

цијеним да Општинска управа има обавезу, 

могућност и озбиљну прилику да већ у 

2015.години покаже да је у стању учинити важан 

искорак у правцу свог позиционирања као 

генератора позитивних промјена у свом ставу 

према грађанину, сваком субјекту привредног 

живота, а посебно у области планирања и вођења 

развоја. Очекујем да запослени у Општинској 

управи правилно разумију разлоге и циљеве 

промјена и предузетих мјера. 

  

  

 

IV – Имовина Општине 

 

 Области заштите имовине и имовинских 

права Општине и у раду и у извјештавању 

поклањао сам највећу могућу пажњу. Она није 

изостала ни 2014.године. Питање које заслужује 

још већу пажњу односи се на управљање и 

коришћење непокретностима Општине. 

 У актуелном процесу транзиције 

друштвено-економских односа и вриједности, 

доминантна и пресуда важност припада својини, 

гдје јасно доминира приватна. 

 У таквој ситуацији треба дефинисати 

дугорочни план располагања и управљања 

имовином, непокретностима, гдје треба 

раздвојити имовину која треба да остане трајно у 

власништву Општине и имовину која се може или 

треба продати. 

           Не само разлози хроничног недостатка 

буџетских прихода, него и потребе подршке 

пројектима економског развоја говоре у прилог 

одлука да се дио непокретности којима Општина 

располаже понуди на продају. Уосталом, видљиво 

је да је државна/општинска имовина све чешће 

предмет незаконитог присвајања, разних 

узурпација, „заузимања“ и других злоупотреба. И 

у овом периоду смо били принуђени да 

имовинска права Општине штитимо пред судом, 

што ћемо, у случају потребе, и даље чинити. 

 

  

V – Комуналне дјелатности и предузећа  

 

 И у досадашњем раду сам полазио од 

чињенице да се надлежности Општине увелико 

остварују баш на сектору комуналних услуга и 

инфраструктуре. Могло би се рећи да је то, изван 

надлежности Општинске управе, најважнија 

одговорност органа локалне власти. 

 Вјерујем да је то био главни разлог да се 

измјенама и допунама Закона о локалној 

самоуправи начелник општине учини одговорним 

и за извјештај о раду у органима предузећа која 

обављају комуналне дјелатности. 

 Свакако рачунам да је сва важна 

обавјештења о стању и проблемима наша два 

комунална јавна предузећа могуће дати у оквиру 

овог извјештаја. 

 Као и обично, и на овом плану има 

разлога за различите закључке. Могло би се рећи 

да су оба јавна комунална предузећа своју 

дјелатност обављала без већих застоја и прекида у 

пружању услуге. Али би се исто тако могло 

казати да обим, квалитет и континуитет пружања 

услуге указује на наставак старе праксе. Одсуство 

одговорности и спремности за усвајање нових 

знања и унапређење организације и процеса рада 

и пословања. 

 И поред кадровских промјена у 

„Водоводу“ још није довољно видљив напор да се  

у пословању предузећа разумију,  усвоје и слиједе 

познати, основни  економски принципи. 

 Наставак старе праксе носи озбиљан 

ризик урушавања нивоа, обима и квалитета 

услуге са свим посљедицама, што значи да стање 

треба мијењати, а за то је одговорност на 

руководству предузећа. Социјално збрињавање и 

успјешно пословање у новим, савременим 

условима неће моћи ићи заједно. 

 Ј.П. „Канализација и чистоћа“ је отпочело 

рад без хипотеке и дугова прошлости. Основни 

задатак одвоза смећа и чишћење јавних површина 

је остварен на нивоу скромних очекивања. 

Намјера да ово предузеће преузме управљање 

коришћењем канализације није остварена па 

остаје важан приоритет у даљем раду. 

 Осим тога, важан приоритет овог 

предузећа мора постати достизање адекватног 
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процента наплате услуга, јер је садашње стање 

неодрживо и представља озбиљан ризик опстанка 

фирме.  Осим недостатка искуства, руководству 

недостаје више иницијативе у овладавању 

процесом обављања дјелатности и економичног 

пословања. На овим питањима руководна 

структура полаже испит. 

 Све у свему, руководства ЈК предузећа су 

пред озбиљним испитом способности да одговоре 

преузетим обавезама и очеквиањима, времена 

нема на претек. 

 Исто тако, избјегавање обавезе плаћања 

комуналне накнаде у Љубињу постаје све теже 

рјешив проблем за финансирање и извршење 

програма заједничке комуналне потрошње. На 

овом питању се увелико тестира и култура и 

одговорност па и зрелост свих нас појединачно па 

и читаве наше заједнице. 

 

  

VI – Јавне службе и дјелатности  

  

 Организација, садржај и достигнути 

квалитет јавних услуга које су на располагању 

грађанима у највећој мјери одражавају и укупна 

достигнућа уређене заједнице. Чини се да 

Љубиње у том погледу не стоји лоше. 

 На сектору јавних служби и дјелатности 

од јавног значаја нису регистровани застоји који 

би ометали остваривање права и интереса грађана 

и других субјеката привредног и друштвеног 

живота. 

 Ипак, овдје и даље стоје и чекају на 

рјешавање питања из надлежности јавних 

предузећа републичког нивоа, гдје се посебно 

истичу наши захтјеви, и очекивања, од ЗДП 

„Електрохерцеговина“ (изградња 35 KV 

далековода до Величана) и ЈП „Путеви РС“ 

(реконструкција и рехабилитација магистралног 

пута М-6). 

 

а)  Социјална заштита  

 

 У претходним извјештајима дате су 

опширније оцјене стања и проблема у области 

социјалне заштите. 

 У 2014.години нису забиљежени значајно 

нови моменти, што на жалост, значи да се 

ситуација и даље развија неповољно, како за 

носиоце обавеза, тако и за извјесно велики број 

лица у стању социјалне потребе или у повећаном 

ризику да у такво стање западну. 

 Свакако је више могућности да се стање и 

проблеми разјасне и разумију него што има 

средстава и могућности да се стање брже 

поправља. 

 За ову прилику могуће је казати да 

Општина успијева испунити своје обавезе, а 

Извјешај  Центра за социјални рад садржава све 

важне показатеље, како проблеме тако и рјешења. 

 

б)  Здравствена заштита 
 

 Оцјене о проблемима на сектору 

организовања и функција примарне здравствене 

заштите дате су у претходним извјештајима. Ни 

2014.година није донијела значајне промјене. Чак 

би се могло казати да се питања функционисања 

Дома здравља постављају у оштријој форми, јер 

се као и у претходних неколико година, тако и  у 

2014.години наставља континуитет увећавања 

дуга и губитака, пошто се, уз неразумљиву 

подршку Владе РС, не извршавају обавезе 

плаћања чак ни доприноса јавним фондовима. 

 Сасвим је реално очекивати да ће обавезе 

које су створене у озбиљној мјери ометати 

нормалан рад установе и имаће негативан утицај 

на квалитет и обим здравствених услуга. 

 Финансирање Дома здравља је 

одговорност Фонда здравствене заштите, али се 

проблеми и рачуни великим дијелом 

испостављају Општини, која има оснивачка права 

па и обавезе. 

 Зато ће бити неопходно да в.д.директора 

и орган управљања у Дому здравља у најкраћем 

року осмисле и проведу мјере којим ће се у 

разумном року процес урушавања капацитета 

Дома здравља зауставити и преусмјерити у 

позитиван ток. 

 

 

в)  Претшколско васпитање 

 

 Оцјене о стању и функцијама јавне 

установе Дјечијег вртића у Љубињу, које су 

саопштене у претходном извјештају, ни у 

2014.години нису промијењене. 

 Значи, исти су проблеми, исте потребе и 

иста могућа рјешења. 

 Нереалне оцјене стања, узрока  и начина 

рјешавања проблема на којима и даље истрајава 

в.д.директора, и дио запослених, остају препрека 

изласку из ситуације која у најмању руку не 

задовољава. У случају да орган управљања у 

скорије вријеме не успостави боље прилике за 

разрјешење кризе, треба разматрати и 

радикалнија рјешења, а она тешко могу бити у 

интересу запослених. 

 

 

г) Основно и средње образовање 

 

 Како је наведено у претходном 

извјештају, функционална веза органа Општине 

са образовним установама, измјенама прописа, 

сведена је на симболичан значај, што свакако 

опредјељује и садржај међусобне сарадње. 

 Ипак, фактичку везу школа са Општином 

није могуће прекинути, јер дјелатност установе 
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укључује и интересе и права грађана и локалне 

заједнице. 

 Значи, треба казати да је неопходна 

сарадња органа Општине са Основном школом 

„Свети Сава“ и Срњедњошколским центром 

„Светозар Ћоровић“ била и остала на нивоу 

потреба, надлежности и одговорности страна. 

 

 

д) Култура и спорт 

 

 Област културе институционално се 

везује за Народну библиотеку, а област спорта у 

Љубињу за Одбојкашки клуб „Љубиње-Банком“. 

 У начину рада Народне библиотеке није 

било промјена које би изазивале пажњу, а у раду 

Одбојкашког клуба забиљежено је значајно 

побољшање такмичарског резултата. 

 Модел финансирања рада Народне 

библиотеке остао је исти, а у финансирању 

Одбојкашког клуба дошло је до обећавајућих 

промјена.  

 Уз споменута два носиоца програма у 

области културе и спорта, Општина је задржала 

однос активне подршке удружењима и другим 

субјектима који дјелују у ове двије области. 

 Континуитет подршке програму рада 

„Просвјете“, Фолклорног друштва „Љубиње“ и 

других удружења која дјелују на сектору 

културног аматеризма је настављен, а настављена 

је и подршка раду и такмичењу КМФ „Љубиње“. 

 

 

VII – Привреда, стање, питања 

 

 Слика привреде Љубиња у дужем 

периоду није на нивоу потреба, а можда ни на 

нивоу могућности. Образлагање ових оцјена 

захтијевало би само понављање онога што је већ 

саопштено или је на други начин познато 

јавности. Није од користи ни да се одговорност за 

садашњи тренутак и стање привреде Љубиња 

смјешта на више нивое власти, као што нема 

сврхе да се жалимо на неке пропуштене прилике, 

којих је можда било. 

 Нисмо имали утицаја на процес 

приватизације бивших државних предузећа, а у 

новонасталим околностима немамо ни средстава 

ни полуга да се „спасава што се спасити може“, 

ако још уопште може. 

 Иницијатива локалних приватних 

инвеститора према производњи у Љубињу нема 

ни довољно снаге ни континуитета. Изузетак је 

свакако производња у перадарству. Истина, 

прошлу годину нису обиљежиле нове значајне 

инвестиције, али је очувана снага привредних 

субјеката. 

 Очекивања да ће се на бази постојећих 

капацитета обновити производња у „Соко ФТС“ и 

„Соко-гума“ имају све мање оправдања. Заиста, 

хоће ли јавност прихватити као разуман потез, и 

велику помоћ Владе РС Љубињу, чињеницу да се 

машински парк „Соколових“ погона крчми на 

кило отпада, ради наплате пореског дуга?. 

Питање могуће обнове производње на бази 

капацитета „Љубињке“ пролази кроз 

необјашњиво дуг и замршен процес, коме се не 

назире резултат. 

 Пошто  је врло тешко оспорити изложене 

оцјене, сумње и питања преостаје да се шансе 

траже на другој страни. 

 Као каква-таква могућност, намеће се 

активнији приступ инвестицијама у 

пољопривредну производњу на бази наших 

природних ресурса и привлачења озбиљних и 

снажних инвеститора. Садашње стање наше 

пољопривреде увелико пати од застарјелог, 

традиционалног приступа избору  облика  и 

обима производње, недовољног уважавања и 

примјене савремених производних и 

комерцијалних стандарда, али и других 

очигледних или чак  недовољно уочених 

мањкавости. 

 Ако 2014.године нисмо забиљежили неке 

крупније резултате и пројекте у привреди не 

треба закључити да активности није било. Мјеру 

активности одредила су расположива средства. 

 Прво, не би ваљало потцијенити напор 

Општине да премијом за засађени дуван (око 

70.000 КМ) олакша нарасле трошкове производње 

за око 350 домаћинстава. 

 Даље, 2014.године су донесене важне 

одлуке о пројектовању и финансирању изградње 

нове значајно веће акумулације за систем 

наводњавања у Љубињском пољу. 

 На крају, започета је реализација пројекта 

Ваздушна бања  Банчићи, гдје се с подршком 

Општине изводи доградња и адаптација 

грађевинског објекта за намјене у туристичкој 

привреди. 

 

VIII – Односи Начелник-Скупштина 

 

 И 2014.године, однос органа извршне 

власти и локалног парламента карактерише 

међусобно уважавање, међусобна подршка и 

координација. 

 Такво стање је од пресудне важности за 

правилно сагледавање својих улога у систему 

локалне власти и самоуправе али је и основа за 

доношење одговарајућих одлука. 

 Ова оцјена се првенствено односи на рад 

и поступање скупштинске већине одборника који 

су одлучили да заједно преузму одговорност за 

вршење функција локалне власти. 

 Критички однос опозиционе групације 

одборника према предлозима Начелника није 

прелазио границе демократски прихватљивог 

става и израза. Значи, односи Скупштине и 
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Начелника нису били, препрека остваривању 

интереса грађана Општине Љубиње. 

 

 

IX- Односи са републичким органима власти 

 

Општина Љубиње, у континуитету, има 

односе сарадње и међусобног обавјештавања, на 

нивоу законом утврђених обавеза и одговорности, 

са свим органима, организацијама, односно 

институцијама власти Републике Српске. 

Другачије је искуство у погледу наших 

оцјена о могућностима и подршци Владе, 

министарстава и других републичких органа и 

институција рјешавању неколико изложених 

захтјева за помоћ и подршку. Није више само наш 

утисак него чврсто увјерење да од вишегодишњег 

оглушивања о наше захтјеве, или молбе, Љубиње 

непотеребно и незаслужено испашта. Игнорисање 

проблема и легитимних захтјева које излажемо, 

по нашем мишљењу, одавно измиче  разумном 

образложењу, а љубињска јавност одавно зна 

суштину и позадину неспоразума.  

Иста политичка структура је започела 

свај нови мандат власти, а питање је можемо ли 

се надати да то неће значити континуитет односа 

према Љубињу, јер главни захтјеви и проблеми 

Љубиња су већ познати, изучени а још чекају на 

рјешавање. 

 Ради подсјећања, понављам, наши главни 

захтјеви Влади РС, републичким органима и 

јавним предузећима односе се првенствено на 

квалитетно побољшање електро-снабдијевања 

(далековод 35 KV  Величани) и неодложну 

реконструкцију и рехабилитацију магистралног 

пута М-6 на релацији Подврсник-Љубиње-

Требиње. Наравно, и, можда закашњели, програм 

реиндустријализације (текстил, метал) би још 

увијек имао мјесто и озбиљне разлоге и  шансе у 

Љубињу. 

 

X – Односи са НВО сектором  

 

Као што се годинама зна, Општина има 

континуитет подршке и оснивању и раду и 

пројектима удружења грађана. Осим оних који 

дјелују на плану културног аматеризма и спорта,  

овдје дјелује још неколико удружења, која имају 

значајну подршку. То се првенствено односи на 

ОО Црвеног крста и Општинску БОРС. 

Грант за суфинансирање пројеката НВО 

се дијели према утврђеној процедури јавног 

конкурса. Вишегодишње искуство и профилисани 

програми љубињских удружења показују да још 

нису „покривена“ сва поља друштвено-корисног 

рада од јавног, општинског значаја. 

           На примјер, озбиљни су напори да се овдје 

развија туризам, а нисмо успоставили довољно 

јаку структуру и мрежу промоције и подршке 

развоја. 

Даље, након ратног и поратног искуства  у 

хуманитарном раду немамо нових доприноса 

развоју структура добротворног рада и 

дјелотворне бриге и заштите социјално угроженог  

становништва. Пројекти ове врсте би свакако 

заслужили подршку. 

 

 

XI- Закључни дио 

 

            Сумирајући укупне резултате Љубиња у 

2014.години могуће је доћи до неколико 

закључака. Јасно је да прошлу годину нису 

обиљежили велики резултати, али је исто тако 

јасно да скромним снагама и средствима са којим 

Љубиње располаже, у изразито неповољном 

општем друштвено-економском амбијенту, није 

било реално имати знатно виша очекивања. 

 Заиста, нису учињени значајни нови 

продори на пољу економског развоја и 

запошљавања, али су у највећој могућој мјери 

очуване виталне функције друштвеног живота и 

заједнице. Вишегодишње трајање економско-

финансијске кризе увелико поткопава шансе 

одрживости и развоја, а Љубиње као мала и 

неразвијена општина улаже крајње напоре да 

санира посљедице кризног стања и да тражи пут 

опоравка и развоја. 

 Што резултати нису бољи више говори о 

дубини кризе него о мањку напора да јој се 

супротставимо.  Уосталом, Љубињу за рјешавање 

бројних проблема неодстаје подршка. 

 Поред свега изложеног, доста је разлога 

да се прошла година оцијени једном у низу, чије 

укупне резултате у Љубињу не треба потцијенити. 

 Није било посебно истакнутих проблема 

у функциионисању сектора јавних служби и 

комуналних дјелатности. Љубиње ни по чему није 

било примјер лошег стања или праксе. Органи 

Општине функционишу у складу са својим 

законом утврђеним надлежнсотима и 

одговорностима. 

 Општи избори (12.октобар) и кампања 

која обично успорава активности органа локалне 

власти није обиљежена нарушавањем 

демократских стандарда једне цивилизоване 

заједнице. 

 На крају, и да је стање горе него што 

јесте, наша је дужност да се са тим суочимо на 

разуман, одржив начин. Уосталом, Љубиње није 

никакав изузетак, слични проблеми стоје и пред 

другим општинама. 

 Зато, умјесто често наглашеног 

песимизма појединаца, Љубиње мора наћи и 

јачати самопоуздање и вјеру у властите снаге и 

иницијативе. Очекивања да виши ниво власти 

значајно помогне све су мање реална, то је 

поготово јасно за област економског развоја. 

 Закључујући овај годишњи извјештај, 

желим поновити да сам у иницирању, предлагању 
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и доношењу одлука које су у надлежности и 

одговорности Начелника Општине поступао са 

увјерењем да су оне биле најбоље у датом 

тренутку, и да су у интересу Општине и грађана 

Љубиња. 

 У складу са тим, прихватам одговорност 

и за резултате који нису били у складу са циљем 

одлука и мојим очекивањима. 

 Искрено, имам потребу да се овом 

приликом захвалим свима који су доприносили 

остваривању циљева општинске политике, а међу 

њима истичем одборнике Скупштине који су 

имали учешћа у доношењу одлука које сам 

предлагао. 

 Колико је пристојно за ову прилику 

изражавам увјерење да има разлога да вјерујем да 

ће годину која је већ почела обиљежити више 

оптимизма, и више иницијативе и више рада и 

резултата. 

 Зато, позивам све који имају могућност, 

дужност или осјећај одговорности за Љубиње, да 

истрају у својој намјери да Љубиње постане боље 

мјесто и за наше генерације и за нове нараштаје. 

 У складу са Законом утврђеним 

обавезама, овај извјештај се даје на разматрање 

Скупштини Општине и грађанима Љубиња. 

 

 С поштовањем, 

 

Љубиње, марта 2015.године 

  

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Веско Будинчић 

 

 

 

 

 

 На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04. 42/05,118/05и 

98/13) и члана 35,37..Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 09.04.2015.године, 

доноси сљедећи 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

1 

 

 Усваја се Годишњи  извјештај Начелника 

Општине Љубиње о раду, стању и остваривању 

функција извршне власти, за 2014.годину. 

 

 

2 

 

 

 Овај закључак ступа на снагу осам дана 

од дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

 

Број: 01- 022-9/15  

Дана, 9.4.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

                                                                                                              

                

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ 

Одјељења за општу управу 

Административне службе – Општинске 

управе 

Општине Љубиње за 2014.годину 

 

             Послови локалне самоуправе  

утврђени су Законом  о локалној 

самоуправи („Сл.гл.Републике 

Српске“,бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13) у 

складу са наведеним законом и Стаутом  

Општине Љубиње („Сл.гл. општине 

Љубиње“, бр: 2/14),  а према важећем  

Правилнику о систематизацији послова и 

радних задатака из 2007.године    у  

оквиру  Одјељења за општу управу  у 

току 2014.године  послове су обављали  

службеници  и административно –

техничко особље распоређено у два 

одсјека: 

 

              -Одсјек за урбанизам и стамбено-

комуналне послове и просторно уређење  

              -Одсјек опште  управе и 

заједничких послова . 

 

 У току 2014.године Начелник 

Општине донио је нови Правилник о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста 

Општинске управе („Сл. гл. општине 

Љубиње“ бр. 1/14),који је ступио на снагу 

01.07.2014.године, а у складу са којим у 

оквиру Одјељења за општу управу 

образују се одсјеци : 
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- Одсјек опште управе 

- Одсјек за урбанизам 

 

               Стање у погледу  броја 

запослених  у Одјељењу  према 

Правилнику  о систематизацији послова и 

радних задатака из 2007.године  

обављало је 16 извршилаца  укључујући и 

начелника Одјељења, а према 

Правилнику о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе из 2014.године обавља 

8 извршилаца. 

 

 Одсјек опште управе и заједничких 

послова  

             

               У оквиру Одсјека за општу 

управу  и заједничке послове  наставља 

се   израда и верификовање базе података  

матичних књига рођених , држављана, 

вјенчаних   и умрлих за Општину 

Љубиње, с тим да је  у 2014.години  

повећана потражња извода из матичних 

књига  као и провјера већег броја  грађана 

од стране ЦИПС-А, а у сврху замјене 

личних докумената. 

С обзиром на знатно повећан обим 

послова и протокола 

„убацивања“података у електронску базу 

што сада  представља „други“ примјерак 

матичних књига , а и систем провјере 

података за грађане  електронским путем  

успостављене апликације, дупло је 

повећан обим послова у матичној служби 

, јер све се  то ради и  у  матичним 

књигама.  

               Почетком октобра 2012.  године  

започето је у матичним уредима у 

Републици Српској  и издавање извода  

ткз „повлачење извода“   из других 

матичних уреда , тако да је то  знатно 

смањило трошкове  како  нашим 

грађаним који су рођени на територији  

других општина  у Републици Српској , 

тако и грађанима других општина, који 

су везани за матично подручје наше 

општине.                . 

 

У протеклој години  примјећен је  

повећан број захтјева грађана за исправке  

у матичним књигама  због неслагања 

података, а све из разлога  што исправке 

нису благовремено рађене, а по сада 

важећем закону  нити једна исправка се 

не може одрадити  без рјешења 

надлежног органа, а у прошлој години 

имали смо 179 захтјева за исправку у 

Матичној књиги држављана и 77 у 

Матичној књиги рођених. 

                

 У оквиру одсјека за општу управу  

обављају се и следећи послови : 

 

                -вођење матичних књига 

рођених ,вјенчаних ,умрлих и књиге 

држављана, 

                -издавање увјерења-извода из 

матичних евиденција, 

                -састављање смртовница  ради 

оставинске расправе , 

                -склапање бракова, 

                -овјера потписа ,преписа и 

рукописа, 

                -послови писарнице,пријема 

,слање и завођења поште ,архивирање-

архива, 

                -издавање увјерења из члана 

159. и 160. по Закону о општем управном 

поступку. 

               -доношење  рјешења из 

грађанских стања ,промјена личног 

имена,исправке  због погрешног уписа у 

матичне књиге,накнадни уписи  у 

матичне књиге рођених,  вјенчаних и 

умрлих као и књигу држављана 

              -канцеларијско пословање и 

извјештавање , 

              -израда првостепених рјешења из 

права  личне и породичне  војне  

инвалиднине,  

              -доношење рјешења   о стицању 

и престанку  права како годишњег  тако и 

мјесечног борачког додатка, 

              -скенирање предмета личне и 

породичне инвалиднине, 

              -утврђивање категорије борца, 

              -стамбена питања породица 

погинулих бораца  прикупљање података 
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и потребних докумената за откуп  

стамбених јединица од стране породица 

погинулих бораца 

              -послови радних односа 

здравствене заштите  и запошљавања, 

              -административно технички 

,дактилографски послови ,одржавање 

чистоће,послови матичне евиденције из 

радних односа. 

       

 

  Одсјек за урбанизам, стамбено-

комуналне послове и 

   просторно уређење 

                                                     

  

          У оквиру одсјека   за урбанизам  

стамбено- комуналне послове и 

просторно уређење  обављени су следећи 

послови : 

 

         -израда  нацрта одлука ,правилника 

и упутстава , 

         -израда уговора о закупу 

грађевинског земљишта, 

         -израда програма комуналне 

потрошње, 

         -издавање грађевинских дозвола, 

као и дозвола за реконструкцију и 

адаптацију  објеката , 

         -издавање употребних дозвола за 

изграђене објекте, 

         -израда пројеката,одлука из области 

саобраћаја и путева, 

         -послови предмјера и предрачуна 

радова, 

         -послови надзора, 

         -остваривање сарадње са другим 

органима (министарствима ,имовинско 

правном службом, катастар и сл. 

 

 

          Службеници Одсјека су у току 

године  обављали и послове израде 

идејних и изведбених пројеката  послове 

предмјера и предрачуна  радова , надзор 

над објектима за које је општина 

инвеститор , као и на пројектима и 

програмима сектора друштвено-

економског  развоја општине. 

            

            Урађен разрез комуналне накнаде 

за правна лица  као и за прву зону за 

физичка  лица. 

             

            Службеници Одсјека  учествовали 

су  у изради  тендерске документације за 

пројекте  који су усвојени  у Стратегији 

Општине  који се реализују у 

2014.години . 

Поред напријед наведеног  службеници   

Административне службе  су вршили 

коресподенцију  са ресорним  

министраствима , проучавали законске 

прописе , а све у циљу  остваривања  

управљања  администрацијом у интересу 

грађана и развоја локалне заједнице. 

               Поред редовних задатака  

прописаним Законом комуналана 

полиција  Општине Љубиње  у току 

2014.године  посебно је пратила 

реализацију  програма заједничке 

комуналне потрошње и то највише дијела 

који се односи на одржавање  чистоће на 

јавним површинама ,одвоза  и 

депоновања смећа ,као и уређење зелених 

површина  у сезони  кошења траве и 

уређење зеленила. 

               Комунална полиција је 

организовала , а   запослени у општини и 

, јавним установама и школама   су 

учествовали у акцији чишћења и уређења 

града у прољеће  2014.године . 

Комунална полиција је радила  

коресподенцију  у име Општине Љубиње  

око реализације пројекта  регионалне 

санитарне депоније. 

                Комунални полицајац  у току 

2014.године је упутио 3 захтјева за 

покретање  прекршајног поступка 

Основном суду у Требињу. 

 

                Рад у комисијама које именује 

Скупштина и Начелник  обављао се   у  

комисијама и то: 

- комисија за јавне набавке, 

-комисија за утврђивање приједлога 

аката о додјели новчане премије  за 

предузетништво и запошљавање , 
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-комисија за додјелу пољопривредног 

земљишта, 

-комисија за евиденцију документације о 

непокретностима Општине  

  Љубиње, 

-комисија за додјелу награда ђацима и 

студентима, 

-комисија за лицитацију –закуп градског 

грађевинског земљишта , 

-комисија за технички пријем објеката, 

-комисија за рјешавање стамбених 

питања породица погинулих бораца и  

 инвалида, 

-комисија за избор корисника бањског 

лијечења бораца инвалида и чланова 

породица погинулих бораца, 

-комисија за здравствену заштиту и 

смјештај  борачких категорија, 

-комисија за издвајање  безвриједног 

регистратурског материјала, 

-комисија за пријем ,распоређивање 

службеника и осталих  радника у   

 Административној служби, 

-комисија за попис имовине Општине 

Љубиње, 

-комисија за остваривање допунских 

права код Центра за социјални рад, 

-комисија за уништавање лешева 

угинулих животиња, 

 

Стање рјешавања управних предмета  

 

Овај дио извјештаја  је типског 

карактера и о он је такав с разлогом ,ако 

се има у виду  сврха и функција  

општинске Административне службе. 

На основу података  можемо 

констатовати  да је рјешавање предмета 

по захтјеву странке ,замало на нивоу 

потпуне ажурности .У неким приликама 

рјешавање предмета је успорено из 

објективних разлога због подносиоца 

који нису у прилици да комплетирају  

поднешенe захтјевe , или да ријеше  

имовинско или неко“ претходно 

питање“. 

Свакако треба имати у виду  да је 

неизбјежно преношење  неког броја 

предмета из ранијег периода . 

  

Стање рјешавање управних предмета   

у којима је поступак покренут по 

службеној дужности 

 

Број предмета  у којима је поступак 

покренут по службеној дужности  је  349 

и сви су ријешени. 

Број издатих увјерења  је 59.Свим 

захтјевима за издавање увјерења је 

удовољено. 

У току 2014. године у матичној служби 

склопљено је 9 бракова, издато је 1585 

извода из МКР, 736 увјерења о 

држављанству, 221 извод из МКВ, и 182 

извода из МКУ.  

Служба писарнице извршила је 2283 

овјера потписа ,преписа и рукописа, као 

и 1 овјеру на терену. 

Утоку 2014 године  издато је 34 радних  

књижица. 

 

Стање рјешавања управних предмета  

у којима је поступак покренут по 

захтјеву странке 

 

Укупно запримљено   у току 2014 године  

је 331 захтјева.  

Поред напријед наведеног  службеници 

Административне службе вршили су 

коресподенцију са ресорним 

министарствима, проучавали нова 

законска рјешења,а све у циљу 

остваравања функције управе –у 

интересу грађана и развоја локалне 

заједнице . 

 

                                                                               

НАЧЕЛНИК  ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                                                                                               

Јованка  Богдановић  
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гл.РС, 101/04. 42/05,118/05 и 98/13) и члана 

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 09.04.2015.године, доноси сљедећи 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

1 

 

 Усваја се  Извјештај o раду Одјељења за 

општу управу  Општинске управе Општине 

Љубиње, за 2014.годину. 

 

 

2 

 

 

 Овај закључак ступа на снагу осам дана 

од дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01- 022-10/15  

Дана, 09.04.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ 

Одјељења за привреду,финансије и јавне 

дјелатности за 2014. годину 

 

 

1. УВОДНИ ДИО 

 

 

На основу измјена и допуна Закона о локалној 

самоуправи, („Сл. гл. РС“, 98/13), назив 

општинска административна служба, замјењен је 

називом Општинска управа. 

На основу  Одлуке о оснивању „Општинске 

управе“, општине Љубиње, објављена у 

Службеном Гласнику општине, број 1/14, од 

20.06.2014, у саставу општинске управе су: 

1. - одјељење за општу управу и 

2. - одјељење за привреду, финансије и јавне  

дјелатности.   

3. - сектор заједничких послова 

У оквиру одјељења  за привреду, финансије и 

јавне дјелатности,  послују два одсјека: 

- одсјек за буџет  

- одсјек за привреду  

У одсјеку за буџет, након усвајања новог 

Правилника о систематизацији , број извршилаца 

је остао непромјењен, док је одсјек за привреду, 

предузетништво и инспекцијске послове 

заступљен са  три извршиоца и  начелник 

одјељења. 

Значи да је број извршилаца мањи за један у 

односу на претходни период, а ово из разлога што 

новом систематизацијом, нису предвиђена радна 

мјеста за инспекторе, (имали смо 

пољопривредног и ветеринарског инспектора). 

Послови и радни задаци унутар Одјељења у току 

2014 године, одвијали су се уобичајеном 

динамиком, у складу са утврђеним и планираним 

активностима, те у складу са активностима који 

су се појавили непосредно пред извршење, а који 

су производ захтјева од стране трећих лица 

(појединаца или институција). 

 

 

 1.   БУЏЕТ И СТАЊЕ БУЏЕТА У 2014 

ГОДИНИ. 

 

Буџет за 2014 годину усвојен је  30.12.2013 

године у износу од 1,659.200,00 КМ, на који смо 

добили сагласност министарсва финансија РС, 

што је износило повећање од 7.790,00 КМ у 

односу на план буџета за 2013 годину (план 

буџета за 2013 годину износи 1.651.410,00 КМ) 

Уз буџет за 2014 годину , усвојен је и програм 

капиталног инвестирања. 

За ове намјене  предвиђена су средства  у износу 

од 146.000,00 КМ, за које је сачињена листа 

приоритетних пројеката.  

Будући да се након извјештаја о извршењу буџета 

за 9 мјесеци, увидјело да планирани буџет за 2014 

годину није усклађен, приступило се изради 

ребаланса  буџета, сходно  Закону о буџетском 

систему. 

Сагласност на приједлог ребаланса буџета за 2014 

годину, добили смо од стране Министарства 

финансија РС, тако да је одлука о ребалансу 

буџета усвојена је 12.12.2014 године, у износу од 

1,679.750,00 КМ,  

 

Приходе буџета чине: 

- порески приходи у износу од                              

1,301.400,00 КМ 

- непорески приходи у узносу од                                 

165.300,00 КМ 

- остали приходи у  износу од                                      

213.050,00 КМ 

 

- што је за 1,23% више од планираног буџета.  

 

 

Као и сваке године остварење непореских 

прихода је  лоше (приходи од закупа и приходи 

од комуналне накнаде). Напомене ради, приходи 

од комуналне накнаде за девет мјесеци од 

планираних 30.000,00, остварени су у износу 

1.232,00 КМ. 
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Како још није готов завршни рачун, одсјек за 

буџет и финансије располаже са прелиминарним 

подацима, да ће буџет општине у 2014 години 

бити остварен у износу од 1,583.469,00 КМ, што 

је за 96.281,00 КМ мање од плана и да су приходи 

од ПДВ-а остварени више за 10.628,00 КМ од 

планираних. 

Трошкови су остварени у износу од око                               

1,609.684,00 КМ, а чине их 

-  издвајања за лична примања    708.929,00 КМ  

-  материјални трошкови              323.385,00 КМ 

-  камате                                            29.533,00 КМ 

-  социјална издвајања                   170.680,00 КМ 

-  грантови непрофитних  

организација                                   133.296,00 КМ 

-  капитална улагања                      114.273,00 КМ 

-  отплата дугова                            57.368,00 КМ 

-  субвенције                                   72.220,00 КМ 

 

Из наведеног произилази да ће дефицит за 2014 

годину износити  26.211,00 КМ. 

 

Након спроведених завршних књижења, у 

редовном поступку скупштинског засједања 

разматраће се анализа извршења буџета за 2013 

годину. 

У оквиру овог одсјека редовно су провођене 

активности на обради свих докумената, који су 

основ за књижење, пријем и контрола улазних и 

излазних  рачуна, плаћање, евиденције на 

промјени стања на имовини општине, обрада 

пописних листа и завршних књижења, обрачун 

плата запослених, те промјене и евиденције у 

благајни административне службе. Такође се у 

оквиру одсјека редовно ради план набавке 

канцеларијског материјала и инвентара, те остале 

евиденције 

 

 

2.  ОДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ 

 

 А.    ПРЕДУЗЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

За разлику од Одсјека за буџет и финансије, у 

Одсјеку за привреду, врше се управни и стручни 

послови, који се односе на програм развоја, 

привредних дјелатности, пољопривреда, 

занатство, трговина, угоститељство,туризам, 

регистрација  предузетника из свих области које 

су Законом о занатско-предузетничкој 

дјелатности стављене у надлежност општине те 

вођење Регистра истих.  

У оквиру одсјека, до ступања на снагу новог 

Правилника о систематизацији, вршени су и 

инспекцијски послови из области пољопривреде и 

ветеринарства. 

Рад са странкама, је константан, посебно 

пољопривредним произвођачима референти 

одсјека су на услузи, и кад су у питању пријаве и 

попуњавање документације за било који вид 

подстицаја, регистрација пољопривредних 

газдинстава, излазак на терен, примјена и 

праћење закона и прописа,  као и помоћ 

удружењима грађана по разним основама.  

 

У оквиру овог Одсјека у току 2014 године, 

ријешено је: 

  - 111   неуправних предмета,  

  -   70   управна предмета по захтјевима странака , 

Од управних предмета по захтјеву странака, 

(рјешења, одјаве, пријаве, усклађивања 

дјелатности, увјерења идр.) из области: 

   -   трговине, урађено је 4 рјешења 

   -   пољопривреде, 13 рјешења 

   -   превоза, 27 рјешења 

   -   занатства,13 рјешења 

   -   угоститељства, 9 рјешења 

   -   остале дјелатности, 4 рјешења 

Сви напријед наведени предмети односе се на 

сектор предузетништва. 

Тренутно стање регистрованих и промјена у 

регистрацији, самосталних предузетника, дато је 

у следећој табели.  

Преглед издатих Рјешења по основу регистрације, 

одјава и промјена (усклађивања) рјешења, дат је у 

слиједећој табели. 

 

 

 
Ред бр.         Дјелатност          стање са            одјављено       пријављено       стање са  

                                                  31.12.2013год     у 2014год.      у 2014 год.        31.12.2014 год. 

 

1.                   трговина                  26                         1                     1                         26 

2.               угоститељство            17                         2                     1                         16  

3.                 занатство                   12                        2                     4                         14 

4.              саобраћај                        3                         -                     1                          4 

5.               пољопривреда               8                        7                     5                          6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНО                                        66                          12                    12                   66 

 

 

 

Напомена: Законом о занатско предузетничкој 

дјелатности, дата је могућност локалној заједници  

да предузетницима који намјеравају да почну са 

обављањем предузетничке дјелатности а не 

располажу средствима рада или пословним 

простором, надлежни орган може издати рјешење 

о одобравању припремних радњи за обављање 

предузетничке дјелатности , а најдуже на период 

до годину дана. 

Стога је у 2014 години издато 10 оваквих 

рјешења, која су одређена роком, а већином су се 

односила на регистрацију пољопривредне и 

занатске дјелатности. Подносиоци захтјева су 

конкурисали   на „Јавни позив  Завода за 

запошљавањеу суфинансирању 

самозапошљавања“. 

У области занатско-предузетничке дјелатности 

води се и Регистар превоза за властите потребе. У 

току 2014 издато је 18 (осамнаестнаест) ових  

рјешења, углавном за обављање пољопривредне 

дјелатности. Уз ова рјешења издато је и 9 (девет) 

лиценци за превознике. 
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Сходно Правилнику о садржају и  начину вођења 

регистра предузетника, сви предузетници су 

уведени у овај Регистар, који се води у 

електронском облику. 

 

  

Б.      ПОЉОПРИВРЕДА 

 

У оквиру одсјека реферат пољопривредне 

дјелатности заузима доминантно мјесто, поготово  

задњих  година, када су посљедице велике 

економске кризе и престанак рада неколико 

фирми, довеле до тога да се локално 

становништво окреће пољопривредној 

производњи и садњи повртларских култура, 

кромпир, лук, паприка, парадајз и дуван, тако да 

су обрађене скоро све површине љубињског 

поља. 

Кад је ријеч о пољопривредној производњи, 

неопходно је поменути и нови начин регистрације 

пољопривредних газдинстава, које врши Агенција 

за посредничке, информатичке и финансијске 

услуге, (АПИФ). Нови закон о регистрацији 

предвиђа разврставање пољопривредних 

газдинстава на комерцијална ( тржишно 

орјентисана, која су достигла минимални укупни 

обим производње) и некомерцијална, (која нису 

тржишно орјентисана и која нису достигла 

минимални укупни обим производње). 

На подручју општине Љубиње по новом Регистру 

има 165 регистрованих пољопривредних 

газдинстава. Од тога  је 60 комерцијалних 

газдинстава, од којих 35 редовно уплаћује 

доприносе за пензијско и здравствено осигурање. 

Карактеристично за област садње и сјетве 

пољопривредних култура у 2014 години, је 

повећана садња дувана , која је засађена на 

површини од130 ха, што је за 30% више у односу 

на претходну годину. Према евиденцији 

пољопривредне службе у 2014 години узгојем 

дувана бавило се 347 домаћинстава, а први пут 

општина је вршила исплату „премије“на засађени 

дуван на основу „Одлуке о условима кориштења 

и расподјеле средстава за развој пољопривреде и 

села“, која је усвојена крајем 2013 године. По 

основу ових подстицаја у 2014 години на терет 

буџета исплаћено је 72.220,00 КМ, а планирано је 

било 40.000,00 КМ.  Стање у области 

пољопривреде, прољетна и  јесења сјетва, стање у 

области сточаске производње, захтјеви према 

Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС, по основу подстицајних 

средстава, накнада штета и других видова помоћи 

, такође ће се обрадити у посебној информацији о 

пољопривреди, на сједници која буде разматрала 

информацију из ове области, што је у програму 

скупштине.  

Навешћемо податке о реализованим 

подстицајним средствима од стране 

Министарства, пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС, које смо добили од њих на наш 

захтјев. 

Према овом извјештају,  у оквиру Плана 

предвиђених средстава за подстицање развоја 

пољопривреде и села , сходно Правилнику о 

условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја, за  кориснике подстицајних средстава 

са подручја општине Љубиње у 2014 години 

одобрено је 546.956,06 КМ. 

 

 

- У оквиру мјера подршке текућој производњи: 

      -  директна подршка сточарској 

производњи.....................................161.273,92 КМ 

      -  директна подршка биљној 

производњи......................................79.093,65 КМ 

      -  у оквиру мјера подршке дугорочном 

развоју..............................................212.167,68 КМ 

      -  у оквиру осталих мјера 

...........................................................94.420,81 КМ 

   СВЕУКУПНО:                             546.956,06 КМ 

 

У прилог овој информацији, путем 

пољопривредне службе, послати су следећи 

захтјеви за подстицаје МПШВ РС.  

 

         -  3  захтјева за куповину пољопривредне 

механизације 

         -  2  захтјева за куповину машина за мужу 

крава 

         -  2  захтјева за објекте за стоку 

         -12  захтјева по основу штета на усјевима и 

сточарству.  

Ресору за пружање стручних услуга у 

пољопривреди послато је: 

- 3  захтјева за анализу пољопривредног 

земљишта 

- 2  извјештаја из области пољопривредне 

производње 

- 1  узорак за анализу коријенових 

нематода 

- 1  захтјев за анализу биљке дувана на 

заразне болести, који је послат на 

Пољопривредни институт Бања Лука 

Из области сточарске производње, Агенцији за 

аграрна плаћања, послато је: 

- 19  захтјева за „систем  крава-теле“, 

- 12  захтјева за 18-то недељне пиленке, 

-   5  захтјева за овце и козе 

-   2  захтјева за „супрасне крмаче“  

- 10  захтјева за квалитетно приплодне 

јунице. 

 

Републичком заводу за статистику послато је 20 

извјештаја из области, (заступљеност 

пољопривредних култура и приноси истих, 

извјештај из сточарства и клање стоке у 

кланицама.) 
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Према Правилнику министарства, 

пољопривредни произвођачи, који испуњавају 

услове из Правилника имају право на регресирано 

дизел гориво и ђубриво, за извођење прољетних и 

јесењих радова. 

 

Захтјеве за регресирано гориво у прољетној сјетви 

послало је 65 пољопривредника, за јесење 90 

пољопривредника. Укупно је преузето 35.000 

литара нафте, која је регресирана за 0,60 КМ.  

 

У погледу закупа  пољопривредног земљишта у 

Љубињском пољу, које општина додјељује 

физичким и правним лицима на кориштење, није 

било промјена у односу на прошлу годину, по  

питању  величине закупа. Индивидуални 

пољопривредни произвођачи, закупци 

општинског земљишта већином су свој закуп 

измиривали кроз премију од дувана, док су и 

даље у заостатку измиривања обавеза 

земљорадничке задруге „Стела“, „Љ биље“, и 

„Агрос“ 

 

О проблематици закупа пољопривредног 

земљишта детаљније ћемо изнијети у извјештају 

из пољопривреде. 

 У склопу одсјека за привреду, референти су 

ангажовани на обиласку терена и утврђивању 

штета од елементарних непогода (град, поплаве, 

пожари, удар грома,мраз идр..., штете од дивљих 

животиња,(вука)исл., гдје се  утврђује  чињенично 

стање, путем записника, а пољопривредници 

појединачно  подносе захтјеве  Министарству, за 

накнаду штете.  

 

Будући да су до октобра 2014 године, у склопу 

одсјека за привреду , док није ступила на снагу 

нова систематизација рађени и неки развојни 

пројекти, навешћемо следеће: 

 

Пројекат „Изградња вјештачке акумулације 

ЛУКЕ“, са којом је општина Љубиње конкурисала 

на Јавни позив Свјетске банке, расписан у 

сарадњи са Јединицом за координацију 

пољопривредних пројеката Владе РС, одабран  је 

за имплементацију. 

 

Настављена успјешна сарадња са Развојним 

програмом Уједињених нација- настављени 

радови на изградњи система за наводњавање у 

Конацпољу. 

 

Успостављена сарадња са Међународном 

Јапанском агенцијом за развој, са којим је 

договорен оквир око успостављања 

„туристистичких инфо центара – одмаралишта“ 

на локацији Аутобуског стајалишта у Љубињу, по 

узору на јапанске „мичиноекије“. Наставак 

сарадње договорен за 2015 годину. 

 

Аплицирано на више Јавних позива, између 

осталог и на позиве „ИПА“ фондова за 

прекограничну сарадњу- резултате конкурса 

очекујемо у 2015 и 2016 години. 

 

Са пројектом Адаптације и реконструкције хале 

„Соко“, конкурисано на „Јавни позив ИРБ 

Републике Српске“ и одбијени смо на овом 

пројекту. 

 

Успостављена сарадња са фирмом Р.Г.Л. из 

Парме (Италија), поводом изградње погона за 

прераду неопасног отпада на локалитету Обзир. 

Наставак сарадње договорен за 2015 годину.   

 

Поред ових реферата и послова на нивоу 

одјељења раде се и послови које одређена 

Министарства повјере органима општине, као 

што су провођење и имплементација пројеката 

Федералног министарства за избјегла и расељена 

лица,  провођење процедура за додјелу земљишта 

и плацева за интерно расељена лица на подручју 

општине, за три корисника овог програма,преко 

Министарства РС Пројекат „ОПЕК.а“, који је у 

потпуности реализован у току 2014 године, а 

општина је један од потписника уговора. 

 

Поред ових активности треба напоменути и 

активности из области  друштвених дјелатности,  

из области основног и предшколског образовања, 

који су у надлежности јединице локалне 

самоуправе.  

 

Такође је рађено на изради Одлука и Правилника 

на нивоу локалне заједнице, Одлука 

оопштинским административним таксама и 

накнадама, Одлука о комуналним таксама, 

учешће у комисијама појединаца (поипс имовине,  

јавне набавке,процјена штета идр. 

 

 

                                                                                                          

НАЧЕЛНИКОДЈЕЉЕЊА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Љепа Ликић 

 
 

 
 На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04. 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 35.,37..Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 09.04.2014.године, 

доноси сљедећи 
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З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

1 

 

 Усваја се  Извјештај o раду Одјељења за 

привреду, финансије и јавне дјелатности   

Општинске управе Општине Љубиње, за 

2014.годину. 

 

 

2 

 

 

 Овај закључак ступа на снагу осам дана 

од дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

 

Број: 01- 022-8/15  

Дана, 9.4.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 30.став 1.алинеја 2.Закона о 

локалној самоуправи (Сл.гл.РС, бр.101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 35.,37.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.2/14) а поводом разматрања 

Извјештаја о ревизији консолидованих 

финансијских извјештаја Општине Љубиње за 

период од 01.01.-231.12.2014.године бр.РВ037-15 

од 30.8.2015.године, Скупштина Општине 

Љубиње на сједници одржаној дана 

16.10.2015.године, донијела је 

 

 

 

О  Д  Л  У  К У 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком прима се на знање 

Информација о Извјештају о ревизији 

консолидованих финансијских извјештаја 

Општине Љубиње за период од 01.01.-

31.12.2014.године број: РВ037-15. 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

 Саставни дио ове одлуке је Извјештај о 

ревизији консолидовнаих финансијских 

извјештаја Општине Љубиње за период од 01.01.-

31.12.2014.године број: РВ037-15. 

 

 

Члан 3. 

 

 Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

 

 

Број: 01- 014-12-3/15  

Дана, 16.10.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

На основу члана 21.став (3)Закона о ревизији 

јавног сектора РС (Службени гласник Републике 

Српске, број: 98/05 и 20/14), члана 43.став 1.тачка 

19.Закона о локалној самоуправи (Службени 

гласнику Републике Српске, број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 62.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.Општине Љубиње, 2/14), 

Начелник Општине Љубиње дана, 

08.10.2015.године, д о н о с и 

 

 

ПЛАН 

за имплементацију препорука и отклањање 

 недостатака по ревизорском извјештају  

 

 

 

I ОСНОВ, ЦИЉ И СВРХА ПЛАНА 

 

 Главна служба за ревизију јавног сектора 

Републике Српске извршила је ревизију 

кондолидованих финансијских извјештаја 

Општине Љубиње за период 01.01.-

31.12.2014.године,(мишљење с резервом), те 

ревизију усклађености активности, финансијских 

трансакција и информација исказаних у 

наведеним извјештајима са важећим законским и 

подзаконским прописима за исти период 

(негативно мишљење). У Извјештају ревизије, 

број: РВ037-15, од 30.08.2015.године  дате су 

препоруке за отклањање утврђених 

неправилности. 

  

Законом о ревизији јавног сектора РС (Службени 

гласник РС, број: 98/05 и 20/14) прописано је да је 

институција у којој је извршена ревизија дужна у 

року од 60 дана од пријема Извјештаја о ревизији 
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доставити Главној служби за ревизију одговор у 

којем износи радње које је предузеlа ради 

превазилажења пропуста и неправилности 

утврђених у ревизорском Извјештају. Копију овог 

извјештаја институција ће доставити 

Министарству финансија и Скупштини општине. 

  

У вези с тим, сачињен је овај План за 

имплементацију препорука и отклањање 

недостатака по ревизорком извјештају (у даљем 

тексту: План), који се након разматрања и 

усвајања од стране Скупштине општине Љубиње 

доствља Главној служби за ревизију јавног 

сектора РС и Министарству финансија. 

  

План је урађен с циљем да се у разумно 

одређеном времену, обезбиједи плански приступ 

у провођењу потребних радњи, мјера и 

активности како би финансијско стање имовине и 

обавеза и извршење буџета Општине, у свим 

материјално значајним аспектима, било 

приказано у складу са прописаним 

рачуноводственим оквиром финансијског 

извјештавања и осталим важећим законским 

прописима. 

  

Сврха Плана је да систематизује све мјере и 

активности које ће предузети Општинска управа 

општине Љубиње чија примјена ће у потпуности 

омогућити отклањање недостатака по 

ревизорском Извјештају за 2014.годину и 

спријечити њихов настанак у наредном периоду. 

План садржи: налазе и препоруке ревизора, 

планиране активности, носиоце заактивности и 

одговорности за имплементацију препорука, 

препоручене рокове, укључујући већ предузете 

активности и мјере на отклањању одређених 

одступања, како слиједи у наредном прегледу. 

 

III ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРЕПОРУКА 

 

 

У циљу реализације препорука у складу са 

планираним активностима и предвиђеним 

роковима неопходно је обезбиједити одговарајуће 

периодично извјештавање. 

  

Руководиоци  организационих јединица  

општинске управе Љубиње и други запослени, 

који су одређени као носиоци односно извршиоци 

планираних активности и мјера на реализацији 

овог Плана, дужни су квартално, почев од 

31.12.2015.године да  поднесе извјештај о статусу 

препорука из своје надлежнсоти. Извјештај се 

доставља Начелнику Општине и Предсједнику 

Скупштине општине. Извјештај се сачињава у 

табеларној форми и садржи: 

 

 

1. тачка из Ревизорког извјештаја (прва 

колона Плана), 

2. констатације и  препоруке из Извјештаја 

ревизије (РВ037-15) – друга колона из 

Плана, 

3. реализоване препоруке (образложење за 

препоруке које су спроведене до дана 

подношења извјештаја, уз навођење 

доказа), 

4. активности у току (за препоруке које 

нису реализвоане до рока за подношење 

извјештаја), 

5. рок за препоруке, 

6. нови рок (за препоруке које нису 

реализване до рока за подношење 

извјештаја). 

 

Начелници Одјељења ће обједињавати податке и 

информације из извјештаја о степену извршења 

препоручених корекција које су проведене, све до 

потпуне реализације препорука. 

 

Инфорамцију о имплементацији Плана, сумиране 

од стране Начелника одјељења, потписује 

Начелник општине и доставља на разматрање 

Скупштини општине. 

 

Након разматрања, Скупштина доноси 

одговарајући акт који се заједно са инфорамцијом 

у року од три дана од дана одржавања сједнице 

доставља Главној служби за ревизију јавног 

сектора РС. 

 

 Усвојени План се наредни дан по 

усвајању доставља: 

1. Главној служби за ревизију  ЈС РС, са 

свим наведеним доказима и актом 

Скупштине, 

2. Министарству финансија  РС, 

3. Руководиоцима организационих јединица 

општинске управе Љубиње 

4.  

 

 

Број: 02- 014-12-1/15  

Дана, 08.10.2015. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Веско Будинчић 
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П  Л  А  Н  

АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕПОРУКА ПО ИЗВЈЕШТАЈУ О ОБАВЉЕНОЈ РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЈЕШТАЈА ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2014.ГОДИНЕ 

(Број: РВ 037-15 од 30.08.2015.године) 

 

Ред. 

број 

Препорука по извјештају 

Бр.РВ 037-15 

 

 

План активности 

 

Носилац активности 

и одговорности 

 

Рок 

1 2 3 4 5 

   

 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоручује се Начелнику општине да 

се код спровођења пописа обезбиједи 

досљедна примјена Правилника о 

начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог са 

стварним стањем имовине и обавеза 

како на нивоу Општине тако и код 

буџетских корисника (страна 12) 

 

- Попис вршити у складу са 

Правилником о начину и 

роковима вршења пописа. 

Вршити усклађивање 

књиговодственог са стварним 

стањем имовине и обавеза како на 

нивоу Општине тако и код 

буџетских корисника. 

- Извјештај о попису сачинити у 

складу са чланом 20.Правилника 

о попису. 

- Буџетски корисници донијети 

Одлуку Управног одбора о 

усвајању извјештаја о извршеном 

попису имовине и обавеза. 

Шеф Одсјека за 

буџет/Начелник Одјељења за 

привреду/Комисија за 

попис/директори јавних 

установа и агенција/Начелник 

Општине 

 

31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

31.3.2016. 

 

 

 

31.3.2016 

 

  

 

   2 

 

 

 

 

 

Препоручује се Начелнику да 

успостави систем интерних контрола у 

складу са општеприхваћеним 

стандардима и смјерницама интерене 

контроле (члан 60.Закона о буџетском 

систему РС) којим ће се обезбиједити 

законито, ефикасно, ефективно, 

одговорно и транспарентно трошење 

јавних средстава. (страна 12) 

- Фактуре овјеравати, односно 

вршити формалну и рачунску 

контролу у Главној књизи 

трезора, пословне промјене 

евидентирати у року од 8 дана од 

дана пријема како је дефинисано 

чланом 8.став 6.Закона о 

рачуноводству и ревизији 

Републике Српске. 

- Уредити број и садржај помоћних 

књига, начин њиховог 

повезивања са главном књигом 

трезора. 

 

 

Шеф Одсјека за 

Буџет/Начелник Одјељења за 

привреду/Начелник Општине 

 

Континуирано  

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2015. 
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- Донијети Правилник о измјенама 

и допунама Правилника о 

интерним контролама. 

- Тромјесечно усаглашавати 

аналитичке евиденције из 

помоћних књига са главном 

књигом трезора. 

 

 

31.12.2015. 

 

 

 

Континуирано  

 

 

 

 

 

3 

Препоручује се Скупштини Општине 

да у складу са својим надлежностима 

донесе одговарајуће стратегије, 

програме, одлуке (ст.12) 

 

 Изврши именовање директора јавних 

установа и служби (страна 12). 

Донијети: 

- Програм развоја спорта у складу 

са чланом 10.Закона о спорту. 

 

- Стратегију развоја локалних 

путева и улица и Одлуку о 

разврставању локалних путева и 

улица. (Закон о јавним путевима). 

 

- Одлуку о грађевинском 

земљишту у складу са Законом о 

уређењу простора и грађењу 

(Сл.гл.РС,40/13). 

 

- Одлука о приоритетима за 

асвалтирање реконструкцију 

градских улица и локалних путева 

 

- Одлука Скупштине општине о 

расписивању конкурса за 

именовања у јавним установама и 

службама 

 

- Извршити именовања директора 

јавних установа и служби. 

 

Начелник Одјељења за 

привреду/Начелник 

Општине/Скупштина 

 

Шеф одсјека за 

урбанизам/Начелник 

Одјељења за општу 

управу/Начелник 

Општине/Скупштина 

 

Шеф Одсјеказ а урбанизам/ 

Начелник Одјељења за општу 

управу/ Начелник 

Општине/Скупштина 

 

Шеф Одсјека за урбанизам 

/Начелник Одјељења за 

општу управу /Начелник 

Општине/Скуупштина 

 

Начелник Општине/Комисија 

за избор и 

именовања/Скупштина 

 

Органи управљања јавних 

установа, према Статуту и 

 

31.3.2016 

 

 

 

 

 

31.3.2016 

 

 

 

 

 

30.6.2016. 

 

 

  

 

31.3.2016.г 

 

 

 

 

31.3.2016 
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Закону Континуирано  

 

 

4 Препоручује се Начелнику Општине да 

се додјела уговора о јавним набавкама 

роба, услуга и радова врши уз 

досљедну примјену поступака Закона о 

јавним набавкама (страна 13) 

 

- Проводити у цјелости Закон о 

јавним набавкама БиХ. 

- На адекватан начин вршити 

праћење реализације закључених 

уговора. 

 

 

Одсјек за Буџет/Начелник 

Одјељења за 

привреду/Начелник Општине 

 

 

Континуирано  

 

 

Континуирано 

 

 5 

Препоручује се Начелнику да се код 

реализације уговорних одредби 

успостави адекватан контролни 

поступак који ће осигурати примјену 

Закона о облигационим односима. 

(страна 13) 

 

- Уговоре у поступцима јавних 

набавки ускладити са одредбама 

Закона о облигационим односима 

(Сл.лист СФРЈ, 29/78, 39/85, 45/89 

и 57/89) и (Сл.гл.РС, 17/93, 3/96, 

39/03 и 74/04) 

 

 

Шеф Одсјека за 

буџет/Начелник Одјељења 

опште управе/Начелник 

Општине 

 

 

Континуирано 

.6 Препоручује се Начелнику Општине да 

се буџет припреми и доноси у складу са 

одредбама Закона о буџетском систему 

Републике Српске и Правилника о 

буџетским класификацијама, садржини 

рачуна и примјени контног плана за 

кориснике прихода буџета РС, 

општина, градова и фондова, те да се 

обавезе стварају и средства користе 

само за намјене предвиђене буџетом у 

складу са расположивим средствима 

како је .ефинисано чланом 40.Закона о 

буџетском систему РС. (страна 14) 

 

- Буџет у потпуности припремити, 

донијети и извршити према 

јединственој економској 

буџетској класификацији сходно 

члану 15.Закона о буџетском 

систему РС у складу са одредбама 

Правилника о буџетским 

класификацијама, садржини 

рачуна и примјени контног плана 

за кроиснике прихода буџета 

Републике, општина, градова и 

фондова. 

 

 

Одсјек за  буџет и 

финансије/Јединица за 

развој/начелници 

одјељења/Начелник Општине 

 

 

 

 

У Законом 

одређеним 

роковима 

7 Препоручује се Начелнику општине да 

прије састављања годишњих 

финансијских извјештаја изврши 

усаглашавања међусобних 

потраживања и обавеза (конфирмација 

салда) како је дефинисано у члану 

16.Закона о рачуноводству и ревизији 

Републике Српске (страна 15) 

- Обрасце годишњих финансијких 

извјештаја појединачних 

буџетских корисника и 

консолидоване финансијске 

извјештаје урадити на 

прописаним обрасцима сходно 

члану 60.став 5.Правилника о 

финансијском извјештавању за 

 

Шеф одсјека за 

буџет/Начелник одјељења за 

привреду/Начелник Општине 

 

У Законом и 

Праивлником 

одређеним 

роковима 
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кориснике прихода буџета 

Републике, општина, градова и 

фондова.(Сл.гл.РС, 16/11 и 

126/11) 

 

 

 

   8 

Препоручује се Начелнику Општине да 

се консолидовани финансијски 

извјештаји потпишу од стране 

овлаштеног лица како је дефинисано 

чланом 17.став 10.Закона о 

рачуноводству и ревизији РС и исти 

доставе Министарству финансија РС у 

складу са чланом 60.став 5.Правилника 

о финансијском извјештавању за 

кориснике прихода Републике, 

општина, градова и фондова. (страна 

15) 

- Извјештаје потписати од стране 

надлежног органа у складу са 

чланом 17. став 10.Закона о 

рачуноводству и ревизији 

Републике Српске. 

 

Шеф одсејка за 

буџет/Начелник Одјељења за 

привреду/Начелник Општине 

 

Континуирано  

  9 Препоручује се Начелнику Општине да 

се поступак јавног конкурса за продају 

непокретности врши у складу са 

одредбама Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике 

Српске и јединицама локалне 

самоуправе. (страна 16) 

- Продају непокретности вршити у 

складу са чланом 14.Правилника 

о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и 

јединицама локалне смаоуправе и 

огласом о продаји непокретности. 

 

 

Шеф Одсјека за Буџет/шеф 

одсјека за 

урбанизам/начелници 

одјељења/Начелник Општине 

 

 

 

 

Континуирано  

   10 Препоручује се Скупштини општине да 

у складу са својим надлежностима 

донесе одговарајуће програме и 

планове. 

 

Донијети: 

-  Програм коришћења средстава 

по основу накнаде дефинисане 

чланом 89.Закона о шумама. 

- Програм коришћења средстава по 

основу накнаде дефинисане 

чланом 195.Закона о водама. 

- План коришћења средстава по 

основу накнаде чланом 81.Закона 

о заштити од пожара. 

 

 

 

Шеф одсјека за 

Буџет/начелници 

одјељења/Начелник 

Општине/Скупштина 

 

 

 

 

 

31.3.2016 

 

 

 

Препоручује се Начелнику Општине да 

закључи појединачни колективни 

уговор за запослене у Општинској 

- Донијети Правилник о измјенама 

и допунама Правилника о 

платама и другим примањима у 

 

Начелник Општине 

 

 

90 дана након 

усвајања Буџета 
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11 управи и исти примјењује за обрачун 

плата и накнада: 

 висину цијене рада утврди у 

складу са важећим прописима; 

 интерна акта којима је 

дефинисана плата функционера 

општине усклади са важећим 

законским прописима и 

донесеном Скупштинском 

одлуком и иста досљедно 

примјењују 

(страна 17) 

Општинској управи. 

- Отворити поступак преговарања и 

закључења Појединачног 

колективног уговора за запослене 

у Општинској урпави.  

- Донијети одлуку којом је 

дефинисана плата функционера и 

ускладити је са важећим 

законским прописима. 

 

 

 

 

Начелник Општине 

 

 

 

 

 

Одсјек за буџет/Начелник 

Општине/Скупштина 

Општине за 

2016.годину 

 

90 дана након 

усвајања Извјештаја 

о извршењу Буџета 

Општине за 

2015.годину 

 

90 дана након 

усвајања Буџета за 

2016.годину 

 

    12 

Препоручује се директорима Јавних 

установа да ускладе интерне акте 

којима се регулишу обрачуни и исплате 

плата и накнада са важећим законским 

прописима и исте досљедно 

примјењују.ст.17 

 

- Препоручује се директорима 

ревидираних потрошачких 

јединица да интерна акта којима 

су регулисана лична примања 

ускладе са важећим законским 

прописима 

 

Директор/орган управљања  

60 дана након 

усвајања 

Финансијског плана 

и пословања за 

2016.годину 

 

 

    13 

Препоручује се Начелнику Општине да 

се изврше одговарајуће анализе у вези 

са утврђеним неправилностима код 

закупа пољопривредног земљишта и 

успоставе адекватни контролни 

поступци који ће осигурати досљедну 

примјену важећих закона и других 

пратећих прописа. (страна 22) 

-      Донијети Одлуку о начину давања у 

закуп   пољопривредног земљишта   у 

својини Општине Љубиње. 

- Усвојити Правилник о поступку 

додјеле у закуп пољопривредног 

земљишта у својини општине 

Љубиње. 

-  Именовати комисију која ће 

извршити ревизију свих 

потписаних уговора о закупу 

пољопривредног земљишта у 

Љубињском пољу 

- Именовати комисију за 

провођење поступка додјеле 

пољопривредног земљишта у 

закуп 

 

- Ивршити усаглашавање 

својинских и правних односа на 

Шеф одсјека за 

привреду/Начелник 

Одјељења за привреду/ 

Начелник 

Општине/Скупштина 

 

Начелник Одјељењаза 

привреду/Начелник 

Општине/Скупштина 

 

 

Начелник Општине 

 

 

 

Начелник Општине 

 

Начелник Одјељења опште 

управе/Начелник Општине 

 

31.12.2015. 

 

 

31.3.2016. 

 

 

31.12.2015. 

 

 

 

 

31.3.2016. 

 

 

 

 

 

30.9.2016.година 
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пољопривредном земљишту. 

-  Приход по основу закупа 

планирати и евидентирати у 

складу са одредбама правилника 

о буџетским класификацијама, 

садржини рачуна и примјени 

контног плана за кориснике 

прихода буџета Републике, 

општина, градова и фондова.  

- Средства, обавезе, приходе и 

расходе презентовати по 

уговореним активностима како је 

то дефинисано параграфом 48 

МРС ЈС,. Презентација 

финансијских извјештаја и 

парагафа 42.44. и 49. МРС ЈС и 

исто објединити у напоменама уз 

финансијски извјештај. 

 

 

 

Шеф Одсјека за 

Буџет/Начелник Одјељења за 

привреду/Начелник Општине 

 

 

 

 

 

Шеф Одсјека за Буџет 

 

 

 

Континуирано  

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуирано  

. 

 

 14 

Препоручује се Начелнику Општине да 

се признавање и вредновање 

нефинансијске имовине врши у складу 

са захтјевима МРС ЈС 17-Некретнине, 

постројења и опрема. (страна 23) 

- За сталну имовину обрачунати 

амортизацију у складу са 

захтјевима МРС ЈС Некретнине, 

постројења и опрема параграф 59-

81 на основу процијењеног вијека 

коришћења. 

 

 

Одсјек за Буџет/Начелник 

Одјељења за 

привреду/Начелник Општине 

 

 

 

Континуирано  

. 

  15 

Препоручује се Начелнику Општине да 

се имовина намјењена продаји 

класификује и рекласификује у складу 

са МСФИ 5 и чланом 44.Правилника о 

рачуноводству, рачуноводственим 

политикама и рачуноводственим 

процјенама за буџетске кориснике у 

Републици Српској.(страна 23) 

- Класификовати и 

рекласификовати сталну имовину 

намјењену продаји у складу са 

МСФИ 5 и чланом 44.правилника 

о рачуноводству, 

рачуиноводственим политикама и 

рачуноводственим процјенама за 

буџетске кориснике у РС 

 

 

Шеф Одсјека за 

Буџет/Начелник Одјељења за 

привреду/Начелник Општине 

 

 

 

Континуирано  

  

16 

Препоручује се Начелнику Општине да 

се у Напоменама уз финансијске 

извјештаје објелодане све релевантне 

информације  у складу са захтјевима 

МРС ЈС и чланом 57.Правилника о 

финансијском извјештавању за 

- Напомене уз финансијске 

извјештаје сачињавати у складу 

са захтјевима МРС ЈС и 

објелоданити потпуне 

инфорамције са МРС ЈС 1 – 

презентација финансијских 

 

 

 

 

Шеф Одсјека за 

Буџет/Начелник Одјељења за 

 

 

 

 

 

Континуирано  
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кориснике прихода буџета Републике, 

општина, градова и фондова. (страна 

25) 

извјештаја (пар.127.а,б,ц) МРС ЈС 

2 – извјештај о новчаним 

токовима (пар.18,21,25,26. и 56) 

МРС ЈС 17 Некретнине, 

постројења и опрема 

(пар.88.тачке а,б,ц, и д.1-9) и МРС 

ЈС 23 приходи од трансакција које 

нису трансакције размјене 

(пар.106 а и 107 а) 

 

привреду /Начелник 

Општине 

     

 

 

 

 

 

Број:02-014-12-1/15 

 Датум; 08.10.2015 године 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ 

            

                                                                                                                                                                         ВЕСКО БУДИНЧИЋ 
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На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, б.101/04, 42705, 118/05 и 

98/13) и члана 37.,37.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 16.10.2015.године, д о н о 

с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком усваја се План активности 

на реализацији препорука по извјештају о 

обављеној ревизији консолидованих 

финансијских извјештаја Општине Љубиње за 

период од 01.01.-31.12.2014.године, бр.РВ037-15. 

 

 

Члан 2. 

 

 Саставни дио ове одлуке је План 

активности на реализацији препорука по 

извјештају о обављеној ревизији консолидованих 

финансијских извјештаја Општине Љубиње за 

период од 01.01.-31.12.2014.године, бр.РВ037-15. 

 

 

Члан 3. 

 

Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

доношења а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01- 014-12-2/15  

Дана, 16.10.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гл.РС, 101/04. 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 

35.,37.Статута Општине Љубиње и 

112.Пословника Скупштине Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 16.10.2015.године, 

доноси сљедећи 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

 

 

 

1 

 

 Усваја се Информација о извршењу 

Буџета Општине Љубиње за период 01.01.-

30.6.2015.године. 

 

 

2 

 

 Закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

Број: 01- 401-8/15  

Дана, 16.10.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04. 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 35.,37.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 09.04.2014.године, 

доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

1 

 

  Прихвата се информација Начелника 

Општине о понуди и могућностима инвестирања 

у пословну зону „Соко“ Љубиње као и предлог 

Начелника о избору потенцијалног инвеститора. 

 

2 

 

 Овлашћује се и задужује Начелник 

Општине да води преговоре са потенцијалним 

инвеститором, прибави јасно писмо намјере, 

усагласи идејни пројекат и да Скупштини 

благовремено достави нацрт уговора којим се 

уређују права и обавезе  инвеститора и Општине 

Љубиње у вези са пројектом инвестирања у 

пословну зону „Соко“. 

 

3 

 

             Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01- 022-11/15  

Дана, 09.04.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 
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На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04. 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 35.,37..Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 09.04.2014.године, 

доноси сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

1 

 

 Прихвата се писмо намјере П.З. 

„АГРУМ“ ПО Мостар, од 1.4.2015.године за 

извођење пројекта производње поврћа у 

затвореном простору и извјештај и предлог 

Начелника Општине. 

  

2 

 

 Усваја се предлог Начелника да се донесе 

одлука о продаји непокретности градског 

грађевинског земљишта површине 10 хектара 

„Грдошнице“ у К.О. Љубиње, ради изградње 

привредног објекта. 

 

 

3 

 

              Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01- 477-6-1/15  

Дана, 09.04.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

У складу са чланом 43.Закона о локалној 

самоуправи РС (Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 63.Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.2/14), д о н о с и м 

 

 

 

ПРЕДЛОГ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ 

на превазилажењу настале ситуације у  

ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње 

 

 

ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње је предузеће 

од локалног интереса са 100% општинским 

капиталом (имовина, опрема, некретнине) и исто 

је од посебне важности за Општину Љубиње. 

 Предузеће више година послује са 

губицима и показује озбиљне мане, како у 

финансијском пословању, тако у организацији 

рада и великим обавезама према државним 

институцијама Републике Српске. 

 ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње оптерећују 

питања неусклађености у динамици и обиму 

остварених прихода с једне стране и убрзаног 

повећања обавеза у измирењу трошкова с друге 

стране. 

 Већ више од двије године у ЈП „Водовод“ 

д.о.о. љубиње именовани су органи управљања од 

стране Скупштине Општине Љубиње (Надзорни 

одбор и директор) у складу са законском 

процедуром, који мора се признати нису 

оправдали интересе органа Општине Љубиње, као 

и већине корисника воде. 

 На више састанака са руководством 

Општине Љубиње, захтијевано је да се директор 

уз подршку Надзорног одбора упусти у 

рјешавање нагомиланих проблема али исти се 

утопио у нову средину и више се не може 

очеквиати да ће предузети конкретне потезе  и 

мјере које би прекинуле пријетећу неликвидност 

предузећа, одржавање водоводног система и 

редовне испоруке воде. 

 Кључни проблеми који произилазе из 

извјештаја директора о пословању овог предузећа 

за 2014.годину су: 

 

а) близу 200.000 КМ на име обавеза за 

електричну енергију према ЈП 

„Електрохерцеговина“ Требиње, а истовремено 

плаћање мјесечне рате од 500,00 КМ; 

 

б)  обавезе на име водопривредне накнаде 

према ЈП „Воде Српске“ прелази 50.000 КМ, 

такође уговор потписан на репрограм на 5 година 

(60 рата) са ратом од 1.000 КМ; 

 

в)  обавезе према ЈП „Поште Српске“ 

износе 15.000 КМ, постигнуто судско поравнање, 

мјесечна рата износи више од 1.000 КМ; 

 

г)   стање и одржавање водоводне мреже 

није задовољавајуће, што може довести до 

озбиљних застоја у снабдијевању водом 

потрошача; 

 

д)  губици воде и на главном цјевоводу и 

у секундарној мрежи и даље су неприхватљиво 

високи а нема ни активности, средстава ни плана 

да се изведу озбиљни захвати реконструкције и 

рехабилитације. Приоритет у дјеловању 

Надзорног одбора и директора морао је бити 

усмејрен на плански и систематичан приступ 

рјешавању уочених проблема; 
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ђ)  није урађен Правилник о зонама и 

појасевима санитарне заштите, промјена главног 

водомјера на изворишту у Долу, ограђивање и 

обиљежавање зона и појасева санитарне заштите 

и остале активности; 

 

е) директор није донио Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста иако је била обавеза у року од 90 

дана од дана преузимања дужности; 

 

ж)    политика плата и других личних 

примања су значајно веће него у другим јавном 

предузећиима од локалног интереса (за 

2014.годину бруто плате за 8 запсоелних 

обрачунате 130.000 КМ); 

 

з)  не постоји стална физичка заштита 

имовине и пумпних постројења на врелу Брегаве 

у Долу; 

 

и) неадекватна квалификациона 

структура запослених у предузећу (2 директора, 3 

жене и 3 КВ радника); 

 

ј)  очито је да ће и у наредном периоду 

обавезе потрошње електричне енергије прећи 

реалне оквире и могућности предузећа, доћи ће до 

блокаде жиро рачуна и тада ће наступити лош 

сценарио по привреду и грађане Општине 

Љубиње. 

 

 Користећи своја законска овлашћења у 

име органа Општине Љубиње предлажем сљедеће 

мејре и активности на превазилажењу настале 

ситуације у ЈП „Водовод“ до.о. Љубиње. 

 

1. Органи управљања Надзорни одбор и 

директор су дужни у року од 30 дана 

донијети: 

 

а) конкретне оперативне мјере за превазилажење 

насталог стања у овом предузећу; 

 

б) утврдити оперативни број извршилаца са 

квалификационом структуром и радним 

обавезама које захтијева систем 

водоснабдијевања и испоруке воде, те одржавање 

водовода, односно предложити Правилник о 

организацији и систематизацији радних мјеста; 

 

в) обезбиејдити редовно снабдијевање испоруку 

воде са врела Брегаве до крајњих потрошача а у 

љетном периоду до 30.9.2015.године обавезно 

вршити појачан систем испумпавања воде са 

врела Брегаве (рад двије пумпе); 

 

г) директор и предсједник Надзорног одбора 

обавезно обавити службене разговоре са управом 

ЗП „Електрохерцеговина“ Требиње те 

предложити нови уговор о репрограму за 

електричну енергију; 

 

д) извршити рационализацију плата и личних 

примања са обавезним смањењем за 20% у 

другом полугодишту 2015.године; 

 

е) све веће обавезе према добављачима директор 

је дужан да врши плаћање уз сагласност 

предсједника Надзорног одбора; 

 

ж) извршити рационализацију материјалних 

трошкова а већа дуговања по рачунима за 

испоручену воду утуживати, односно одредити се 

према реалним потраживањима; 

 

з)  обазено извршити контролу постојећег 

цјевовода, поправку истог, као и контролу 

постојећих вентила. 

 

и) за сваки наредни календарски мјесец у 

2015.години обавезно доставити писемни 

извјештај који је верификовао Надзорни одбор 

предузећа; 

 

Предлог мејра и активности на превазилажењу 

настале ситуације у ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње 

доставља се на разматрање Скупштини Општине 

Љубиње за прву наредну сједницу. 

 

 

 

Број: 02- 338-2/15  

Дана, 30.07.2015. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Веско Будинчић 

 

 

 

 

 
 На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05, 

98/13) и члана 35.,37.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 30.7.2015.године, доноси 

сљедећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1 

 

 Скупштина Општине Љубиње усваја 

Предлог мјера и активности на превазилажењу 

настале ситуације у Ј.П. „Водовод“ д.о.о. 

Љубиње. 
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2 

 

 

 Надзорни одбор и директор предузећа 

дужни су континуирано извјештавати Начелника 

Општине и Скупштину Општине Љубиње о 

преузетим активностима. 

 

3 

 

              Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 02- 338-2/15  

Дана, 30.07.2015. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Веско Будинчић 

 

 

 
 

На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гл.РС, 101/04. 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 8.5.2015.године, доноси сљедећи 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

1 

 

 Усваја се Годишњи  извјештај o о раду и 

пословању Агенције за књиговодствено-

финансијске и правне послове Љубиње, за 

2014.годину. 

 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу осам дана 

од дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-013-1-10/15  

Дана, 08.05.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гл.РС, 101/04. 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 8.5.2015.године, доноси сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

1 

 

 Усваја се Годишњи  извјештај o о раду и 

пословању Јавне установе Дом здравља  Љубиње, 

за 2014.годину. 

 

 

2 

 

 

 Овај закључак ступа на снагу осам дана 

од дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-013-1/15  

Дана, 08.05.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

 На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04. 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 35,37.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 8.5.2015.године, доноси 

сљедећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1 

 

 Усваја се Годишњи  извјештај о раду и 

пословању Јавне установе Дјечији вртић  

Љубиње, за 2014.годину. 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу осам дана 

од дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 
 
Број: 01-013-1-10/15  

Дана, 08.05.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 
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 На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04. 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 35,37.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 8.5.2015.године, доноси 

сљедећи 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

1 

 

 Усваја се Годишњи  извјештај o о раду и 

пословању Јавне установе  Центар за социјални 

рад  Љубиње, за 2014.годину. 

 

 

 

2 

 

 

 Овај закључак ступа на снагу осам дана 

од дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

 

Број: 01-013-1-7/15  

Дана, 08.05.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

  

 

 

 

 

 На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04. 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 35,37.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 8.5.2015.године, доноси 

сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

1 

 

 Прима се к знању се Годишњи  извјештај 

o о раду и пословању Јавног предузећа „Водовод“  

Љубиње, за 2014.годину. 

 

 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу осам дана 

од дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

 

Број: 01-013-1-9/15  

Дана, 08.05.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

 

 

 На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04. 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 35,37.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 8.5.2015.године, доноси 

сљедећи 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

1 

 

 Усваја се Годишњи  извјештај o о раду и 

пословању Јавног предузећа „Канализација и 

чистоћа“, д.о.о. Љубиње, за 2014.годину. 

 

 

2 

 

 

 Овај закључак ступа на снагу осам дана 

од дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 
 
Број: 01-013-1-16/15  

Дана, 08.05.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 
 

 

На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гл.РС, 101/04. 42/05. 118/05 и 98/13) и члана 

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

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 8.5.2015.године, доноси сљедећи 
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З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

1 

 

 Усваја се  Годишњи извјештај о раду и 

пословању Територијалне ватрогасне јединице 

Љубиње, за 2014.годину. 

 

2 

 

 Овај закључак ступа на снагу осам дана 

од дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-1-1/15  

Дана, 08.05.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

 

 На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04. 42/05, 118/05 и 

98/13) и члана 35,37.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 30.7.2015.године, доноси 

сљедећи 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

1 

 

 Усваја се Годишњи  извјештај o о раду и 

пословању Агенције за развој малих и средњих 

предузећа  Љубиње, за 2014.годину. 

 

 

 

2 

 

 

 Овај закључак ступа на снагу осам дана 

од дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-013-1-11/15  

Дана, 30.07.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 
 На основу члана 30.Закон а о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05, 

98/13) и члана 35., 37.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 30.7.2015.године, доноси 

сљедећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се извјештај о раду и финансијском 

пословању Борачке организације Републике 

Српске, Општинске организације Љубиње, за 

2014.годину. 

 

 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-1-3/15  

Дана, 30.07.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

 

 

 На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05, 

98/13) и члана 35.,37.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 30.7.2015.године, доноси 

сљедећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Усваја се Годишњи извјештај о раду и 

финансијском пословању Друштва 

добровољних давалаца крви „Љубиње“, за 

2014.годину. 

 

 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

 

Број: 01-013-1-13/15  

Дана, 30.07.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 
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 На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05, 

98/13) и члана 35.,37.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 30.7.2015.године, доноси 

сљедећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Усваја се Годишњи извјештај о раду и 

финансијском пословању Удружења „Зрачак“  

Љубиње, за 2014.годину. 

 

 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

 

 

 

Број: 01-013-1-15/15  

Дана, 30.07.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

 

 
 На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05, 

98/13) и члана 35.,37.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 30.7.2015.године, доноси 

сљедећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Усваја се Годишњи извјештај о раду и 

финансијском пословању Ловачког друштва 

„Љубиње“, за 2014.годину. 

 

 

2. Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 
 
Број: 01-013-1-17/15  

Дана, 30.07.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 
 

 

 

На основу члана 30.Закон а о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05, 

98/13) и члана 35.,37.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 30.7.2015.године, доноси 

сљедећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Усваја се извјештај о финансијском 

пословању  Народне библиотеке „Др Љубо 

Михић“ Љубиње, за 2014.годину. 

 

2. Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-013-1-12/15  

Дана, 30.07.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 
  

На основу члана 30.Закон а о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05, 

98/13) и члана 28.Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл. 1/05,2/05,1/12,2/13), Скупштина општине 

Љубиње на сједници одржаној дана 

30.7.2015.године, доноси сљедећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се Годишњи извјештај о раду и 

финансијском пословању Одбојкашког клуба 

„Љубиње“ Љубиње, за 2014.годину. 

 

 

2. Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-013-1-5/15  

Дана, 30.07.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 
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 На основу члана 30.Закон а о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05, 

98/13) и члана 35.,37.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 30.7.2015.године, доноси 

сљедећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Усваја се Годишњи извјештај о раду и 

финансијском пословању Удружења 

пензионера Љубиње, за 2014.годину. 

 

 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 
 
Број: 01-013-1-6/15  

Дана, 30.07.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 
 

  

На основу члана 30.Закон а о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05, 

98/13) и члана 35., 37.Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 30.7.2015.године, доноси 

сљедећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Усваја се Годишњи извјештај о раду и 

финансијском пословању СПКД „Просвјета“ 

Љубиње, за 2014.годину. 

 

 

2. Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

Број: 01-013-1-20/15  

Дана, 30.07.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) и члана 

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

Скупштина општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 30.7.2015.године, доноси сљедећи: 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се извјештај о  финансијском 

пословању ОО Црвеног крста Љубиње, за 

2014.годину. 

 

 

2. Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-013-1-4/15  

Дана, 30.07.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) и члана 

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

Скупштина општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 30.7.2015.године, доноси сљедећи: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Годишњи извјештај о раду и 

финансијском пословању Омладинске задруге 

„Захумље“ Љубиње, за 2014.годину. 

 

 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 

Број: 01-013-1-18/15  

Дана, 30.07.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

 На основу члана 30.Закон а о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04, 42/05, 118/05, 

98/13) и члана 35.,37..Статута Општине Љубиње 

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

сједници одржаној дана 30.7.2015.године, доноси 

сљедећи: 
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З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

1. Усваја се извјештај о  финансијском 

пословању Средњошколског центра „Светозар 

Ћоровић“ Љубиње, за 2014.годину. 

 

 

2. Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-023-1-2/15  

Дана, 30.07.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гл.РС, 101/04. 42/05, 118/05 и 98/13) у складу 

са чланом 4.,5. и 6.Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе (Сл.гл.РС, 20/12),  члана 35. и 

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

Одлуке о продаји непокретности у својини 

Општине Љубиње путем јавне лицитације бр.01-

477-6/15 Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 9.4.2015.године, донијела 

је 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

о именовању Комисије за продају неизграђеног 

градског грађевинског земљишта 

 

 

1 

 

 Ради продаје непокретности 

(грађевинског земљишта), које је смјештено у 

трећој грађевинској зони, уз локални пут 

Љубиње-Крајпоље – парцела „Грдошнице“ 

укупне површине 100.000 м
2
, означено као 

к.ч.1781/2, уписана у Посједовни лист бр.673/19 

са правом својине 1/1, именује се Комисија за 

продају неизграђеног градског грађевинског 

земљишта, у саставу: 

 

 

1. Славољуб Михић, за предсједника 

 

Слободанка Козић, за замјеника 

предсједника 

 

2. Перо Турањанин , за члана 

 

Драган Пижула, за замјеника члана 

 

3. Љепа Ликић, за члана 

 

Драгољуб Сорајић, за замјнеика члана 

 

2 

 

 Комисија за продају неизграђевног 

градског грађевинског земљишта је обавезна 

поступити у складу са Правилником о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима 

у својини Републике Српске и јединица локалне 

самоурпаве (Сл.гл.РС, 20/12) којим се уређује 

јавно надметање-лицитација. 

3 

 

 Копију катастарског плана предметне 

непокретности обезбјеђује надлежна јединица 

Републичке управе за геодетске и имовинко-

правне послове а урбанистичку документацију 

обезбјеђује Општинска управа – Одсјек за 

урбанизам. 

 

4 

 

 Комисија из члана 1.овог рјешења дужна 

је да непокретност продаје у виђеном стању и 

статусу на дан провођења лицитације. 

 

 

 

 

5 

 

 Након проведеног поступка лицитације 

Комисија је дужна поднијети писмени извјештај 

Начелнику Општине у року од 60 дана. 

 

6 

 

 Рјешење ступа на снагу осам дана од дана 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 01-477-7/15  

Дана, 9.4.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 
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На основу члана 7.Упутства о утврђивању, 

квалификацији, броју и именовању чланова 

Општинске изборне комисије основне изборне 

јединице Босне и Херцеговине (Сл.гл.БиХ, 

бр.9/10; 37/10 и 74/11), члана 9.Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

(Сл.гл.РС, бр.41/03) и члана 35. и 37.Статута 

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

Општине Љубиње на сједници одржаној дана 

8.5.2015.године, доноси 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Комисије за провођење Јавног 

конкурса (Конкурсна комисија) 

за избор и именовање два члана Општинске 

изборне комисије 

 

 1 

 

 Именује се Комисија за спорвођење 

поступка по јавном конкурсу (конкурсна 

комисија) за избор и именовање два члана 

Општинске изборне комисије Љубиње, у саставу: 

 

1. Миливоје Ћоровић, предсједник 

 

2. Славољуб Михић, члан 

 

3. Срећко Турањанин, члан 

 

4. Мирослав Пецељ, члан 

 

5. Здравко Крунић, 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 огласу. 

 У наведеном извјештају Конкурсна 

комисија врши класификацију кандидата на оне 

који испуњавају услове тражене јавним 

конкурсом и на оне који неиспуњавају услове. 

 Са кандидатима који испуњавају услове 

јавног конкурса Конкурсна комисија обавља 

интервју, након њега сачињава ранг листу са 

редосљедом кандидата према успјеху 

постигнутом на интервју и исти доставља 

надлежном органу. 

 

3 

 

 Административно-техничке послове за 

потребе Комисије обављаће Општинска управа. 

 Комисија престаје са радом након 

именовања Општинске изборне комисије. 

 

4 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 01-022-12-1/15  

Дана, 8.5.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 35.,37.Статута Општине 

Љубиње (Сл.гл.2/14) и члана 

29.,31.,39.,49.Статута Ј.П. „Водовод“ д.о.о. 

Љубиње  (Сл.гл.1/09) Скупштина Општине 

Љубиње на сједници одржаној дана 

8.5.2015.године, донијела је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о разрјешењу предсједника Надзорног одбора 

Ј.П. „Водовод“ д.о.о. Љубиње 

 

 

1 

 

 Милорад Ж.Попара из Љубиња 

разрјешава се дужности  предсједника Надзорног 

одбора Ј.П. „Водовод“ д.о.о. Љубиње, на лични 

захтјев, дана 8.5.2015.године. 

 

 

2 

 

 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 својом 

Одлуком од 14.12.2012.године именовала 

Надзорни одбор Ј.П. „Водовод“ д.о.о. Љубиње од 

3 члана, а предсједник Надзорног одбора је 

Попара Ж.Милорад из Љубиња. 

 На писмени захтјев Попара Ж.Милорада 

упућеног Скупштини Општине Љубиње дана 

15.4.2015.године исти захтијева да се разријеши 
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дужности предсједника Надзорног одбора пошто 

је поднио неопозиву оставку. 

 У складу са чланом 49.Статута Ј.П. 

„Водовод“ д.о.о. Љубиње , Скупштина Општине 

може разријешити члана Надзорног одбора ако 

поднесе писмену оставку. 

На основу напријед наведеног Комисија 

за избор и именовања Скупштине Општине 

Љубиње  на сједници одржаној дана 

8.5.2015.године разматрала је захтјев о 

разрјешењу Попара Ж.Милорада из Љубиња 

предсједника Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ 

д.о.о. Љубиње те својом Одлуком бр.01-013-6-

1/15 од 8.5.2015.године предложила да се исти 

разријеши дужности предсједника Надзорног 

одбора ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње.  

 Комисија за избор и именовања је 

утврдила предлог рјешења као у диспозиотиву и 

предложила Скупштини Општине доношење 

истог. 

 Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 8.5. 2015.године донијела 

је 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: 01-013-4/15  

Дана, 8.5.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

На основу члана  5. и 52.став 1.Закона о јавним 

предузећима (Сл.гл.РС, 75/04), члана 

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

члана 29.,31.,39.,49.Статута Ј.П. „Водовод“ д.о.о. 

Љубиње  (Сл.гл.1/09) Скупштина Општине 

Љубиње на сједници одржаној дана 

8.5.2015.године, донијела је 

 

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

о избору предсједника Надзорног одбора 

Ј.П. „Водовод“ д.о.о. Љубиње 

 

1 

 

 Дангубић М.Небојша из Љубиња 

Ул.Пребиловачки пут бб, ЈМБГ: 

0407973152656изабран је за предсједника 

Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ д.о.о. Љубиње. 

 

2 

 

 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 својом 

Одлуком од 14.12.2012.године именовала 

надзорни одбор Ј.П. „Водовод“ д.о.о. Љубиње од 

3 члана, а на сједници Скупштине Општине 

Љубиње  8.5.2015.године разријешила 

предсједника Надзорног одбора ЈП „Водовод“ 

д.о.о. Љубиње. 

 У складу са чланом 40.Статута Ј.П. 

„Водовод“ д.о.о. Љубиње , Скупштина предлаже 

и бира чланове Надзорног одбора ЈП „Водовод“ 

д.о.о. Љубиње. 

На основу напријед наведеног Комисија 

за избор и именовања Скупштине Општине 

Љубиње  на сједници одржаној дана 

8.5.2015.године својом Одлуком бр.01-013-6-2/15 

предложила је Дангубић Небојшу из Љубиња за 

предсједника Надзорног одбора ЈП „Водовод“ 

д.о.о. Љубиње. 

 Комисија за избор и именовања је 

утврдила предлог рјешења као у диспозиотиву и 

предложила Скупштини Општине доношење 

истог. 

 Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 8.5. 2015.године донијела 

је 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: 01-022-13/15  

Дана, 8.5.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

На основу члана 125.став 2.тачка г.Закона о 

основном образовању и васпитању (Сл.гл.РС, 

бр.74/08, 71/09, 104/11) а у складу са чланом  3, 4. 

и 5. Правилника о избору и раду Школског 

одбора (Сл.гл.РС, бр.7/09, 39/03) и члана 

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

Скупштина Општине Љубиње на сејдници 

одржаној дана 8.5.2015.године, доноси сљедеће 
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Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   

о разрјешењу једног члана Школског одбора 

 Основне школе „Свети Сава“ у Љубињу  

 

 

Члан 1. 

 

 Косјерина Маја из Љубиња Ул.Алексе 

Шантића бб, ЈМБГ: 1906982157652 са завршеним 

факултетом – дипломирани биолог, разрјешава се 

дужности члана Школског одбора Основне школе 

„Свети Сава“ из Љубиња, којај е именована у име 

јединице локалне самоуправе Општине Љубиње, 

рјешењем бр.01-610-4 од 11.7.2013године. 

 

Члан 2. 

 

 Ово рјешење доставити Министарству 

просвјете и културе Републике Српске и 

Управном одбору Основне школе „Свети Сава“ у 

Љубињу. 

 

 

Члан 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 

 

 Рјешењем Скупштине Општине Љубиње 

од 11.7.2013.године, б.01-640-4, Косјерина Маја 

из љубиња именвоана је за члана Шкослког 

одбора основне школе „Свети Сава“ из Љубиња у 

име јединице локалне самоуправе Љубиње. 

  

На писмени захтјев Косјерина Маје упућен 

Скупштини Општине Љубиње дана 23.4. 

2015.године, бр.01-013-5/15 именвоана захтијева 

да се разријеши дужности члана Школског одбора 

из личних разлога.  

  

У складу са чланом 125.став 2.тачка г.Закона о 

основном образовању и васпитању, те чланом 

3.Правилника о избору и раду Шкослког одбора 

прописано је да школски одбор има 7 (седам) 

чланова које за јавне школе у име оснивача 

именује Министарство за просвјету и културу РС, 

од којих један члан Шкослког одбора именује се 

на предлог јединице локалне самоуправе. 

  

Чланом 7.Правилника о избору и раду школског 

одбора прописано је да избор једног члана у име 

јединице локалне самоуправе врши скупштина 

јединице локалне самоуправе. 

  

На основу напријед наведеног Комисија за избор 

и именовање Скупштине Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 8.5.2015.године 

разматрала је захтјев о разрјешењу Косјерина 

Маје из Љубиња члана  Шкослког одбора, те 

својом Одлуком бр.01-013-6-3/15, од 

8.5.2015.године предложила да се иста разријеши 

дужности члана Школског одбора Основне школе 

„Свети Сава“ из Љубиња. 

 

Комисија за избор и именовања је утврдила 

предлог рјешења као у диспозитиву и предложила 

Скупштини општине доношење истог. 

  

Скупштина Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 8.5.2015.године донијела је 

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: 01-013-5/15  

Дана, 8.5.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

 

          На основу члана 125.став 2.тачка г.Закона 

о основном образовању и васпитању (Сл.гл.РС, 

бр.74/08, 71/09, 104/11) а у складу са чланом  3, 4. 

и 5. Правилника о избору и раду Школског 

одбора (Сл.гл.РС, бр.7/09, 39/03) и члана 

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

Скупштина Општине Љубиње на сејдници 

одржаној дана 8.5.2015.године, доноси сљедеће 

 

 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   

 

 

и избору члана Школског одбора Основне 

школе  „Свети Сава“ у Љубињу у име једници 

локалне самоуправе 
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Члан 1. 

 

 Милошевић М. Срђан из Љубиња 

Ул.Пребиловачки пут , ЈМБГ: 01099841526578 

изабран је за члана  Школског одбора Основне 

школе „Свети Сава“ из Љубиња, у име јединице 

локалне самоуправе Општине Љубиње  

 

 

Члан 2. 

 

 Ово рјешење доставити Министарству 

просвјете и културе Републике Српске на даљи 

поступак именовање члана Шкослког одбора 

Основне школе „Свети Сава“ Љубиње. 

 

 

Члан 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 на сједници 

одржаној дана 8.5.2015.године разријешила је 

досадашњег члана Шкослког одбора испред 

јединице локалне самоуправе Љубиње. Чланом 

125.став 2.тачка г.Закона о основном образовању 

и васпитању, те чланом 3.Правилника о избору и 

раду Шкослког одбора прописано је да школски 

одбор има 7 чланова које за јавне школе у име 

оснивача именује Министарство за просвјету и 

културу РС, од којих један члан Шкослког одбора 

именује се на предлог јединице локалне 

самоуправе. 

 Чланом 7.Правилника о избори и раду 

школског одбора прописано је да избор једног 

члана у име јединице локалне самоуправе врши 

скупштина јединице локалне самоуправе. 

 На основу напријед наведеног Комисија 

за избор и именовање Скупштине Општине 

Љубиње на сједници одржаној дана 

8.5.2015.године и Одлуком број: 01-013-6-4/15 

предложила је Милошевић Срђана из Љубиња за 

члана  Шкослког одбора у име јединице локалне 

самоуправе. 

Комисија за избор и именвоање је 

утврдила предлог рјешења као у диспозитиву и 

предложила Скупштини општине доношење 

истог. 

 Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 8.5.2015.године донијела 

је рјешење као у диспозитиву. 

 

Правна поука. 

 

 Ово рјешење је коначно и против истог се 

не може уложити жалба али се може покренути 

урпавни спор пред Окружним судом у Требињу у 

року од 30 дана од дана пријема рјешења. 

 

 

 

 

Број: 01-022-14/15  

Дана, 8.5.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

 

На основу члана 2.12  став У(6) Изборног закона 

БиХ (Сл.гл.БиХ, бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 

4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 

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

7.Упутства о утврђивању квалификација, броја и 

именовању чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у БиХ (Сл.гл.БиХ, бр.9/10, 

37/10, 47/11), члана 35.и 37.Статута Општине 

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

Љубиње на сједници одржаној дана 

30.7.2015.године, д о н о с и 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу два члана Општинске изборне 

комисије Љубиње 

 

 

1 

 

 Разрјешавају се дужности два члана 

Општинске изборне комисије Љубиње због 

истека мандата на који су именовани, и то: 

 

- Турањанин М.Славица предсједник 

- Богдановић Н.Јованка, члан 

 

 

2 

 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

добијања сагласности од стране Централне 

изборне комисије БиХ а објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 25.10.2007.године, бр.01-

013-1/07 за чланове Општинске изборне комисије 

Љубиње именовала је Славицу Турањанин за 
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Предсједника и Јованку Богдановић за члана. 

Сагласност на именовање дала је Централна 

изборна комисија БиХ својом Одлуком бр.01-07-

1-3139/07 од 19.6.2008.године. 

 Имајући у виду чињеницу да је мандатни 

период од седам година истекао на које су 

чланови Општинске изборне комисије именовани, 

створене су претпоставке за њихово разрјешење 

са дужности предсједника и члана Општинске 

изборне комисије Љубиње. 

 Скупштина Општине Љубиње је дана 

8.5.2015.године донијела Одлуку о објављивању 

јавног конкурса за именвоање два члана 

Општинске изборне комисије Љубиње. Јавни 

конкурс је објављен а Комисија је спровела 

поступак по истом и предложила кандидате за 

именовање два члана Општинске изборне 

комисије Љубиње. 

 Комисија за избор и именовање 

Скупштине Општине Љубиње на сједници 

одржаној дана 30.7. 2015.године својом Одлуком 

број: 01-111-1-1/15, констатовала је да је мандат 

Славици Турањанин из Љубиња и Јованки 

Богдановић из Љубиња истекао дана 

19.6.2015.године, те је предложила рјешење о 

разрјешењу два члана Општинске изборне 

комисије Љубиње. 

 Скупштина Општине Љубиње је на 

сједници одржаној дана 30.7.2015.године на 

основу напријед изложеног а у складу са чланом 

2.12 став (6) Изобрног закона БиХ Сл.гл.БиХ, бр. 

23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 

52/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 

32/10, 18/13 и 7/14) и члана 35.Статута Општине 

Љубиње донијела рјешење као у диспозитиву. 

Мандат разријешеним члановима Општинске 

изборне комисије Љубиње престаје даном 

добивања сагласности на разрјешење од стране 

Централне изборне комисије БиХ. 

 

Правна поука: 

 Ово рјешење је коначно и против истог се 

не може уложити жалба али се може у року од 30 

дана од дана достављања тужбом покренуту 

управни спор пред Окружним судом у Требињу. 

 

 

 

Број: 01-111-1/15  

Дана, 30.7.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

На основу члана 2.2.,2.3.,2.4.,2.12 и 2.14 

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

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 

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

7/14), члана 7.Упутства о утврђивању 

квалификација, броја и именовању чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у 

БиХ (Сл.гл.БиХ, бр.9/10, 37/10, 47/11), члана 35.и 

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

Одлуке Скупштине Општине Љубиње о 

расписивању јавног  конкурса за именовање два 

члана изборне комисиje Љубиње бр.01-022-12/15 

од 8.5.2015.године, Скупштина општине Љубиње 

на сједници одржаној дана 30.7.2015.године, д о н 

о с и 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању два члана Општинске изборне 

комисије Љубиње 

 

 

 1. Именују се два члана Општинске 

изборне комисије Љубиње, и то: 

 

      1) Вукашин Поповић, за предсједника 

      2) Славица М.Турањанин, за члана 

 

 2. Мандат чланова Општинске изборне 

комисије траје седам година, и тече од дана 

добијања сагласности Централне изборне 

комисије на рјешење о именовању чланова 

изборне комисије у Љубињу. 

 3. Општинска изборна комисија врши 

послове прописане Изборним законом и актима 

донесеним на основу Закона. 

 3. Рјешење ступа на сангу даном 

добивања сагласности од стране Централне 

изборне комисије БиХ а објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 У складу са Изборним Законом БиХ 

(Сл.гл.БиХ, бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 

20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 

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

Централне изборне комисије  о утврђивању 

квалификације, броја и именовању чланова 

Општинске изборне комисије основне изборне 

јединице у БиХ (Сл.гл.БиХ, 9/10, 37/10 и 47/11) 

Скупштина Општине Љубиње је донијела Одлуку 

о расписивању јавног конкурса за именовање два 

члана Општинске изборне комисије Љубиње бр. 

01-022-12/15 од 8.5.2015.године. 

  

Скупштина је такође утврдила текст јавног 

конкурса гдје су обухваћене све прописане 

процедуре, рокови као и услови које кандидати 

требају испуњавати да би се могла донијети 

законита одлука о именовању два члана 

Општинске изборне комисије. 

  

Поступак по јавном конкурсу за избор и 

именовање чланова Општинске изборне комисије 

Љубиње спровела је Комисија за спровођење 
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поступка по јавном конкурсу за избор чланова 

Општинске изборне комисије именована 

рјешењем Скупштине Општине Љубиње бр.01-

022-12-1/15 од 8.5.2015.године. Јавни конкурс је 

објављен у дневном листу „Глас Српске“ и 

Службеном гласнику Републике Српске дана 

20.5.2015.године.Из извјештаја Комисије је 

видљиво да су на расписани јавни конкурс 

пристигле двије пријаве за позиције два члана 

Општинске изборне комисије, а оба кандидата 

испуњавају опште и посебне услове јавног 

конкурса. 

  

Комисија за избор је са кандидатима обавила 

интервју, односно кандидати су урадили писмени 

тест те утврдила приједлог ранг листе  кандидата. 

Кандидати су дипломирани правници са радним 

искуством у органима Општинске управе Љубиње 

а били су чланови Општинске изборне комисије 

Љубиње. 

  

Комисија је након спроведеног поступка 

поднијела извјештај Скупштини Општине 

Љубиње у  којем је навела све релевантне податке 

за кандидате који су се пријавили на јавни 

конкурс за именовање два члана Општинске 

изборне комисије. 

  

Комисија предлаже да се кандидати Вукашин 

Поповић и Славица Турањанин именују на 

дужност чланова Општинске изборне комисије 

Љубиње. 

  

Комисија за избор и именовање Скупштине 

Општине Љубиње на сједници одржаној дана 

30.72015.године својом Одлуком бр.01-111-2-2/15 

је усвојила писмени извјештај Комисије за 

провођење поступка по јавном конкурсу и 

констатовала да је поступак спроведен у складу са 

Законом, да предложени кандидати испуњавају 

услове тражене јавним конкурсом и да се у 

Општинску изборну комисију Љубиње именују: 

Вукашин Поповић  дипломирани правник за 

предсједника и Славица Турањанин, 

дипломирани правник, за члана Комисије. 

 

  

На основу извјештаја Комисије за спровођење 

поступка по јавном конкурсу, те Одлуке Комисије 

за избор и именовање Скупштине општине 

Љубиње донијела рјешење као у диспозитиву на 

сједници одржаној 30.7.2015.године. 

 

  

Мандат иименованим члановима Општинске 

изборне комисије Љубиње тече од дана добивања 

сагласности од стране Централне изборне 

комисије БиХ. 

 

Првана поука: 

 

Ово рјешење је коначно и против истог се 

не може уложиоти жалба али се може у року од 

30 дана од дана достављања тружбом покренути 

управни спор пред Окружним судом у Требињу. 

 

 

 

Број: 01-111-2/15  

Дана, 30.7.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

 

 

 

           На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04. 42/05, 118/05 и 

98/13) у складу са чланом 4.,5. и 6.Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 20/12),  

члана 35. и 37.Статута Општине Љубиње 

(Сл.гл.2/14) и Одлуке о продаји непокретности у 

својини Општине Љубиње путем јавне лицитације 

бр.01-477-6/15 Скупштина Општине Љубиње на 

сједници одржаној дана 30.7.2015.године, 

донијела је 

 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

о измјени рјешења о именовању Комисије за 

 продају неизграђеног градског грађевинског 

земљишта 

 

 

1 

 

 У рјешењу о именовању Комисије за 

продају неизграђеног градског грађевинског 

земљишта бр.01-477-7/15 од 9.4.2015.године, под 

редним  бројем 2 разрјешава се дужности члана 

Комисије: 

 - Турањанин Перо, члан и 

- Пижула Драган, замјеник члана 

Комисије, 

са даном 30.7.2015.године. 

 

 

2 

 

 Разлог за разрјешење дужности члана и 

замјеника члана Комисије је писмена оставка 

члана Комисије Турањанин  Пере из Љубиња 

запримљена под бројем 01-477-6-2/15 од 

8.7.2015.године. 
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3 

 

 Рјешење ступа на снагу 8 дана од дана 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

 

 

 

 

Број: 01-477-6-2/15  

Дана, 30.7.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

 

 

          На основу члана 30.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04...98/13) члана 

5. и 11.Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе (Сл.гл.РС, 20/12), 

Скупштина Општине 

 

 

 Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

о измјенама рјешења о именовању 

Комисије за продају  

неизграђеног грађевинског земљишта 

 

 

1 

 

 У рјешењу о именовању Комисије за 

продају неизграђеног грађевинског 

земљишта број: 01-477-7/15, од 

9.4.2015.године, тачка 1.мијења се и гласи: 

 

 „Ради продаје непокретности 

(грађевинског земљишта), које је смјештено у 

трећој грађевинској зони, уз локални пут 

Љубиње-Крајпоље – парцела „Грдошнице“ 

укупне површине 100.000 м
2
, означено као 

к.ч.1781/2, уписана у Посједовни лист бр.673 

са правом својине 1/1, именује се Комисија за 

продају неизграђеног градског грађевинског 

земљишта, у саставу: 

 

 

1. Славољуб Михић, за предсједника 

 

Ристо Перишић, за замјеника 

предсједника 

 

2. Љепа Ликић , за члана 

 

Олгица Слијепчевић, за замјеника 

члана 

 

3. Слободанка Козић, за члана 

 

Драгољуб Сорајић, за замјеника 

члана“ 

 

 

 

2 

 
            Рјешење ступа на снагу осам дана од 

дана доношења и објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Љубиње. 

 

 
Број: 01-477-7/15  

Дана, 30.7.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

___________________________________________ 

 

 

На основу члана 2.12 и 2.14 Изборног закона БиХ 

(Сл.гл.БиХ, бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 

20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 

33/08, 37/08, 9/10, 37/10 и 74/11) и члана 8.Закона 

о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српксе (Сл.гл.РС, 

бр.41/03), члана 2,7. и 8. Упутства о утврђивању 

квалификације, броја и именовању чланова 

Општинске изборне комисије, основне изборне 

јединице у БиХ (Сл.гл.БиХ, бр.9/10, 37/10 и 47/11) 

и Одлуке Скупштине Општине Љубиње о 

расписивању јавног огласа за именовање два 

члана Општинске изборне комисије Љубиње бр 

01-.022-12/15 од 8.5.2015.године Скупштина 

Општине Љубиње, расписује 

 

 

Ј  А  В  Н  И   К О Н К У Р С 

 

за именовање два члана Општинске 

изборне комисије Љубиње 

 

1. Упражњена позиција 

 

Расписује се јавни оглас за именовање два (2) 

члана Општинске изборне комисије Љубиње. 

Приликом попуњавања упражњених мјеста 

настојаће се осигурати да број чланова мање 
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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 чланова Општинске изборне 

комисије. 

Чланови Општинске изборне комисије не 

заснивају радни однос. 

 

4. Општи услови које кандидати требају 

испуњавати 

 

- да је држављанин Републике Српске – 

БиХ; 

- да је лице са  правом гласа, старији од 18 

година; 

- да имају општу здравствену способност, 

- да су лица са одговарајућом стручном 

спремом и искуством у спровођењу 

избора. 

 

5. Посебни услови 

 

1.  да имају пребивалиште у 

Општини Љубиње  

2. да имају завршен правни факултет 

односно VII/1 степен стручне спреме 

друштвеног смјера или завршену 

вишу школу VI/1 степен стручне 

спреме друштвеног смјера, 

3. да посједују искуство у 

спровођењу избора; 

 

 

Под искуством у спровођењу избора 

подразумјева се: 

 а) чланство у изборној комисији 

  б) чланство у бирачком одбору 

 в) рад у стручним органима који су 

пружали помоћ у спровођењу избора 

 г) објављивање стручних и научних 

радова из области избора. 

 

             Изузетно од одредби тачке 2.посебних 

услова члан изборне комисије може бити лице са 

VII/1 степен стручне спреме и другог смјера 

уколико посједује искуство у раду Изборне 

комисије у трајању од најмање 2 године од 

ступања на снагу изборног закона БиХ. 

 Изузетно од одредби тачке 3.посебних 

услова члан изборне комисије може бити лице 

које има завршен правни факултет односно VII/1 

степен стручне спреме. 

 

 

6. Сукоб интереса 

 

За члана Општинске изборне комисије не 

може бити именовано лице: 

1) које се не може кандидовати  у 

смислу одредби члана 1.6., 1.7., и 

1.7.а Изборног закона БиХ, 

2)  који је члан највишег извршно-

политичког органа политичке 

странке или коалиције (предсједник, 

генерални секретар, или члан 

извршног одбора или главног 

одбора) 

3) који је носилац изабраног мандата 

или је члан извршног органа власти, 

осим у случајевима предвиђеним 

чланом 2.12 став 4. Изборног закона, 

4) који је кандидат за изборе за било 

који ниво власти, 

5) којем је изречена казна за радњу 

или представља тежу повреду 

изборних закона или прописа за коју 

је лично одговорно, у посљедње 4 

године, рачунајући од дана 

правоснажности одлуке, 

6)  које је заступник, односно 

пуномоћник политичког субјекта 

који уечствује на изборима или лице 

које је правоснажном судском 

одлуком осуђено на казну затвора у 

трајању од 6 мјесеци и дуже. 

 

7. Потребна документација 

 

За пријаву на јавни конкурс кандидати су 

дужни приложити сљедећа документа: 

 

- краћу биографију; 

- увјерење о држављанству; 

- извод из матичне књиге рођених; 

- увјерење о пребивалишту на подручју 

Општине Љубиње; 

- увјерење да нису осуђивани за кривична 

дјела, односно да се против њих не води 

кривични поступак; 

- овјерену копију дипломе о завршеном 

факултету; 

- доказ о искуству у спровођењу избора; 

- изјаву да није члан највишег извршног 

органа ниједне политичке странке 

својеручно потписану; 

- овјерену копију личне карте. 



 
Број:1 - Страна: 62   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Датум: 21.10.2015. 

 
 

Документа приложена уз пријаву неће се 

враћати кандидатима. Са кандидатима који 

буду испуњавали услове конкурса, Комисија 

за избор чланова Општинске изборне 

комисије Љубиње ће обавити интервју о чему 

ће кандидати бити благовремено 

обавијештени. 

За кандидате који уђу у ужи избор Комисија 

за спровођење поступка по јавном конкурсу 

прибавиће службеним путем од надлежног 

органа доказ да је кандидат уписан у 

Централни бирачки списак. 

Скупштина Општине Љубиње ће рјешење о 

именовању два члана Општинске изборне 

комисије доставити Централној изборној 

комисији Босне и Херцеговине  на 

сагласност. 

 

 

8. Рок за подношење пријаве 

 

 Рок за подношење пријаве на јавни конкурс 

је осам дана од дана објављивања конкурса у 

дневном листу „Глас Српске“ и „Службеном 

гласнику Републике Српске“. Ако конкурс не 

буде објављен истовремено рок ће се 

рачунати од дана посљедњег објављивања. 

 

 

 

Пријаве са потребном документацијом о 

испуњавању услова јавног огласа могу се 

доставити лично или поштом, на адресу 

Скупштина Општине Љубиње, Ул. 

Светосавска бр.2. 88380 Љубиње – Комисији 

за спровођење поступка по јавном конкурсу 

за избор чланова Општинске изборне 

комисије. 

 

     О резултатима јавног конкурса сви кандидати 

биће писмено обавијештени. 

 

     Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 

узимати у разматрање. 

 

 

 

Број: 01-022-12-2/15  

Дана, 8.5.2015. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 Љубица Козић 

 

 

 

 

 

 На основу члана 48.Пословника 

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

Комисија за избор и именовања Скупштине 

Општине Љубиње, именована рјешењем 

Скупштине Општине Љубиње, бр.01-111-7/12, од 

7.12.2012.године (Сл.гл.1/13) на сједници 

одржаној дана 8.5.2015.године, дон ијела је 

сљедећу 

 

О Д Л У К У 

 

 

1 

 

 Комисија за избор и именoвања предлаже 

да Скупштина Општине Љубиње разријеши 

Попара Ж.Милорада из Љубиња дужности  

предсједника Надзорног одбора ЈП „Водовод“ 

д.о.о. Љубиње, који је именован Одлуком 

Скупштине Општине Љубиње бр.01-111-45/12, од 

14.12.2012.године. 

 Разлог разрјешења је писмена оставка 

Попара Ж.Милорада на дужност предсједника 

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

Љубиње, поднесена у писменој форми 

Скупштини Општине Љубиње, бр.01-013-1/15 од 

15.4.2015.године. 

 

2 

 

 Комисија за избор и именовања 

Скупштине Општине Љубиње је утврдила прелог 

рјешења о разрјешењу предсједника Надзорног 

одбора ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње. 

 

 

3 

 

 Сједници Комисије су присуствовали 

Стево Драпић и Зоран Будинчић. 

 Одсутан Здравко Ћузулан. 

 Чланови комисије Стево Дрпић и Зоран 

Будинчић су гласали за предложену одлуку. 

 

 

 

Број: 01-013-6-1/15 

Дана, 8.5.2015.године 

 

К О М  И С И Ј А: 

 

Стево Драпић 

Зоран Будинчић 

Здравко Ћузулан 
 

 

 

 

На основу члана 48.Пословника Скупштине 

Општине Љубиње (Сл.гл.2/14) Комисија за избор 

и именовања Скупштине Општине Љубиње 

именована рјешењем Скупштине Општине 

Љубиње број: 01-111-7/12 од 7.12.2015.године 
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(Сл.гл.1/13), на сједници одржаној дана 

30.7.2015.године, д о н о с и 

 

 

О  Д  Л   У  К  У 

 

1 

 

 Усваја се писмени извјештај Комисије за 

спровођење поступка по јавном конкурсу 

(објављен у Гласу Српске и Службеном гласнику 

Републике Српске 20.5.2015.године) за избор два 

члана Општинске изборне комисије, те констатује 

да је поступак проведен у складу са Изборним 

законом БиХ и Упутством о утврђивању 

квалификације, броја и именовања чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини. 

 

2 

 

 Комисија за избор и именовање предлаже 

да Скупштина Општине именује два члана 

Општинске изборне комисије Љубиње, и то: 

 

1. Вукашин Поповић, за предсједника 

2. Славица М.Турањанин, за члана 

 

3 

 

 Комисија за избор и именовање је 

утврдила Предлог рјешења о именовању два 

члана Општинске изборне комисије. 

 

4 

 

 Сједници Комисије су присуствовали 

Стево Драпић, Зоран Будинчић и Здравко 

Ћузулан. 

 Чланови Комисије Стево Драпић и Зоран 

Будинчић гласали су за предложену одлуку, а 

Здравко Ћузулан је био против. 

 

 

 

 

Број: 01-111-2-2/15 

Дана, 30.7.2015.године 

 

К О М  И С И Ј А: 

 

Стево Драпић 

Зоран Будинчић 

Здравко Ћузулан 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 48.Пословника Скупштине 

Општине Љубиње (Сл.гл.2/14) Комисија за избор 

и именовања Скупштине Општине Љубиње, 

именована рјешењем Скупштине Општине 

Љубиње, бр.01-111-7/12, од 7.12.2012.године 

(Сл.гл.1/13) на сједници одржаној дана 

8.5.2015.године, дон ијела је сљедећу 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

1 

 

 Комисија за избор и именoвања предлаже 

да Скупштина Општине Љубиње разријеши 

Косјерина Мају из Љубиња ЈМБГ: 

1906982157652, Ул.Алексе Шантића бб  дужности 

члана Школског одбора Основне школе „Свети 

Сава“ из Љубиња која је именвоана у име 

јединице локалне самоуправе Општине Љубиње 

рјешењем бр.01-610-4 од 11.7.2013.године. 

             Разлог разрјешења је писмена оставка 

Косјерина Маје на чланство у Школском одбору 

поднесена Скупштини Општине Љубиње, бр.01-

013-5/15, од 23.4.2015.године. 

 

2 

  

 Комисија за избор и именовања 

Скупштине Општине Љубиње утврдила је 

предлог рјешење о разрјешењу једног члана 

Шкослког одбора основне школе „Свети Сава“ из 

Љубиња. 

 

3 

 

 Сједници Комисије су присуствовали 

Стево Драпић и Зоран Будинчић. 

 Одсутан Здравко Ћузулан. 

 Чланови Комисије Стево Драпић и Зоран 

Будинчић су гласали за предметну одлуку. 

 

 

 

Број: 01-013-6-3/15 

Дана, 8.5.2015.године 

 

К О М  И С И Ј А: 

 

Стево Драпић 

Зоран Будинчић 

Здравко Ћузулан 
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На основу члана 48.Пословника Скупштине 

Општине Љубиње (Сл.гл.2/14) Комисија за избор 

и именовања Скупштине Општине Љубиње, 

именована рјешењем Скупштине Општине 

Љубиње, бр.01-111-7/12, од 7.12.2012.године 

(Сл.гл.1/13) на сједници одржаној дана 

8.5.2015.године, донијела је сљедећу 

 

 

О Д Л У К У 

 

1 

 

 Комисија за избор и именовање предлаже 

да Скупштина Општине Љубиње именује 

Милошевић М.Срђана из Љубиња 

Ул.Пребиловачки пут бб ЈМБГ:0109984152657 за 

члана Шкослког одбора Основне школе „Свети 

Сава“ из Љубиња у име једници локалне 

самоуправе Општине Љубиње. 

 

2 

 

 Комисија за избор и именовања 

Скупштине Општине Љубиње утврдила је 

предлог рјешења о именовању једног члана 

Школског добора основне школе „Свети Сава“ 

Љубиње у име јединице локалне самоуправе. 

 

3 

 

 Сједници Комисије су присуствовали 

Стево Драпић и  Зоран Будинчић . 

 Одсутан Здравко Ћузулан. 

 Чланови Комисије Стево Драпић и Зоран 

Будинчић су гласали за предложену одлку.  

 

 

Број: 01-013-6-4/15 

Дана, 8.5.2015.године 

 

К О М  И С И Ј А: 

 

Стево Драпић 

Зоран Будинчић 

Здравко Ћузулан 

 

 

 

 

 

 На основу члана 48.Пословника 

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

Комисија заизбор и именовања Скупштине 

Општине Љубиње именована рјешењем 

Скупштине Општине Љубиње број: 01-111-7/12 

од 7.12.2015.године (Сл.гл.1/13), на сједници 

одржаној дана 30.7.2015.године, д о н о с и 

 

 

 

О  Д  Л   У  К  У 

 

1 

 Мандат чланова Општинске изборне 

комисије Љубиње истекао је дана 

19.6.2015.године, и то: 

 

- Славици М.Турањанин, предсједнику 

- Јованки Н.Богдановић, члану 

те су  створени услови за њихово разрјешење са 

дужности предсједника и члана Општинске 

изборне комисије Љубиње. 

 

2 

 

 Комисија за избор и именовања предлаже 

Скупштини Општине Љубиње да разријеши 

дужности предсједника Општинске изборне 

комисије Славицу Турањанин и члана Јованку 

Богдановић које су именоване 25.10.2007.године, 

уз сагласност Централне изборне комисије БиХ. 

 

 

3 

 

 Комисија за избор и именовање 

Скупштине Општине Љубиње је утврдила 

предлог рјешења о разрјешењу чланова 

Општинске изборне комисије Љубиње. 

 

4 

 

 Сједници Комисије присуствовали Стево 

Драпић,  Зоран Будинчић и Здравко Ћузулан. 

 Чланови Комисије Стево Драпић и Зоран 

Будинчић гласали су за предложену одлуку, а 

Здравко Ћузулан је био против. 

 

 

Број: 01-111-1-1/15 

Дана, 30.7.2015.године 

 

К О М  И С И Ј А: 

 

Стево Драпић 

Зоран Будинчић 

Здравко Ћузулан 

 

 

 

 

 На основу члана 48.Пословника 

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

Комисија за избор и именовања Скупштине 

Општине Љубиње, именована рјешењем 

Скупштине Општине Љубиње, бр.01-111-

7/12, од 7.12.2012.године (Сл.гл.1/13) на 



 
Датум: 21.10.2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Број: 1 - Страна: 65 

 

сједници одржаној дана 8.5.2015.године, 

донијела је сљедећу 

 

 

О Д  Л У К У 

 

 

 

1 

 

 Комисија за избор и именoвања 

предлаже да Скупштина Општине Љубиње 

именује Дангубић М.Небојшу  из Љубиња 

Ул.Пребиловачки пут бб ЈМБГ: 

0407973152656 за предсједника Надзорног 

дбора ЈП „Водовод“ д.о.о. Љубиње. 

 

2 

 

 Комисија за избор и именвоања 

Скупштине општине Љубиње утврдила је 

предлог рјешења о именвоању предсједника 

Надзорног одбора ЈП „Водовод“ д.о.о. 

Љубиње. 

 

3 

 

 Сједници Комисије су присуствовали 

Стево Драпић, Зоран Будинчић. 

 Одсутан Здравко Ћузулан. 

 Чланови Комисије Стево Драпић и 

Зоран Будинчић су гласали за предложену 

одлку.  

 

 

Број: 01-013-6-2/15 

Дана, 8.5.2015.године 

 
К О М  И С И Ј А: 

 

Стево Драпић 

Зоран Будинчић 

Здравко Ћузулан 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 40. и 43.Закона о локалној 

самоуправи (Сл.гл.РС, 101/04...98/13), члана 42. и 

43. Статута Општине Љубиње (Сл.гл.1/05,2/05...), 

Одлуке о продаји непокретности број: 01-477-

14/14  од 26.12.2014.године (Сл.гл.Општине, 2/14) 

у складу са Правилником о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединицама локалне 

самоуправе (Сл.гл.РС, 20/12) Начелник Општине 

Љубиње, о б ј а в љ у ј е 

 

 

О  Г  Л  А  С 

о лицитацији 

 за продају непокретности 

 

 

 

 

1 

 

 Општина Љубиње, путем усменог јавног 

надметања, лицитације, продаје непокретност, и 

то: 

- грађевинско земљиште, парцела укупне 

површине 1719 м
2
, са грађевинско-

пословним објектом површине 62 м
2
 и 

надстрешницом, смјештено на к.ч.1795, 

на земљишту званом „Жешница“ у К.О. 

Љубиње (бивши простор ПЈ 

„Феросировине“, звано „Отпад“) уписано 

у посједовни лист 673/26. 

 

 

 

2 

 

 Почетна продајна цијена непокретности 

је: 7.820,00 КМ (седамхиљадаосамстодвадесет 

КМ). 

 

3 

 

 Непокретност се продаје  у виђеном 

стању  и статусу на дан провођења лицитације. 

 Лицитацију проводи Комисија коју је 

именовала Скупштина Општине Љубиње. 

 

 

4 

 

 Право учешћа на лицитацији имају 

правна и физичка лица, која Комисији обавезно 

достављају: 

 

1. 

- за физичка лица: овјерена копија личне 

карте, 

- за правна лица: актуелни извод из 

судског или еквивалентног регистра 

- пуномоћје, за случај да лицитацији 

присуствује лице у својству пуномоћника 

или законског заступника, 

 

2. доказ о уплаћеној кауцији у износу од 1.000 КМ 

(хиљаду КМ), која се уплаћује на благајни 

продавца. 
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5 

 

 Повећање понуђене цијене, у поступку 

усменог јавног надметања, утврђује се у износу 

од најмање 50 КМ, а купац је физичко или правно 

лице које понуди највиши износ цијене 

непокретности. 

 

6 

 

 Укупан износ лицитацијом утврђене 

цијене непокретности купац је обавезан платити 

продавцу, у року од 8 дана од закључења 

лицитације, односно закључења уговора, а у 

противном нема право на поврат кауције. 

 

7 

 

 Предаја непокретности у посјед купцу 

извршиће се у року од 8 дана након исплате 

утврђене цијене, односно закључења уговора, о 

чему ће се сачинити записник. 

 

8 

 

 Лицитација ће се одржати дана 

2.4.2015.године, (четвртак) са почетком у 12,00 

часова, у просторијама Општинске управе у 

Љубињу. 

 

9 

 

 Увид у стање и имовинско правни статус 

непокретности може се вршити у времену од 7-15 

часова радним даном, уз претходну најаву на 

телефон : 059 630-293. 

 

10 

 

 Овај оглас ће се објавити на огласној 

табли и веб страници Општине Љубиње и на 

огласним мјестима у Љубињу. 

 

 

Број: 02-477-14-1/14 

Дана, 18.3.2015. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Веско Будинчић 

 

 

 

 

 

                      На основу члана 43.Закона о 

локалној самоуправи (Сл.гл.РС, број: 101/04; 

42/05, 118/05 i 98/13) и члана 62.Статута Општине 

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

Начелник Општине Љубиње,  д о н о с и 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о коришћењу и ограничењу трошкова 

 телефона и репрезентације  

 

 

Члан 1. 

 

 

  Правилником о употреби и ограничењу 

трошкова телефона (у даљем тексту: 

Правилник) утврђују се: 

- корисници фиксних телефона 

- корисници мобилних телефона у службене 

сврхе 

- мјесечни износи који ће се исплаћивати по том 

основу из средстава за материјалне трошкове 

- начин исплате трошкова коришћења мобилних 

телефона у службене сврхе 

 

 

Члан 2. 

 

Фиксне телефоне користе у службене сврхе 

функционери и запослени у Општинској урпави 

Општине Љубиње, у складу са одредбама 

Правилника. 

 

 

Члан 3. 

 

За употребу фиксних телефона из члана 2. 

Правилника ограничавају се мјесечни трошкови и 

то: 

- за коришћење телефона Начелника Општине 

(621-023)  - .......120  КМ 

- за коришћење централе телефон/факс (630-

280) ......................550 КМ 

 

Члан 4. 

 

                       За позиве на мобилни телефон са 

фиксног телефона запослени службеници су 

обавезни да пријаве позвани број код секретарице 

о чему се води посебна евиденција. 

 

Члан 5. 

 

  У случају непоштовања 

Правилника и прекорачења трошкова одобрених 

чланом 3.Правилника, Начелник ће формирати 

посебну Комисију која ће на основу листинга 

позива утврдити оправданост прекорачења. 

  Свако неоправдано трошење ће 

се одбити од плата запослених, који су задужени 

за коришћење телефона. 
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Члан 6. 

 

  Одобрени износи из члана 

3.Правилника исплаћују се на терет материјалних 

трошкова Општинске управе на основу рачуна. 

   

 

Члан 7. 

 

  Кориштење репрезентације врши 

се у складу са увојеним буџетом Општине у 

износу од 6.000 КМ. 

  Корисници репрезентације су 

начелник, предсједник Скупштине и замјеник 

начелника, до износа 3.000 КМ. 

  Општинска административна 

служба и Скупштина (интерни трошак у згради), 

до износа 3.000 КМ. 

 

Члан 8. 

 

  Право на кориштење 

репрезентације у угоститељским објектима имају 

начелник и замјеник начелника, а по овлаштењу 

начелника начелници одјељења и шеф службе 

начелника. 

  Корисници репрезентације у 

угоститељским објектима ће одобрене трошкове 

правдати рачунима које су обавезни потписати и 

навести повод репрезентације. 

 

 

Члан 9. 

 

  За провођење овог Правилника 

надлежан је Одсјек за финансије. 

 

 

Члан 10. 

 

  Измјене и допуне Праивлника 

вршиће се по поступку и на начин на који је 

донешен. 

 

Члан 11. 

 

  Овај Правилник ступа на снагу 

осам дана од дана доношења. 

          Даном ступања на снагу овог 

правилника, престаје да важи Правилник о 

коришћењу и ограничењу трошкова телефона и 

репрезентације (Сл.гл.2/08). 

 

 

  

Број: 02-40-2 

Дана, 21.7.2015. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Веско Будинчић 

 

 

 

  

 

На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гл.РС, 101/04. 42/05,118/05 и 98/13), члана 

43.Статута Општине Љубиње (Сл.гл.1/05, 2/05, 

1/12 и 2/13)  и члана 17.Статута Јавног предузећа 

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

Начелник Општине Љубиње, доноси 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

Члан 1. 

 

 

 Даје се сагланост на цјеновник 

комуналних услуга Јавном предузећу 

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

Одлуку број: 01-1/15, од 03.03.2015.године, која је 

саставни дио овог закључка. 

 

 

 

Члан 2. 

 

 Закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Љубиње. 

 
 
 
Број: 02-370-2/15 

Дана, 4.3.2015. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Веско Будинчић 

 
 

 
 
На основу члана 62 Статута Општине Љубиње 

("Службени гласник општине Љубиње“, 

број:2/14), и члана 12. Став 3. Одлуке о усвајању 

ЛОД методологије као начин одабира пројеката 

организација цивилног друштва који ће се 

финaнсирати из буџета општине 

Љубиње("Службени гласник општине Љубиње“, 

број: 2/13 ) Начелник општине Љубиње донио је  

 

О   Д   Л   У   К   У  

  О расподјели средстава за финансирање 

пројеката организација цивилног друштва из 

буџета општине Љубиње за 2015 годину 

 

I 

     Прихвата се приједлог комисије за одабир и 

оцјењивање пројеката и доноси одлука о 

расподјели средстава организацијама цивилног 

друштва за пројекте поднешене на јавни позив 
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број: 02-401-56/15 од 15.07.2015 године, из буџета 

општине Љубиње за 2015 годину. 

 

II 

     Средства из буџета општине Љубиње за 2015 

годину позиција 4152 – финансирање невладиног 

сектора у износу од 10.000 КМ распоређују се 

како слиједи: 

Туристичка организација „Љубиње“ 

Пројекат; Изградња објекта за смјештај 

изложбе експоната  

                   културне баштине Љубиња                              

............................ 6.000,00 KM 

Одбојкашки клуб „Љубиње -Банком“ 

Љубиње 

Пројекат: Израда  монографије спорта у 

Љубињу          ............................1.500,00 

KM  

 

Фолклорно друштво Љубиње 

Пројекат:Дјеца у очувању традиције-  

                   фестивал фолклора                                             

.............................1.500,00 KM 

Пјевачка изворна Група „Љубињски 

звуци“ 

Пројекат:Промоција традиционалне 

мушке пјесме  

                  Љубињског краја                                                 

.............................. 1.000,00KM 

 

    

III 

        Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће  се у службеном гласнику општине 

Љубиње. 

 

 

 

 

Број: 02-401-96-1/15 

Дана, 1.9.2015. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Веско Будинчић 

 

 

 

 

 

На основу члана 43Закона о локалној самоуправи 

(Сл. гл. РС, 101/04... 98/13) и члана 62 Статута 

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

Општине расписује 

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

Организацијама цивилног друштва за 

финансирање пројеката средствима из Буџета 

Општине Љубиње за 2015. годину 

 

1. Општина Љубиње позива организације 

цивилног друштва (ОЦД) / невладине 

организације (НВО) да доставе 

приједлоге пројеката који су у складу са 

развојним циљевима Општине Љубиње, 

ради избора за финансирање из средстава 

Буџета Општине за 2015. годину. 

 

2. Право пријаве, у опквиру регистроване 

дјелатности, односно програмских 

циљева имају:   - удружења / фондације. 

 

3. Укупан износ одобрених средстава за 

финансирање по овом Позиву је: 10.000 

КМ. 

 

4. Услови за кориштење средстава из 

Буџета Општине Љубиње:  

а) да је пројекат намјењен грађанима 

општине Љубиње и да се имплементира 

на подручју Општине; 

б) да се пројекат односи на сљедеће 

области 

 музичко-сценско етно-културно насљеђе 

љубињског краја 

 прикупљање и презентација експоната 

етно-културне баштине Љубиња 

 презентација вриједности и достигнућа 

спорта у љубињу 

 креирање и презентација сувенира 

Љубиња 

 истраживање и презентација вриједности 

и догађаја у историјском трајању и 

насљеђу Љубиња. 

 

5. Приједлог пројекта треба да садржи:  

 назив пројекта 

 назив организације (адреса, 

телефон/факс, елктронска пошта) 

 област на коју се односи пројекат и опис 

конкретног проблема / питања који се 

рјешава реализацијом пројекта 

 циљеве пројекта (на који начин пројекат 

доприноси рјешавању проблема / 

питања) 

 детаљан опис пројекта (по могућности 

навести све пројектне активности и 

временску динамику реализације 

пројекта) 

 детаљан буџет пројекта (трошковник):  

- плате / накнаде, трошкови опреме, 

активности, извори средстава и др. 

 податке о партнерима у пројекту 

 начин праћења реализације пројекта 

(вредновање постигнућа и мјерење 

задовољства корисника) 

 овлаштено (одговорно) лице за 

реализацију пројекта (име и презиме, 

контакт телефон, адреса) 
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 број жиро рачуна предлагача пројекта 

 

6. Квалификациони критерији за 

оцјењивање:  

 да се пројекат односи на грађане општине 

Љубиње и да ће се реализовати на 

њеном подручју 

 да је пројекат достављен на вријеме и у 

складу са траженом документацијом 

 да је испоштована процедура за писање 

пријаве пројеката 

 да обухвата већи број корисника услуга 

са једнаким квалитетом испоруке 

 да је удружење / фондација у протеклој 

години (ако су јој била одобрена 

средства) оцјењен у Листи за оцјену 

квалитета услуге (добављача) оцјеном 

А и Б 

 да поштује Кодекс понашања за невладин 

сектор БиХ 

 

7. Важна обавјештења  

 

Оцјену и рангирање приједлога пројеката 

извршиће посебна комисија Општинске управе. 

Рок за достављање пријава: 10.8.2015. године, у 

12:00 часова. 

Пријаве, са документацијом, у запечаћеној 

коверти, препорученом поштом или лично се 

достављају Општинској управи Општине 

Љубиње, са назнаком „Јавни позив за ОЦД / 

НВО“. 

Упутства за израду пријаве могу се добити у 

Општинској управи Општине Љубиње, током 

радног времена. 

Сви подносиоци пријаве ће, у року од 15 дана од 

истека рока за предају пријаве, добити 

обавјештење о одлуци комисије, у писменој 

форми. 

 

8. Овај јавни позив ће се објавити на 

огласној табли Општине и на веб 

страници Општине Љубиње. 

 

 

 

Број: 02-401-56/15 

Дана, 15.7.2015. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Веско Будинчић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

набавкама („Сл. Гласник БиХ“, број 39/14) 

Начелник општине је донио 

 

 

ОДЛУКУ 

 

о покретању поступка набавке робе 

„Бетон за санацију локалног пута у селу 

Глеђевци општина Љубиње“ 

 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке 

робе – „Бетон за санацију локалног пута у селу 

Глеђевци општина Љубиње“ 

 

Члан 2. 

Процјењена вриједност јавне набавке износи 

9.000 КМ (без ПДВ), (словима: деветхиљада КМ 

без ПДВ). 

 

 

Члан 3. 

За провођење јавне набавке обезбјеђена су 

средства у Буџету Општине за 2015. годину.  

 

Члан 4. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Поступак јавне набавке провешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама и подзаконским 

актима. 

 

Члан 5. 

Критеријум за додјелу уговора је: најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде.  

 

Члан 6. 

Отварање и оцјену понуда провешће комисија за 

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

састав и дјелокруг рада ће се утврдити посебном 

одлуком. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Љубиње 

 

 

. 

Број: 02-404-3/15 

Дана, 16.10.2015. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

 Веско Будинчић 
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гл.РС, 101/04...98/13) и члана 62.Статута 

Општине Љубиње (Сл.гл.2/14) Начелник 

Општине Љубиње, донио је 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о раскиду уговора о закупу пољопривредног 

земљишта у Љубињском пољу 

 

 

1 

 

 Овом одлуком се раскидају уговори о 

закупу пољопривредног земљишта у Љубињском 

пољу, и то: 

 

1. Уговор бр.02-477-44/02, од 

4.11.2002.године, о закупу 

пољопривредног земљишта површине 

20.000 м
2
, закључен између Општине 

Љубиње као закуподавца, заступане по 

Начелнику Општине Веску Будинчићу  и 

Драгана Вучетића и Кристофа 

Белвинквела, као закупаца, и  

2. Уговор бр.02-477-53/03, од 

2.12.2003.године, о закупу 

пољопривредног земљишта површине 

44.000 м
2
, закљученог између Општине 

Љубиње, као закуподавца, заступане по 

Начелнику Општине Веску Будинчићу и 

Предузећа за производњу, трговину и 

услуге „Агрос“ д.о.о. Љубиње, Улица 

Светосавска бр.20, заступаног по 

директору Драгану Вучетићу, због 

неиспуњења, односно грубог кршења 

уговорених обавеза закупца. 

 

 

2 

 

 Уговори се раскидају јер закупац у дужем 

периоду (8 година) и након више опомена, није 

платио закупнину и што најмање 6 година не 

обрађује закупљено пољопривредно земљиште, 

чиме је грубо нарушио одредбе предметних 

уговора па су испуњени услови из члана 10. 

уговора да се уговори раскину на штету закупца. 

 

 

3 

 

 Уговори о закупу ће се сматрати 

раскинутим истеком рока од 8 дана од дана 

објављивања ове одлуке у Службеном гласнику 

Републике Српске и дневном листу „Глас 

Српске“. 

 

4 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Љубиње. 

 

Број: 02-330-33/15 

Дана, 22.10.2015. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

Веско Будинчић 
 

 

 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42, 05, 118/05 и 

98/13) и члана 61. и 62 Статута општине Љубиње 

(„Службени гласник општине Љубиње“ број 2/14) 

и члана 7. Одлуке о усвајању ЛОД методологије 

као начина одабира пројеката организација 

цивилног друштва који ће се финансирати из 

Буџета Општине Љубиње („Службени гласник 

Општине Љубиње“ број 2/139) Начелник општине 

Љубиње доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

о именовању Комисије за одабир и оцјењивање 

пројеката 

 

 

Члан 1. 

 

У комисији за одабир и оцјењивање  пројеката 

организација цивилног друштва који ће се 

финансирати из Буџета Општине Љубиње за 2015. 

годину именује се: 

 

1. Михић Славољуб, предсједник 

2. Круљ Бранка, члан 

3. Војчић Витомир, члан 

 

 

Члан2. 

 

Задатак Комисије је да оцјени приспјеле понуде 

на јавни позив и изврши рангирање истих. 

 

 

Члан 3. 

 

Комисија подноси извјештај о свом раду 

начелнику, као и приједлог за финансирање 

пројеката са износом средстава и висини бодова, 

као и разлог за неуврштавање појединих 

пројеката за финансирање из Буџета Општине. 
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Члан4. 

 

Рок за извршење радњи је 15 дана од дана 

доношења рјешења. 

 

 

Члан 5. 

 

Рјешење ступа на снагу доношења и објавиће се у 

Службеном гласнику Општине Љубиње. 

 

 

Број: 02-401-56-1/15 

Дана, 24.8.2015. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ 

Веско Будинчић 
 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 195. став (1) Закона о управном 

поступку („Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 

12/04, 88/07, 93/09 и 41/13) и члана 2.12 став (6) 

Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ“, 

бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20,02, 25/02, 4/04, 20/04, 

25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 

33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), поступајући по 

захтјеву за давање сагласности на акт о 

разрјешењу чланова Општинске изборне комисије 

Љубиње, Централна изборна комисија Босне и 

Херцеговине је на 47. сједници, која је одржана 

20.08.2015. године, донијела 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

Даје се сагласност на Рјешење Скупштине 

општине Љубиње број: 01-111-1/15 од 30.07.2015. 

године, којим се дужности чланова Општинске 

изборне комисије Љубиње, због истека мандата 

на који су именоване, разрјешавају: 

 

1. Славица М. Турањанин,  предсједница 

2. Јованка Н. Богдановић,  чланица 

 

 

 

 

Образложење 

 

Скупштина општине Љубиње је актом број: 01-

111-1/15 од 31.07.2015. године затражила 

сагласност Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине на Рјешење број: 01-111-1/15 од 

30.07.2015. године о разрјешењу чланова 

Општинске изборне комисије Љубиње, којим се 

Славица М.Турањанин и Јованка Н.Богдановић, 

због истека мандата, разрјешавају дужности 

предсједнице и чланице Општинске изборне 

комисије Љубиње. 

 

Централна изборна комисија Босне и 

Херцеговине је, разматрајући предметна Рјешења, 

а на основу увида у евиденције које се воде у 

Централној изборној комисији Босне и 

Херцеговине, утврдила да је именованим мандат 

истекао дана 19.06.2015. године, чиме су 

испуњени услови за давање сагласности на 

њихово разрјешење дужности у Општинској 

изборној комисији Љубиње. 

 

С тим у вези, Централна изборна комисија Босне 

и Херцеговине је, на основу члана 2.9 став (1) 

тачка 17, а у вези члана 2.12 став (6) Изборног 

закона Босне и Херцеговине, 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 став (2) Изборног закона 

Босне и Херцеговине. 

 

 

Број: 06-1-07-1-766/15 

Сарајево, 20.08.2015. године  

 

 

 

Замјењује предсједника 

Др Суад Арнаутовић 

 

 

 

 

 

На основу члана 195. став (1) Закона о управном 

поступку („Службенигласник БиХ“, бр. 29/02, 

12/04, 88/07, 93/09 и 41/13) и члана 2.12 став (5) 

Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ“, 

бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25,02, 4/04, 20/04, 

25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 

33/08, 37/ 08, 32/10, 18/13 и 7/14), поступајући по 

захтјеву за давање сагласности на акте о 

именовању предсједника и члана Општинске 

изборне комисије Љубиње, Централна изборна 

комисија БиХ је на 47. сједници, која је одржана 

20.08.2015. године, донијела 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Даје се сагласност на Рјешење Скупштине 

општине Љубиње број: 01-111-2/15 од 30.07.2015. 
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године, којим се за чланицу Општинске изборне 

комисије Љубиње, именује: 

 

1. Славица М. Турањанин, чланица 

 

Образложење 

 

Скупштина општине Љубиње је актом број: 01-

111-2/15 од 31.07.2015. године затражила 

сагласност Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине Рјешење број: 01-111-2/15 од 

30.07.2015. године, којим се, између осталих, 

Славица М. Турањанин именује на дужност 

чланице Општинске изборне комисије Љубиње, 

уз који је приложена документација у смислу 

члана 10. став (1) Упутства о утврђивању 

класификација, броја и именовању чланова 

изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, 

бр. 09/10, 37/10 и 74/11) (у даљем тексту: 

Упутство). 

 

 

Централна изборна комисија Босне и 

Херцеговине је, разматрајући документацију коју 

је доставила Скупштина општине Љубиње, а која 

се односи на именовање напријед наведеног лица, 

утврдила да је иста комплетна у смислу члана 10. 

став (1) Упутства и да је Скупштина општине 

Љубиње поступила у складу са одредбом члана 

2.12 став (5) Изборног закона БиХ и Упутства. 

 

 

Надаље, Централна изборна комисија Босне и 

Херцеговине је, разматрајући наведени акт 

именовања утврдила да именована чланица 

Општинске изборне комисије Љубиње, Славица 

М. Турањанин, испуњава све услове прописане 

Изборним законом БиХ и Упутством, осим 

Вукашина Поповића, о чему ће се донијети 

посебно рјешење. 

 

 

Како је чланом 10. став (2) Упутства прописано да 

Централна изборна комисија Босне и 

Херцеговине даје писану сагласност на одлуку на 

одлуку о именовању чланова изборне комисије, 

уколико су испоштоване процедуре из члана 7. 

Упутства и уколико изабрани кандидат испуњава 

прописане услове, то је примјеном члана 2.9 став 

(1) тачка 17, а у вези члана 2.12 став (5) Изборног 

закона Босне и Херцеговине и члана 10. став (2) 

Упутства и ријешено као у диспозитиву.  

 

 

 

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 став (2) Изборног закона 

Босне и Херцеговине. 

 

 

Број: 06-1-07-1-766/15 

Сарајево, 20.08.2015. године 

 

 

Замјењује предсједника 

Др Суад Арнаутовић 

 

 

 

На основу члана 195. Став (1) а у вези са чланом 

206. Закона о управном поступку („Службени 

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

4/13) и члана 2.12 став (5) и (8) Изборног закона 

БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13 и 7/14), поступајући по захтјеву за давање 

сагласности на акте о именовању предсједника и 

члана Општинске изборне комисије Љубиње, 

Централна изборна комисија БиХ је на 47. 

Сједници, која је одржана 20.08.2015. године 

донијела 

 

Д О П У Н С К О  Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Не даје се сагласност на Рјешење Скупштине 

општине Љубиње број: 01-111-2/15 од 30.07.2015. 

године, којим се за предсједника и члана 

Општинске изборне комисије Љубиње, именује: 

 

1. Вукашин Поповић, предсједник и члан 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Љубиње је актом број: 01-

111-2/15 од 31.07.2015. године затражила 

сагласност Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине Рјешење број: 01-111-2/15 од 

30.07.2015. године, којим се, између осталих, 

Вукашин Поповић именује на дужност 

предсједника и члана Општинске изборне 

комисије Љубиње, уз који је приложена 

документација у смислу члана 10. Став (1) 

Упутства о утврђивању квалификација, броја и 

именовању чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник БиХ“ , бр.09/10, 37/10 и 

74/11)  (у даљем тексту: Упутство). 

 

Централна изборна комисија Босне и 

Херцеговине је, након разматрања достављене 

документације, а која се односи на именовање 

напријед наведеног лица, утврдила да је иста 

комплетна у смислу члана 10. Став (1) . Међутим, 

увидом у Одлуку о потврђивању и објави 
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резултата Локалних избора у Босни и 

Херцеговини 2012. Године („Службени гласник 

БиХ“, бр. 88/12) утврђено је да је именовани члан 

Општинске изборне комисије Љубиње кандидат 

СДС-Српске демократске странке на Локалним 

изборима 2012. Године за Скупштину општине 

Љубиње, што је супротно одредби члана 2.3. став 

(1) тачка 4. Изборног закона БиХ. 

 

Сходно напријед наведеном и чињеници да у 

конкретном случају нису испуњени услови 

прописњани одредбама Изборног закона БиХ за 

именовање члана изборне комисије, Централна 

изборна комисија Босне и Херцеговине је и 

одлучила као у диспозитиву овог рјешења. 

 

Правна поука: Против овог рјешења дозвољена 

је жалба. Жалба се подноси Апелационом одјелу 

Суда БиХ у року од два дана од дана пријема овог 

рјешења преко Централне изборне комисије БиХ 

у складу са чланом 6.9 став (1) и став (2) 

Изборног закона БиХ. 

 

 

Број: 06-1-07-1-766/15 

Сарајево, 20.08.2015. године 

 

 

Замјењује предсједника 

Др Суад Арнаутовић 

 

 

 

 

На основу члана 20. Закона о комуналним 

дјелатностима (Сл. Гласник РС бр. 124/11), члана 

11 Одлуке о комуналном реду на подручју 

општине Љубиње (Сл. Гласник бр. 2/05) и члана 

17. Статута ЈП „Канализација и чистоћа“ д.о.о. 

Љубиње, Надзорни одбор дана 2.3.2015. године 

доноди 

 

 

ОДЛУКУ 

о цјеновнику комуналних услуга 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком одређује се цјеновник комуналних 

услуга (одвоз смећа, те кориштење система јавне 

канализације) које ће извршавати ЈП 

„Канализација и чистоћа „ Љубиње. 

 

Члан 2. 

 

Цијена комуналних услуга са урачунатим ПДВ-

ом: 

 

1. Одвоз смећа из стамбеног простора 

(физичка лица, породична домаћинства) 

........................................................5,85 КМ 

 

2. Одвоз смећа из пословног простора 

регистрованих самосталних трговачких, 

занатских и других услужних дјелатности 

(забавни салони, фризерски салони, 

бутици, трафике, киосци) ............9,36 КМ 

 

 

3. Одвоз смећа из пословног и 

канцеларијског простора, пословница 

бироа, експозитура банака, јавних 

односно општинских и републичких 

служби и органа, подручних Јединица 

локалних и републичких установа и 

јавних служби (пошта, телеком, фонд 

ПиО, фонд здравства и др.) ........12,87 КМ 

 

4. Корисници комуналних услуга који имају 

кабасти отпад (картонска, пластична, 

лимена амбалажа и сл.) у области 

производње, трговине и угоститељства, 

јавних предузећа која врше услужне 

дјелатности (електро дистрибуција, 

бензинске пумпе, водовод, 

пољопривредне задруге, кафане, кафићи, 

трговачке радње, продавнице текстила, 

обуће и мјешовите робе, дисконт пића, 

пољопривредне апотеке, трговачка и 

производна предузећа, ресторани, 

бурегџинице) ...............................14,04 КМ 

 

5. Привредна друштва, акционарска 

предузећа и други производни, трговачки 

и угоститељски субјекти који имају већи 

број запослених радника, веће 

производне програме, односно чија 

дјелатност захтјева веће ангажовање 

услуга ЈП „Канализација и чистоћа“, 

јавне установе које имају централно 

гријање на чврсти отпад (Општина, Имел, 

хладњаче, Љубиње-експорт, Соко гума, 

Скоко ФТС, Грађевинар, Кока продукт, 

Неимарство плус, Љубивит, Љекобиње 

итд., Мјесечна цијена регулисаће се 

уговором. 

 

Цијена одвоза смећа које се одлаже у 

алуминијумске или пластичне канте увећава се за 

износ од 50% од цијене и за све кориснике 

наведене у члану 2. ове одлуке. 

 

 

Члан 3. 

 

1. Висина таксе за сваки појединачни 

прикључак на систем јавне канализације 
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износи 200 КМ паушално на који се 

додаје порез на додатну вриједност. 

2. Цијена кориштења система јавне 

канализације за правна , физичка лица и 

предузетнике износи 20% од цијене воде 

по потрошеном м
3
, на коју се додаје 

порез на додатну вриједност. 

 

Члан 4. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

примјењиваће се од 01.01. 2015. год за физичка 

лица а од 01.02.2015. за предузетнике и правна 

лица. 

 

 

Број: 01-1/15 

Дана, 3.3.2015. 

ЈП „Канализација и 

чистоћа“ д.о.о. 

Предсједник  

Надзорног одбора 

 Ристо Перишић 
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Број:1 - Страна: 76   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЉУБИЊЕ Датум: 21.10.2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Штампа: „Принтшоп“ Требиње; Тираж: 100 примјерака 




