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1.

Увод

Стратегија развоја општине Љубиње од 2022. до 2028. године представља кључни стратешкоплански документ којим се усмјерава развој ове локалне заједнице у три најважнија аспекта:
економском, друштвеном и аспекту животне средине. То је интегрисани, мултисекторски
документ који дефинише јавне политике, усмјерава развој локлане заједнице и зацртаним
стратешким циљевима и приоритетима представља путоказ за свеукупни друштвени развој.
Начелник општине Љубиње, дана 13.08.2021. године, донио је Одлуку о изради стратегије развоја
општине Љубиње којом почиње процес израде исте.
У изради документа водећу улогу је имао Општински развојни тим, именован од стране начелника
општине, у којему сузаступљени водећи представници кључних ресора локалне заједнице.
Стратегија развоја општине Љубиње креирана је у складу са Законом о планирању и управљању
развојем у Републици Српској и Уредбом о стратешким документима у Републици Српској,
поштујући (1) начело хоризонталне и вертикалне усклађености и координaције процеса
стратешког планирања и управљања развојем између републичких органа управе и јединица
локалне самоуправе; (2) начело одговорности, ефективности и ефикасности током поступања у
процесима стратешког планирања и управљања развојем, укључујући процесе вертикалног и
хоризонталног усклађивања, као и процесе усклађивања стратешког и буџетског планирања; (3)
начело јавности, транспарентности и партнерства са представницима пословне и академске
заједнице, невладиног сектора, других интересних група и грађана и медија, обезбјеђујући
њихову заступљеност у одређивању развојних приоритета, и с њима повезаним процесима
праћења, извјештавања и вредновања стратешких докумената; (4) начело социјалне укључености,
равноправности полова и једнаких могућности за све грађане општине Љубиње пружајући
могућност равноправног учешћа и заступљености интереса мушкараца и жена, а посебно лица у
стању социјалне потребе у активностима израде, праћења, извјештавања и вредновања
стратешких докумената; те (5) начело одрживог развоја које обезбјеђује утврђивање циљева
будућег економског и друштвеног развоја заснованих на принципима одрживости, не
угрожавајући природне системе и животну средину.

1.1.

Приступ изради стратегије развоја

Законом о Стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској дефинисана је
оквирна методологија којом су прописани кораци у процесу израде стратешких докумената и
њихов минимални садржај.
Уредбом о стратешким документима у Републици Српској се утврђују процедуре у самој изради и
структура стратешких докумената, усклађивање стратешког планирања са буџетским планирањем,
праћење, извјештавање и вредновање стратешких докумената.
Методологија израде обухвата сљедеће фазе:
а) израда стратешке платформе која обухвата ситуациону анализу са освртом на стање и
усклађеност са Просторним планом Републике Српске и просторним плановима јединица
локалне самоуправе, визију развоја и стратешке циљеве са полазним и циљним
вриједностима индикатора;
б) одређивање приоритета и мјера осигуравајући њихову усклађеност са постављеним
стратешким циљевима у стратешкој платформи;
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ц) идентификација кључних стратешких пројеката који представљају интервенције највећег
значаја за остварење стратешких циљева које имају вишеструки ефекат на развој, а њихово
спровођење може бити основ за покретање других пројеката и њихови резултати треба да
допринесу побољшању квалитета живота веће групе грађана, нарочито лица у стању
социјалне потребе, те да омогуће одрживи раст и развој;
д) утврђивање унутрашње и међусобне усклађености стратешког документа;
е) израда оквирног финансијског плана за спровођење стратешког документа – која садржи
процјену потребних финансијских средстава по стратешким циљевима, приоритетима и
мјерама из извора финансирања развојних приоритета;
ф) израда оквира за спровођење, праћење, извјештавање и врједновање стратешког
документа;
г) усвајање стратешких докумената уз претходно спровођење процеса консултација.
Процес израде Стратегије почиње анализом свих доступних стратешких докумената са виших и
истих нивоа власти те стратешким документима произашлим из процеса европских интеграција и
међународно прихваћеним глобалним циљевима одрживог развоја.
У току процеса израде Стратешке платформе одржана је радионица радног тијела гдје су
разматране подлоге, извори и радни план за прикупљање података за ситуациону анализу, те
формулисани елементи радне верзије Стратешке платформе (налази Ситуационе анализе, SWOT
анализѕ, стратешки фокуси, визија и стратешки циљеви са индикаторима). Након израде
стратешке платформе, реализован је процес консултација у трајању од 15 дана, након чега су се
вршиле измјене и допуне Стратешке платформе, на којој су се базирали наредни кораци у процесу
израде Стратегије развоја, у складу са Уредбом стратешких докумената у Републици Српској.
Други дио процеса израде Стратегије развоја је процес програмирања, односно дефинисање
приоритета, мјера и кључних стратешких пројеката те израда оквирног финансијског плана за
спровођење стратешког документа и оквира за спровођење, праћење, извјештавање и
врједновање стратешког документа. Овај процес је реализован са члановима радног тијела кроз
низ консултација са консултантом.
Утврђивање унутрашње и међусобне усклађености стратешког документа је процес о којем се
водило рачуна од самог почетка до финаслизације стратешког документа.
Након израде финалног нацрта документа, спровео се порцес јавних консултација у складу са
Уредбом те је документ предложен Скупштини општине на усвајање. Статегија развоја општине
Љубиње усвојена је _________ 2022. године.
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2.

Стратешка платформа

Стратешка платформа за развој Љубиња обухвата социо-економску анализу најважнијих аспеката
који се тичу живота и рада у овој локалној заједници, те стратешку оријентацију којом се
усмјерава њен развој до 2028. године.

2.1.

Ситуациона анализа

a) Географски положај и природне карактеристике
Љубиње је административна јединица са дугим историјским трајањем. У писаним изворима
Љубиње се први пут помиње 1335. године. Након Другог свјетског рата, на почетку периода
комунистичке владавине у Југославији, административном подручју Љубиња ампутирана је шира
област Попова поља, а придодато подручје Жрвња и Кртиња, па је Општина Љубиње сведена на
око 320 км² површине. Данас укупна површина општине Љубиње износи 336,77 km2 или 33.676,87
ha. У површини Републике Српске општинаЉубиње учествује са 1,37 %, а у површини БиХ са 0,66
%.Територија општине граничи са три општине у Републици Српској – Берковићи, Билећаи
Требиња, као и три општине у Федерацији БиХ (Херцеговачко – неретвански кантон)– Неум, Равно
и Столац.
Слика 1. Положај општине Љубиње

Процес индустријализације у вријеме социјализма је омогућио запошљавање готово све радне
снаге, станоградњу, те изградњу инфраструктуре у градском насељу, али је оставио трајне
посљедице миграција на релацији село-град. Данас је Љубиње неразвијена мала општина у
јужном дијелу Републике Српске, скромних привредних и друштвених ресурса суочена са
изазовима одрживости и развоја, како у погледу економије, тако и у погледу демографског,
друштвеног и административног потенцијала.
Подручјем Општине, кроз градско насеље пролази савремени магистрални пут (М6), који Љубиње
повезује, с једне стране са Требињем, Дубровником, односно Никшићем, а с друге стране са
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Стоцем, Мостаром, односно Чапљином, Метковићем и Плочама. Значајан је и путни правац који
повезује Љубиње са Берковићима и Билећом. Мостар је од Љубиња удаљен 50км, што је уједно и
раздаљина до најближег аеродрома. Најближа лука је лука Плоче, док је најближа жељезничка
пруга која се налази у Чапљини удаљена око 40км.
У Љубињу доминира утицај медитеранске климе, док она у брдском дијелу има карактеристике
умјерене континенталне климе. Иначе, подручје биљежи изразито висок просјечни годишњи ниво
падавина, као и изразиту осунчаност током читаве године. Средња годишња температура ваздуха
у Љубињу износи 12,0˚С, са доста израженим разликама. Најхладнији мјесец је јануар са 3,0˚С, а
најтоплији јули са 20,8˚С. Високе темпаратуре у љетном периоду често прузрокују велике штете
пољопривредним културама. Зимске температуре најчешће не падају испод -10˚С. Рани јесењи
мразеви нису карактеристика овога краја, али се, доста ријетко, могу појавити касни прољећни
мразеви (слабијег интезитета) крајем априла и почетком маја. То је последица инверзија које
настају због близине планинских масива и потпуно затворених поља. Штете од позних мразева
веће су у доњем дјелу Љубињског поља, а мање у вишим дијеловима. Запажа се доста висока
температура у вегетационом периоду која износи 17,1˚С, што одговара биљкама које захтјевају
много топлоте. Преовлађујући вјетрови у љубињском крају су јужни и сјеверац или бура. По
количини и распореду падавина љубињски крај припада медитеранском климатском типу.
Средња годишња висина падавина је доста висока и врло колебљива по годинама и периодима.
Распоред падавина у току године (по годишњим добима, мјесецима и краћим временским
интервалима) изразито је неповољан са аспекта развоја вегетације и гајења пољопривредних
култура.
На простору Општине могу се издвојити двије морфо-структурне цјелине. По ободном дијелу
Општине простиру се планински масиви, од којих је највећи Бјеласица (1338 m) и Видуша (1328
m), док је унутрашњи простор Општине нижи и углавном заравњен (битно обиљежје овом
простору даје Љубињско поље површине 8,3 км² које лежи на надморској висини од 394 до 420
m). Иначе, оквир и брда Љубињског поља су типични крш, велике кречњачке површине са
понеком већом или мањом увалом и шкрапама. Само дно вртача и увала представља површине
које се искориштавају за пољопривредну површину. Огромне количине воде које у току јесени и
зиме падну на брдима око поља губе се дуж мањих и већих пукотина у кречњаку, одмах или
послије краћег површинског тока. Те воде не избијају нигдје у близини поља у виду извора, те је
Љубињско поље у љетној половини године безводни крај. На подручју Општине Љубиње не
постоји ниједан стални водоток, нити извор, па је стратешки изазов питање: како обезбједити
адекватну количину воде за становништво, јавне службе, привреду и пољпоривреду. Потенцијал
рудног богатства на подручју Општине није у потпуности испитан. Постоје налазишта боксита у
рејону Кртиња, а руда битумена је својевремено ископавана на подручју Мишљена. Налазишта
кречњака, или лапорца нису експлоатисана.

b) Демографске карактеристике и кретања укључујући стање дијаспоре
Општина Љубиње спада у групу неразвијених оштине у Републици Српској. Према подацима
Пописа становништва 2013. године, на подручју општине Љубиње у 2013. години живјело је 3.319
становник од чега је 1.633 мушкараца и 1.686 жена у 1077 домаћинстава. Просјечан број чланова
домаћинства је износио 3,08. Према старосној структури, највише је становништва је у старосној
групи од 15-65 година (67%) укупно 2.224(од чега 1.170 мушкараца и 1.054 жена). Старијих од 65
година на подручју општине је674 или 20% укупног становништва (252 мушкараца и 422 жене), док
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је млађих од 15 година свега 13% или 421(211 мушкараца и 210жена). Просјечна старност
становника општине је 44,10 година, гдје је просјечна старост жена нешто виша и износи 45,98
године, док је просјечна старост мушкараца 42,16 година.
ПремапроцјениРепубличкогзаводазастатистику, општинаЉубиње 2020. годинеима 3.094
становника, илиза 7% мању у односунарезултатепописа 2013. годинеи 5% мањеуодносуна 2016.
годинукадјеуопштинибило 3.242 становника.
Графикон 1 – Број становника Опшине Љубиње

Извор: Републички звод за статистику Републике Српске

Густина насељености општине 2020. године износи 9,7 ст/км² и у односу на 2013. годину када је
износила 10,4 ст/км² је мања за 7%. Општина Љубиње једна је од најрјеђе насељених општина у
Републици Срспкој гдје је просјечна густина насељености 45,6 ст/км2.
Гледе природног кретања становништва у посматраном временском периоду можемо видјети
како је стопа природног прираштаја у Општини Љубиње констанантно негативна са вриједносним
осцилацијама. Најмања је забиљежена 2020. године (-9), док је навиша (-35) забиљежена годину
раније (2019. године). Природни прираштај према попису и општини Љубиње износио је -12.
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Графикон 2 – Природни прираштај Општине Љубиње

Извор: Републички звод за статистику Републике Српске

Миграцијски трендови су негативни. Према подацима Завода за статистику 2020. године је
миграцијски салдо био -25, док је у 2016. години био -13. Број одсељених особа у проткелих пет
година је у константном порасту, са 28 (2016. године) на 35 (2020. године). Највише расељених
лица одлази у друге општине Репувлике Српске (29 у 2020. години) и Федерације (5 лица у 2020.
години). Међутим прецизних података о одласку нема, па се претпоставља како је у периоду 20162020. године одселило доста породица, али њихов одлазак због различитх разлога није службено
евидентиран, али је то тренд у цијелој Репбулици Српској и Босни и Херцеговини. Морамо
напоменути значај сезонских миграција, у којима радно стабилно становништво (углавном млађе)
ради зараде, одлази у друге регије на рад у области туризма, грађевинарства, кампање бербе
пољопривредних производа и сл. Такође, посебно су значајне, са развојног аспекта, миграције
младих који остају у мјестима школовања, студирања са циљем трајног настањивања и живота.
Графикон 3 – Миграциони салдо Општине Љубиње

Извор: Републички звод за статистику Републике Српске
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Подручје општине се састоји од 21 насељеног мјеста односно 18 катастарскихопштина. У састав
општине улазе 19 цјеловитих насељених мјеста и већи дијелови дванасељена мјеста (Банчићи и
Мишљен). Према резултатима пописа 2013. године, најнасељеније је централно насеље Љубиње
2.467 становника, док су насеља Глеђевци и Мишљен имају по два и четири становника.
Слична ситуација је и код катастарскихопштина. Тако у састав општине улази 16 цјеловитих
катастарских општина (Дубочица, Глеђевци, Грабље, Ивица, Капавица, Крајпоље, Крушевица,
Љубиње,Обзир, Поцрње, Ранковци, Убоско, Влаховићи, Вођени, Жабица и Жрвањ), те
већидијелови двије катастарских општина - Банчићи и Мишљен.
У административно – политичком погледу општина Љубиње је у подјељена на 8мјесних заједница:
Дубочица, Крајпоље, Крушевица, Виногрди, Љубиње 1, Љубиње 2, Убоско иВођени.
Дијаспора (миграције)
Дијаспора је такође један од потенцијала развоја Љубиња који се у наредном периoду може више
користити. Највеће економске инвестиције у Љубињу су и до сада биле везане за дијаспору
(предузећа Имел, Фармавит; Љ-биље; раније и „Атлас вуд“). И поред тога, евиденције у вези са
дијаспором нису обухватне и ажурне, а нема ни специфичних догађаја ни сталне комуникације са
дијаспором.
Закључак
Општина Љубиње кроз посматрни временски период биљежи пад броја становника, пад густине
насељености и константан негативан природни прираштај. Тренд одсељавања је у порасту, те
општина биљежи константан негативан миграциони салдо. Географски положај општине погодује
и неискориштени природни ресурси могу бити прекретница привредног развоја, али и начин
заустављања одлива становништва на подручју општине.

c) Преглед стања и кретања у економији укључујући и потенцијале и учешће
дијаспоре
Пословањепредузећа
ПремаподацимаизпословнебазеАганцијезапосредничке, информатичкеифинансијскеуслуге –
АПИФ, одукупногбројаподузећакојасупредалазавршнерачунеизОпштнеЉубињеза 2020. годину
(26), највећи број предузећа, чак 30% се бави перадарством. Број предузећа се током
петогодишњег периода смањио за 13%, док се број предузећа по структури дјелатности није
мијењао.Кључнипоказатељиприватнихпредузећакојисупредализавршнифинансијскиизвјештај,
датисуутабелииспод.
Табела 1 – Преглед података привредних субјеката Општине који су предали завршне
финансијске рачуне
Број предузећа
Укупни проходи (KM)
Укупни расходи (КМ)
Број запослених
Укупан извоз

2016
30
19.464.872
18.572.041
212
1.489.580

2017
29
17.757.555
18.105.150
232
1.065.471

2018
26
20.060.552
19.692.617
251
1.366.146

2019
26
19.349.698
18.964.919
243
1.506.952

2020
26
19.700.988
18.349.491
165
1.095.037

Извор: АПИФ
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Укупан приход као и укупан расход који остварују предузећа која су предала завршне рачуне у
посматраном временском периоду је готово непромјењен. Број запослених се, с друге стране у
посматраном петогодишњем периодусмањио за 22% или 47 запослених (са 212 у 2016. години на
165 у 2020. години).Процентуално највеће учешће у укупном броју запослених у 2020. години (81
или 45,05%) имају предузећа из области пољопривреде, шумарства и риболова.
У периоду 2016 - 2018. године на територији општине Љубиње било је регистровано предузеће
„Стијена-херц“ из подручја информација и комуникација које се бавило емитовањем програма. У
томе предузећу је био запослено 81 радник у 2018. години, а 65 радника у 2019. години.
Предузеће је имало сједиште у Љубињу, а радници су били распоређени на територији Републике
Српске. Предузеће је престало са радом 2019. године што је, између осталог довело до смањења
броја запослених у току 2020. године.
Просјечна плата запослених у предузећима који су предали завршни финансијски извјештај
је760,00КМ што је за знатно мање од просјека плате на нивоу општине (910,00 КМ).
Укупан извоз роба и услуга предузећа на подручју општине у посматраном периоду је у опадању
за 28% са 1.489.580 КМ у 2016. години на 1.095.037 КМ у 2020. години. У структури извоза највише
учествују предузећа из сектора перадарства, а највећи извозници су "Кока-продукт" Љубиње и
„Љубивит“ Љубиње. Пад извоза је директна посљедица пандемије вируса корона у 2020 години.
Један од неискориштених потенцијала које има општина Љубиње јесте и индустријска хала
површине 4.500 м2 са припадајућим земљиштем од 15.000 м2 које се налази у кругу бивше
фабрике Соко, а које је у власништву општине Љубиње. Хала се даје бесплатно на кориштење за
потенцијалног инвеститора који ће запослити одређен број радника.
Један од највећих пририодних а неискориштених потенцијала које има општина Љубиње јесте
соларна енергија. С обзиром да се налазимо на крајњем југу Републике Српске и БиХ, са више од
260 сунчаних дана годишње и инсолацијом од преко 2.200 сати имамо компаративне предности
за искориштавање и производњу енергије. С тим у вези општина Љубиње је усвојила одговарајуће
скупштинске одлуке којима је одредила локацију за изградњу соларне електране укупне
површине од 80 хектара, гдје су ријешени имовинско правни односи (локација је у власништву
општине). Кроз поменуту локацију пролазе два далековода капацитета од o35 kV и 220 kV, као и
магистрални пут М6, што јој даје додатну компаративну вриједност. У сарадњи са надлежним
министартвом за енергетику Владе Републике Српске очекујемо расписавање јавног позива за
додјелу концесије за изградњу соларне електране.
Стање предузетничких радњи
Број предузетничких радњи на територији Општине Љубиње кроз посматрани временски период
је константан и износи 50 како у 2016., тако и у 2020. години, мада је примјетан раст у 2017.
години на 63 радње, након чега поново долази до пада броја регистрованих субјеката што доводи
да је број радњи на почетку и на крају поматраног временског периода исти. Број запослених се с
друге стране смањује, са 211 радника у 2016. години на 165 радника у 2020. години или за 22%.
Највећи број предузетничких радњи је регистровано у области трговине и угоститељства, по 17,
док је најмање регистрованих радњи у области пољопривреде (3).
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Табела 2 - Преглед броја радњи и запослености по врстама предузетничких радњи
Година
Број трговачких радњи
Број угоститељских објеката
Број занатских радњи
Пољопривредна дјелатност
УКУПНО радњи

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

23
14
10
3

23
18
11
12

21
17
14
6

16
16
15
9

17
17
13
3

50
63
60
Избор: Општина Љубиње

56

50

Пољопривреда
Подручје општине има повољан географски положај, релативно повољне природне услове за
производњу у органском поступку, извјесну традицију, а с друге стране мали и уситњени
земљишни посјед, застарјелу механизацију, неповољну старосну структуру произвођача. Ту је
значајан обим и вриједност производње у сточарству, традиција овчарства и добро заснована
производња на бази перадарства, савремена производња сточне хране, солидни резултати
обнове традиције воћарства и савремени начин повртларства.На подручју општине, такође,
постоји организован откуп млијека. С друге стране, ту је неповољан расни састав стоке, лоши
хигијенски услови и екстензивни начин држања стоке, скромна производна вриједност и
површина земљишта, појава дугих сушних периода у љетном периоду, скупа употреба
механизације због конфигурације терена, недостатак довољних количина воде и савремених
система наводњавања и сл.
Пројекат наводњавања љубињског поља који се у претходних 5 година реализује на подручју
општине Љубиње је у завршној фази. Очекује се да ће од 2022. године бити у функцији систем за
наводњавање чиме ће се омогућити наводњавање најмање 210 хектара земљишта у љубињском
пољу. Ово ће бити прекретница у развоју пољопривреде и сигурно да ће условити и значајну
змјену култура које се сада узгајају на простору општине.
Према подацима катастра, Љубиње има око 550 хектара обрадивог земљишта. Стање на терену
казује да су земљишне парцеле на селима у великој мјери запуштене, зарасле у шикару а да се у
солидној мјери користи само земљиште у Љубињском и Убалачком пољу. Наравно, грађани
Љубиња обрађују значајне површине замљишта у Поповом пољу. Према власничкој структури,
општина Љубиње је власник око 220 хектара земљишта у Љубињском пољу и знатних површина
пашњака, крша и шуме на сјеверо-источним и југо-источним дијеловима општинског атара; остало
земљиште је приватно. Најинтензивнија активност одвија се на земљишту Љубињског поља, гдје је
на општинском земљишту засад вишње на око 114 хектара, засад јабуке и трешње на по 5 хектара
и шљиве на око 6 хектара. Засади вишње нису мјењали површину засада кроз посматрани
петогодишњи временски период, док су засади јабуке и шљиве готово удвостручени.
На подручју општине је регистровано око 2.725 говеда, од тога око 1.120 музних крава и 1.120
телади, док се број оваца процјењује на 6.150, а коза на 850 грла.Број грла говеда је већ дужи низ
година на отприлике на истом броју, док је примјетан број смањења оваца.Узгој се обављ у
домаћинствима који спадају у групу некомерцијалних. Традиционална дјелатност пчеларства и
производње меда се благо унапређује па се цијени да Љубиње има више од 5.700 пчелињих
друштава.Удружење пчелара "Кадуља" у 2020. години броји 60 чланова са око 4.880 пчелињих
друштава. Процјена је да на подручју општине има још 50-ак пчелара који нису чланови удружења
и који имају око 900 пчелињих друштава. Пчеларство се налази у узлазној путањи, пчелињи
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производи су јако квалиутетни и имају тржиште, тако да постоји потенцијла за ширење пчеларства
на подручју општине ЉУбиње. Перадарство у Љубињу је, на бази традиције и интензивних
улагања, изразито најразвијенија привредна дјелатност. Ово се односи како на обим, квалитет,
запошљавање, тако и на укупан приход на подручју општине. Носилац перадасрке производње и
регионални лидер у перадасртаву је предузеће "Кока продукт" доо са одговарајућим простором и
савременом опремом. Капацитети су 180.000 кока носиља, и 180.000 пиленки за властити узгој.
Запошљавају 42 радника. Поред овог предузећа постоји и инкубаторска станица "Љубивит" чији су
годишњи капацитети милион пилића (товни и лака линија). Запошљавају 10 радника. Такође, на
подручју општине, око 20 индивидуланих узгајиваче се бави перадарством са 50-60 хиљада кока
носиља.
Примјетан је пад у производњи товних пилића. Тако дасе са некад преко 10 домаћинстава,
тренутно свега 3-4 домаћинства баве узгојем товних пилића са укупним капацитетом од 10.000
товних пилића. Разлог се проналази у чињеници да је храна поскупила, а цијена меса не може да
прати конкуренцију великих клаоница у БиХ.
Подаци из АПИФ-а за 2016. годину показују да, од 238 регистрованог пољопривредног газдинства,
њих 194 (81,5%) представљају некомерцијална домаћинства (која производе само за своје
потребе), док су 44 комерцијална (18,5%). Исти показатељи у 2020. години показују да, од 392
регистрованих пољопривредних газдинстава (за 65% или 154 више регистрованих него 2016.
године), њих 338 (86%) представљају некомерцијална домаћинства (која производе само за своје
потребе), док су 54 комерцијална (14%) која живе искључиво од пољопривреде.
Према процјени око 770 домаћинстава се бави пољопривредом у мањем или већем обиму, што је
више од 70% укупног броја домаћинстава у Љубињу (1.077). Од тога се око 570 домаћинстава бави
мјешовитом пољопривредом (сточарством, повртларством, воћарством и ратарством).
Тутизам
Туристички потенцијал Љубиња је неразвијен и у основи неиспитан. Бројне су оцјене о солидном
потенцијалу развоја вјерског, ловног туризма и еко туризма. У претходном периоду се радило на
извјесним припремама могућности успостављања „ваздушне бање“у Банчићима, засноване на
бази података о дуговјечности људи са овог подручја. Према истраживањима, постоји довољно
података који би могли потврдити натпросјечно висок проценат становништва које је доживио
дубоку старост, и преко 100 година, а што се може довести у везу са специфичном климом,
исхраном људи и другим разлозима.
Као туристички мотиви могле би се издвојити бројне средњовјековне некрополе, а од природних
ријеткости зелени дуб у Банчићима за кога легенда везује благослов Светог Саве. Легенда каже да
се Свети Сава, кад је као принц Растко својевремено путовао овим дијелом земаља свога оца
великог жупана Стефана Немање, једног љета одмарао у хладовини храста, кога је у знак
захвалности благословио да вазда буде зелен. Зелени дуб је вишестољетни храст на коме лишће
не жути него своје зеленило задржава чак до краја марта.
Туристичка инфраструктура Љубиња је изразито неразвијена. Врло скромна традиција,
неразвијени капацитети објеката и услуга угоститељства, одсуства улагања у развој и промоцију
туризма – основне су одлике стања туристичке инфраструктуре. Први помак би могло бити
стварање критичне масе за формирање Општинске туристичке организације.
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Љубиње има добар географски полижај, и налази се на раскрсници неколико регионалних
ценатара (Мостар, Требиње, Дубровник, Херцег Нови су на раздаљини унутар 100 км), а и на свега
30км од Јадранског мора што даје потенцијал за развој туризма. Такође, у функцији је мали
олимпијски базен за спортове на води, градска спортска дворана, солидно богата и приступачна
ловишта, бројна излетишта, а постоје и широка подручја нетакнуте природе што јесте потенцијал
за развој туризма. Ипак, на подручју општине изражен је проблем смјештајних капацитета. Једини
хотел, Хотел „Љубиње“ са 50 лежајева, иако реновиран није у функцији.
Закључак
Приведни развој општине Љубиње се заснива на пољопривреди, тачније на сектору перадарства.
Број предузећа, број запослених и извоз на подручју општине је у опадању, док су приходи
предузећа константни. С друге стране, број предузетничких радњи је константан, а
најзаступљенији су трговина и угоститељство.
Значајна привредна грана на подручју општине је пољопривреда, гдје је број регистрованих
пољопривредних газдинстава, међу којима и број комерцијалних пољопривредних газдинстава у
порасту. Најзначајнија је област перадарства, али је значајна и производња и прерада бијелог
лука, те производња меда. У наредном пердиоду је потребно радити на брендирању
пољопривредних производа као што су сир, мед и бијели лук по којима општине Љубиње постаје
позната.
Туризам на подручју општине је неразвијен, али општина даје доста потенцијала за развој истог.
Природни и културно-историјски ресурси, ловишта, положај општине, само су неке од основа за
развој туризма у наредном периоду.

d) Преглед стања и кретања на тржишту рада
Број запослених у Општини Љубиње у посматраном временском периоду има тренд раста до
2018. године када је забиљежен и највећи број запослених (571), док у 2019. и 2020. години
долази до пада броја запослених особа, првенствено због затварања предузећа „Стијена-херц“ из
подручја информација и комуникација. У односу на 2016. годину када је број запослених био 520,
у 2020. години забиљежен је пад од готово 10% (471 запослени). Највише је запослених у области
пољопривреде, шумарства и риболова.
Табела 3 – Број запослених у Општини Љубиње

Укупно
Мушкарци
Жене

Број запослених Општине Љубиње
2016
2017
2018
2019
520
544
571
566
289
296
306
301
231
248
265
265
Извор: Завод за статистику РС

2020
471
233
238

Од укупног броја запослених, у пословним субјектима који су предали завршне финанцијске
рачуне за 2020. годину радило је 165 радника или 35%.
Број незапослених кроз посматрани временски период је у опадању и за 10% је мањи у 2020.
години (533 лица) у односу на 2016. годину (593 незапослених лица). Ипак, стопа незапослености
на подручју Општине тренутно износи 47,3% што је више и од стопе на републичком нивоу
(15,08%).
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Табела 4 – Број незапослених у општини Љубиње

Укупно
Мушкарци
Жене

Број незапослених Општине Љубиње
2016
2017
2018
2019
2020
593
573
463
476
533
302
294
238
241
291
279
225
235
Извор: Завод за статистику РС

272
261

Према подацима из Завода за статистику од укупног броја незапослених особа у 2020. години 38%
чине старији од 50 година, док незапослени млади до 35 година старости чине 23% незапослених
на подручју општине. У структури незапослених, 2020. године највише је незапослених радника са
средњом стручном спремом 39% (206), затим слиједе квалификовани радници 35% (186) и
неквалификовани радници 17% (91). На евиденцији Завода за запошљавање, налази се и 36 особа
са високом и 6 особа са вишом стручном спремом. Од укупног броја незапослених 261 је жена и
272 мушкарца.
Број пензионера општине Љубиње има тренд раста тако да је број пензионера у 2020. години
порастао за 18 корисника у односу на број пензионера у 2016. години. Према подацима Фонда за
пензијско и инвалидско осигурање РС тај број у 2020. години је износио 938, док је у 2016. години
износио 920. Број запослених на једног пензионера у општини је 0,5 док је то на републичком
нивоу тај број 1,19. Висина просјечне пензије у Општини износи око 350 КМ која је нижа у односу
на републички ниво (394,00КМ).
Просјечна нето плата у 2020. години износила је 910,00КМ и иако је за 20% већа него 2016. године
када је износила 753,00КМ, нижа је од висине просјечне плате на републичком нивоу (956,00 КМ).
Закључак
На подручју општине забиљежен је пад броја запослених и незапослених лица. Ипак, стопа
незапослености је и даље доста висока, а просјечна плата је доста нижа од републичког просјека.
С друге стране, број пензионера је у порасту чији је просјечан ниво пензија знатно нижи од
републичког нивоа. Број запослених на једног пензионера је изузено низак, те је у сљедећем
планском периоду кључно прије свега радити на повећању запошљавања кроз активне мјере
запошљавања, те програме едукација и рад на успостави активне сарадње између јавног и
приватног сектора.

e) Преглед стања и кретања у области друштвеног развоја
Образовање
Предшколско образовање – У складу са својим основним задатком, јавна установа Дјечији вртић
„Љубиње“је усмјерена на дјецу и подстицање њиховог цјеловитог психофизичког, емоционалног и
социјалног развоја. На подручју Општине, у оквиру вртића у вртићкој години 2020/2021. смјештено
52 дјеце (25 дјевојчица и 27 дјечака) што је за 21% или 14 дјеце мање од броја уписане дјеце у
вртићкој 2016/2017. години (66 дјеце, 40 дјевојчица и 26 дјечака).О дјеци се свакодневно брине 6
запослених (5 у сталном радном односу, један на одређено).
Тренутни објекат захтјева реконструкцију крова, а намјера је и да се сами објекат прошири као би
се обезбједио квалитетнији простор те повећао капацитета за боравак у вртића.
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Табела 5 – Број дјеце у предшколском образовном систему на подручју опшине

Дјечаци
Дјевојчице
Укупно

2016/2017
26
40
66

Број дјеце у дјечијем вртићу Љубиње
2017/2018
2018/2019
2019/2020
19
29
25
28
29
26
47
58
51
Извор: ЈУ Дјечији вртић Љубиње

2020/2021
27
25
52

Основно образовање - Општина Љубиње има једну основу школу, О.Ш. „Свети Сава“ коју у
школској 2020/2021. години похађа 246 ученика (112 дјевојчица и 134 дјечака), или 27 ученика
мање него годину раније. Посматрајући показатеље основношколског образовања можемо
видјети како је број ученика у паду.
Број ученика уписан у први разред је, такође у паду у посматраном временском периду са 28 у
школској 2016/2017. години на 23 првачића у 2020/2021. години или за 18%.
Број наставног особља у основој школи је кроз посматрани временски период констанатан и
износи 44 од чега је 16 мушкараца и 28 жена.
Табела 6 – Број ученика у основношколском образовном систему на подручју опшине
Број ученика у основној школи
2017/2018
2018/2019
2019/2020

2016/2017
Дјечаци
Дјевојчице
Укупно

150
132
282

148
121
269

140
128
268

148
125
273

2020/2021

134
112
246

Извор: Основна школа Свети Сава

Објекат основне школе задовољава услоге за одвијање наставног програма. Објекат је реновиран.
Што се тиче улагања на објекту у посматраном петогодишњем временском периоду урађена је
канализациона мрежа, промјењена кровна конструкција, школа прекривена панелима, урађена је
ПВЦ столарија на улазу у хол школе, хол школе (равни кров) у површини од 105м2 заштићен је од
прокишњавања, реконструисано је гријање(пумпа, цијеви и вентили на гријању), промјењени су
подови у четири учионице на спрату који су били потпуно дотрајали, реконструисан предњи дио
фасаде школе, те урађена ПВЦ врата на школским мокрим чворовима. У наредном стратешком
периоду на објекту основне школе је потребно урадити фасаду са јужне стране, замјенити олуке,
замјенити дрвене отворе на предњој страни школе (прозоре), те урадити реконструкцију мокрих
чворова. Један од проблема је рјешавање питања саобраћаја у школском дворишту. Због једног
улаза у школско двориште за аутомобиле постоји опасност по безбједност ученика у дворишту
посебно када су лоши временски услови јер је тада двориште потпуно загушено аутомобилима од
стране родитеља који одвозе и довозе дјецу.
Просјек ученика по одјељењу
опремљенубибилиотеку.

је

27,

а школа

има спортску дворану

и

солидно

Средњошколско образовање – на подручју Општине Љубиње, ученици могу да похађају средњу
школу „Светозар Ћоровић“ Љубиње, смјер опште гимназије. Број ученика који похађају ову
средњу школу, кроз посматрани временски период је у константсном опадању, школске
2020/2021. године уписано је 114 ученика што је за 20 ученика мање у однсу на 2016. годину (134)
или за 3 ученика мање у односу на претходну школску годину.
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Табела 7 – Број ученика у средњошколском образовном систему на подручју опшине
2016/2017
Дјечаци
Дјевојчице
Укупно

74
60
134

Број ученика у средњој школи
2017/2018
2018/2019
2019/2020

71
59
130

70
58
128

65
42
117

2020/2021

61
53
114

Извор: Средња школа Светозар Ћоровић

Објекат средње школе дјелимично је у лошем стању. Неопходна је реконструкција фасаде,
замјена постојећих отвора на згради, те замјена подова који су од винас плочица. Један од
заједничких проблема са зградом основне школе је подест којим су школе повезане и који
прокишњава.
Просјечан број ученика по одјељењу је 16. Школа нема спортску дворануте за потребе физичког
васпитања користи дворану основне школе.
На подручју општине, у посматраном временском периоду није забиљежен ни један случај
пријевременог напшутања школовања у систему основно и средњошколског образовања.
Високо образовање – На подручју општине Љубиње нема високообразовних установа. Студенти
похађају универзитете у већим градовима Републике Српске и региона. Према слободној
процјени тренутно је 83 особе, старосне доби од 19 до 27 година, са статусом студента. Што се
тиче образовних профила који су заступљени, евидентна је разноликост, а најзаступљенији су
правни и економски факултет. Општина Љубиње не издваја новац за стипендије студената, али од
2019. године у буџету се издвајау средства за стипендирање студената без родитеља у износу од
2.000КМ. Општина, такође, издваја новац за награде одличним ученицима основне и средње
школе. За те намјене издваја се са буџета општине око 6.000КМ на годишњем нивоу.
Култура и спорт
Као културну вриједност ширег значаја овдје треба издвојити споменичко насљеђе српске културе
средњег вијека у облику некропола – мраморја – надгробних споменика високе умјетничке
вриједности. Наравно, изузетно културно насљеђе чине православни храмови, цркве од којих неке
потичу из давних времена. Међу њима се истичу цркве Св. Пророка Илије у селу Градац (матица
цркава, потиче из XIII вијека) и црква Св. Кнеза Лазара у Влаховићима. Црква у Влаховићима,
изузетних архитектонских домета, потиче из косовског периода, а чува габаритне плоче на којима
су ктиторски записи који свједоче високе домете културног и економског развоја тадашњег
друштва. Треба споменути и Цркву Рођења Пресвете Богородице која је 2005. године
проглашена Националним спомеником Босне и Херцеговине од стране Комисије за очување
споменика. Црква је саграђена 1867. године, а о томе свједочи натпис који се налази у
унутрашњем дијелу храма. Након археолошких ископавања у унутрашњости цркве,закључило се
да се на мјесту данашње цркве налазиле три цркве, од којих се прва везује за период римске
владавине између IV и VI вијека.
У склопу цркве у наредном периоду планира се изградња музеја који ће обухватити цијело
културно-историјско наслијеђе Љубиња од раног средњег вијека до данашњих дана.
У селу Банчићи, познатом по стогодишњацима и по увијек зеленом храсту (дубу), те бројним
врстама љековитог биља и чистог зрака, постоји потенцијал за успостављање "ваздушне бање".
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Културно насљеђе Љубиња нема адекватан институционални оквир за своју презентацију,
афирмацију, а нарочито валоризацију као потенцијала туристичке понуде.
На подручју Општине од 2005. године постоји Народна библиотека као установа културе.
Билиотека располаже са савремено опремљеним и врло угодним простором од 400 m²,
библиотека-читаоница, интернет клуб и простор за видео презентације, изложбе слика, бесједе и
промоције књига. У њеним просторијама је, као резултат имплементације секторског плана
друштвеног развоја, 2015. године свечано отворена и Етно-соба, богата збиркама предмет и
материјала сакупљених у селима на подручју општине Љубиње.
Његовању вриједности културе и стваралаштву допринос даје и неколико аматерских удружења.
На овом плану дјелује Одбор СПКД „Просвјета“, који издаје годишњак „Гласник Љубиње“.
Фолклорно друштво „Љубиње“ које афирмише традиционалне вриједности игре и музике
завичајног насљеђа.
Љубиње има савремени базен за спортове на води, изграђен у оквиру пројекта Спортскорекреационог центра „Боровик“. За потребе спортских клубова, како тренирања тако и
организације такмичења, Љубиње има спортску дворану "Јово Ђурић". Најуспјешнији спортски
колектив је Одбојкашки клуб „Љубиње“ који је члан Премијер лиге БиХ. Клуб броји укупно 90
чланова у свим категоријама. Поред одбојкашког клуба активан је и КМФ „Љубиње“ који окупља
око 15 чланова и такмичи се у Првој лиги Републике Српске.
У наредном стратешком периоду потребно је извршити реновирање спортских терена на
отвореном за колективне спортове, познатије као терени "иза клуба".
Здравствена и социјална заштита
На подручју Општине Љубиње, здравствена заштита се спроводи у Дому здравља Љубиње и у
приватној породичној амбуланти "др Саво" Љубиње. Дом здравља Љубиње има два тима
породичне медицине и службу хитне помоћи. Овај број тимова је непромјењен у току
посматраног временског периода (2016-2020). Према подацима Дома здравља Љубиње, у 2020.
години било је 18 запослених од чега је 14 здравствених радника. У посматраном петогодишњем
периоду, укупан број здравствених радника је непромјењен. Од здравствених радникадва
судоктора опште праксе и један стоматолог. Што се тиче полне структуре, од укупног броја
запослених 12 је жена и 4 мушкарца.
Према евиденцији министарства, Фонд здравствене заштите има1.395корисника услуга
здравствене заштите на подручју Општине Љубиње регистрованих у Дому здравља Љубиње.
Буџет Дома здравља у 2020. години износио је 435.693 КМ што је за 48% више него остверен буџет
2016. године када је износио 328.687 КМ. Више од 73% буџета је долази из Завода за здравствено
осигурање Републике Српске. Дотације општине 2020. године су 20.000 КМ(у 2016. годину их није
било) и чиниле су 4% буџета Дома здравња.
У посматраном временском периоду на подручју општине, није забиљеженниједан случај
смртиноворођенчета, ali je забиљежен један случај смрти дјетета до једне године старости.
Такође, није забиљежен ни један случај смрти породиља.
На подручју општине, постоји и једна приватна породична амбуланта "др Саво" има три запослена
радника од чега је један доктор специјалиста гинекологије и двамедицинске сестре.
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Један од највећих проблема са којима се сусреће здравство јесте сам начин финансирања
здравствених установа у малим срединама попут Љубиња, гдје се новац даје искључиво по основу
броја пацијената, а како се тај број смањује онда долази и до смањења средстава за финансиарње
чиме долази до угрожавања функционисања самог дома здравља, јер нпр. хитна помоћ мора
фунционисати и за једног и као и за 1.000 стaновника.
Такође, велики проблем јесте и недостатак стручног кадра - доктора. Одлазак у иностранство,
веће плате здравствених радника у Федерацији БиХ условили су да одређен број љекара напушта
чак и веће центре у РС попут Бањалуке и Требиња што има за посљедицу да доктори из мањих
средина онда одлазе у веће центре и практично мале средине остају без доктора. Ово је проблем
који ће се још више манифестовати у будућности.
Објекат Дом здравља захтјева реконструкцију система гријања, изградњу мокрог чвора као и
опремање гинеколошке ординације.
Према евиденцији министарства, Фонд здравствене заштите има 1620 корисника услуга
здравствене заштите на подручју Општине Љубиње регистрованих у ПЗУ "др Саво" у Љубињу.
Ради остваривања одговорности у области социјалне заштите, 1993. године образована је посебна
јавна установа – Центар за социјални рад. Рад Центра се финансира из буџета Општине, а око 5 %
средстава дотира јавни Фонд дјечије заштите РС и други извори. Путем Центра одређено право из
социјалне заштите 2020. године остварује 161 лица (104 жена и 58 мушкараца), што је у односу на
2016. годину повећање за 24% или 48 лица.
Право на новчану помоћ и његу од стране другог лица у износу од135,90КМ, те право на његу и
помоћ I групе у износу од 181,20КМ и II група у износу од 90,60КМ по члану остварује 72 лица што
на годишњем нивоу износи око 154.306,41 КМ. Овдје су укључена и права незаштићених лица која
су утврђена прописом Општине.
Путем центра се остварују и права која се финансирају из Јавног фонда дјечије заштите РС.
Додатак на дјецу, који за другорођено дијете износи 46,80 КМ мјесечно, трећерођено 93,60 КМ,
2020. године остварује се за укупно 88 дјеце, односно за 53 родитеља корисника. Исто тако,
Центар посредује у остваривању материнског додатка за незапослене и запослене мајке.
Породиљско одсуство траје 12. мјесеци, а за 3. и 4. дијете 18 мјесеци.
Табела 8 - Видови помоћи корисницима социјалне заштите општине (2016-2020)
Врста помоћи
Стална новчана
помоћ
Новчана накнада за
помоћ и његу других
особа
Смјештај у установе
социјалне заштите
Једнократне
новчане помоћи
Укупно особа

2016
М Ж
С
2

21

17

Број корисника
2018
М
Ж
С

М

2017
Ж

М

2019
Ж

М

2020
Ж

С

С

С

23

2

20

22

1

17

18

1

14

15

1

11

12

49

66

17

50

67

23

53

76

23

46

69

22

52

74

3

3

6

3

2

5

3

3

6

3

3

6

4

3

7

16

18

34

12

11

23

14

8

22

7

11

18

30

38

68

38

91

129 34
83
117
41
81 122
Извор: JУ Центар за социјални рад

34

74

108

57

104

161

18

Укупан износ средстава која се издвајају за социјалну заштиту у 2020. години (16.341,13 КМ) је за
46% виши него у 2016. години (11.121,60 КМ), иако су помјене у висини давања готово константне.
Табела 9 - Износ исплаћене помоћи путем ЈУ Центар за социјални рад (2016-2020)
Износ помоћи у КМ / мјесечно (просјек)

Врста помоћи
Стална новчана помоћ
Новчана накнада за помоћ и његу других
особа
Смјештај у установе социјалне заштите
Једнократне новчане помоћи
Укупно средства

2016

2017

2018

2019

2020

3.040,42

3.323,56

2.399,51

1.928,51

1.766,66

7.008,85

9.195,05

8.476,20

9.962,62

10.094,47

708,75
835,65
773,40
2.495,25
363,58
239,86
2.175,75
237,68
11.121,60 13.594,12 11.866,74 14.623,80

2.375,00
2.105,00
16.341,13

Извор: ЈУ Центар за социјални рад

У евиденцији Службе социјалне заштите регисторвано је 17 особа ометених у психичком и
физичком развоју и особа са инвалидитетом. Од тог броја, 8 је женског, а 9 мушког пола. У основу
на 2016. годину, овај број је за 3 особе већи.
На подручју општине регистровано је 20 особа ратних војних инвалида од III дo X категорије. Овај
број је константан у посматраном петогодишњем периоду. Висина инвалиднине је кроз
посматрани вренемски период незнатно промјењена на више (за 1-3%) и креће се у распону од
504,02 КМ до 29,65КМ.
У категорији цивилних жртава рата, на подручју општине регистровано је 14 особа, од којих су 7
жене. Просјечна инвалиднина цивилних жртава рата је посматраном периоду је незнатно
ормјењена на више (за 1-3%) и реће се у распону од 222,34КМ до 133,40КМ.
У оквиру удружења родитеља и пријатеља дјеце са посебним потребама "Зрачак" дјелује и
Дневни центар за дјецу и одрасле са посбеним потребама. Имају укупно 22 корисника од тога 8
дјеце стаости до 18 година. Двоје дјеце са посебним потребама похађају основну школу и имају
подршку персоналног асистента
Сигурност грађана
Према подацима достављеним од ПС Љубињеу периоду 2018-2020. године дошло је до повећања
броја кривичних дијела, нарушавања јавног реда и мира као и броја прекршаја. У 2018. години
евидентирано је 9кривичних дјела, док је тај број 2020. године износио 13. у првој половини 2021.
гоине забиљежено је већ 9 кривичних дјела. Број прекршаја у временском периоду 2018-2020 је
такође, у порасту па је тако у 2018. години број прекршаја био 15, а у 2020. години 39 (у први шест
мјесеци 2021. године износио је 10). Нарушавање јавног реда и мира у 2018. години забиљењено
је 11 пута док је у 2020. години тај број више него двоструко већи и износио је 26 (у првих шест
мјесеци 2021. износио је 8). На подручју општине у посматраном периоду није било случајева
малољетничке деликвенције и крвних деликата.
У Љубињу су организовање цивилне заштите одредиле специфичности. Полазећи од чињенице да
се на подручју Општине у поратном периоду појављује већи број шумских пожара, који пустоше
ниско растиње и шуму, а угрожавају и насеља све до близу градског подручја, било је потребно
наћи одговор на нарасле потребе спречавања или ублажавања штета од пожара.
Укупна површина општине Љубиње износи 32.638 хектара, а у пожару од 06.08.2021. године
ватреном стихијом било је у веома кратком року обухваћено 3.400 хектара (југозападни дио
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Општине Љубиње који обухвата насељена мјеста: Банчиће, Мишљен, Пустипуси, Околишта, Обзир
и Поцрње) што представља око 10% укупне површине општине.
Према извјештају Територијалне ватрогасне јединице пожар се пренио из правца Федерације БиХ,
тачније из општине Неум, а ватра се захваљујући екстремно високим температурама и
потпомогнута јаким вјетром муњевитом брзином ширила у свим правцима. Ватра се веома брзо
проширила на три правца, у правцу Банчића, Мишљена и Глеђеваца (Мркаља), а због заосталих
мина и брзине којом се ширила било је немогуће гасити.
Према подацима из општинске евиденције укупна директна материјална штета од пожара износи
203.051,50 КМ.
Табела 10 – Рекапитулација штете од пожара у августу 2021. године
Р.БР.
1.
2.
3.
5.
6.
7.

ОПИС
Штете на шумама
Штете на пашњацима
Штете на ливадама
Штете на ловној дивљачи
Материјална штета у т.в.ј.
Штета на пољопривредним културама
УКУПНО
Извор: Општинска управа Љубиње

ИЗНОС
77.760,00
130.092,00
3.010,50
12.000,00
4500,00
2689,00
230.051,50

Пожари се скоро редовно јављају управо на овоме подручју, а сваки наредни пут пожаришта буду
све већа, и већи је степен опасности за људе и објекте. Нажалост, ово подручје је још увијек
прекривено минама и није гашење истог је отежано.
Ватрогасци не посједују одговарајућа ватрогасна возила за гашење оваквих пожара и једно од
рјешења које се намеће и које је покренуто код Савеза општина и градова РС јесте да се у току
љетних мјесеци један од хеликоптера Хеликоптерског савеза РС буде стациониран у
Херцеговините да се поједностави процедура како би на само појаву пожара исти одмах
дејствовао и не би се дозволило да се пожар прошири.
Законски услови су одредили минималан број од 12 припадника за оснивање јединице, а на
подручју општине је извршено попуњавање капацитета ватрогасне јединице. Како није било
цјелисходно да се уз ову јединицу организују посебне јединице цивилне заштите, на бази
процјена од могуће угрожености елементарним и другим непогодама, одлучено је да се
општинској ватрогасној јединици повјере и послови цивилне заштите. Јединици недостаје
специјализована опрема као и алат за разваљивање да би успјешно одговорила задацима који
суоквирно одређени Законом и дати планом на нивоу Општине. Ватрогасна јединица је смјештена
у неадекватне просторије. Неопходно је да се у наредном периоду направи Ватрогасни дом, као и
да се набави одговарајућа ватрогасна опрема, првенствено мислећи на ватрогасна возила и
цистерне. Постојећа возила се стара по 40 и више година и не могу да одговоре потребама и
задацима.
Пандемија обољења ЦОВИД-19 изазвала је у свијету велике економске посљедице за све државе,
па тако и Босну и Херцеговину и Републику Српску. С обзиром на тренутну ситуацију, односно
пандемију проузроковану корона вирусом (КОВИД-19) вриједи се кратко осврнути на ситуацију на
подручју општине Љубиње. Општина је у континуитету пратила стање на терену везано за
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пандемију Коронавируса (КОВИД-19), па тако можемо рећи како је од почетка службене
пандемије до краја 2020. године, број потврђених обољелих износио177 на подручју општине, а
број смртних случајева је био 10. Као и свугдје пандемија је имала негативан утјецај на стање у
привреди с обзиром на мјере о престанку рада или о ограниченом начину рада. Пад привредне
активности има и негативне посљедице на пад прихода саме општине због тога бити потребно
учинити одређене промјене у буџету, што може имати и утицај на реализацију стратешких
пројеката, односно могућност суфинансирања пројектних активности. Капацитети ЈУ Дома
здравља Љубиње нису у потпуности били довољни за борбу с изненадном и неизвјесном
пандемијом. Међутим интерактиван однос и напори свих су били усмјерени на помоћ свим
становницима општине. Наравно ове тешке тренутке помогле су донације које су се односниле на
опрема за заштиту и борбу против пандемије укључује рукавице, дезифицијенс, заштитна одјела
као и маске за лице.
У општини Љубиње не постоји изражен проблем паса луталица.
Цивилно друштво и општинска администрација
На подручју општине регистровано је35 удружења грађана која броје око 1.300 чланова. Међутим,
активно ради двадесетак удружења карактеристичних за овакве средине (спортска, културноумјетничка, пензионери, млади...). Најактивније НВО су Фолклорно друштво „Љубиње“, затим ОК
"Љубиње", Шаховски клуб "Љубиње". Карактеристично за већину удружења регистрованих на
подручју општине Љубиње је да они немају довољно развијене капацитете за припрему и
реализацију специфичних пројеката који траже познавање ПCM методологије.Из општинског
буџета за удружења грађана, 2020. године издвојено је 156.636 КМ, што је у односу на 2016.
годину мање за 15% када је износило 182.576 КМ. У новосонованом Друштвеном центру налазе се
просторије које наведена удружења могу користити за своје потребе.
Општинску управу опшитне Љубиње чине Одјељење за општу управу, Одјељење за финансије,
привреду и јавне дјелатности, Одсјек за привреду, Одсјек за општу управу и Сектор заједничких
послова. Тренутно је запослено 25 особа од којих је 9 жена и 16 мушкараца. Од укупног броја
запослених 18 је високообразованих и 7 са средњошколском стручном спремом. Техничка
опремљеност општинске управе није на задовољавајућем нивоу. Рачунари су стари преко десет
година и потребно је извршити замјену истих. Запосленим радницима недостаје и стручног знања,
нарочито у области припреме и имплeмнетације пројеката.
Закључак
На подручју општине Љубиње постоји организовано предшколско, основношколско и
средњошколско образовање у којима је број уписане дјеце у посматраном временском периоду у
опадању. Иако је у претходном периоду радило на санирању и реконструкцији објеката, у
наредном стратешком периоду је неопходно санирати објекте оба школска објекта у циљу
обезбјеђивања што бољих услова за ученике и наставно особље.
У сегменту здравства, здравствена заштита је организована и проводи се солидно опремљеном
Дому здравља као и породичној амбуланти "Др Саво". Објекат Дом здравља захтјева
реконструкцију система гријања, изградњу мокрог чвора као и опремање гинеколошке
ординације. Систем социјалне заштите се спроводи кроз Центар за социјални рад у складу са
Законским прописима.
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Клутура и спорт на подручју општине имају велики значај, те кроз интензиван рад у протеклом
периоду обезбјеђени су услови за рад библиотеке у чијем склопу се налази неколико важних
садржаја, али и рад спортске дворане и базена. У наредном периоду планира се наставак
изградње реконструкције спортских терена за колективне спортове на отвореном. Такође,
општина планира наставити подршку организацијама цивилног друштва из свих сфера дјеловања
првенствено кроз подршку јачања капацитета.

f) Стање јавне инфраструктуре и јавних услуга
Путна инфраструктура
Ако саобраћајном инфраструктуром обухватамо мрежу путева на подручју општине, можемо
закључити да она у основи задовољава само минималне стандарде и потребе, које су одређене
укупним стањем развоја мале и изразито неразвијене заједнице. Магистрални пут (М6) пролази
кроз градско насеље и Љубиње повезује са сусједним мјестима Стоцем (20 км) и Требињем (60
км). На столачком правцу, коловозна трака има ширину од само 5 м, што је озбиљна безбједносна
сметња. Пут за Требиње је у бољем стању. Пут за сусједну општину Берковиће, који би могао
имати регионални значај није асфалтиран. Сличан значај би могао имати и пут Љубиње-КртињеМоско (као спојни пут за М6 и М20) али је већим дијелом неасфалтиран. Локални путеви, који
повезују сеоска насеља са сједиштем општине укупне су дужине око 100 км од чега је асфалтирано
50 км. Више од 30 км пута није категорисано. Да се закључити да Љубиње има само 15-ак км
магистралног пута, да регионални правци још нису асфалтирани, да бројна села тек треба да
добију асфалтне путеве. Извјесно, може се условно оцијенити да је задовољавајућа саобраћајна
инфраструктура у већем дијелу градског насеља.
Упериоду од 2016. године до 2020. године на подручју општине Љубиње је асфалтирано и
бетонирано укупно 4.935м, путне мреже која се односи на локалне путеве и градске
саобраћајнице. Од укупног износа асфалтирано је 2.335м, а бетонирано 2.600м.
У 2018, години асфалтирано је 138м у улици Ратковић, 139 м у улици Алексе Шантића, 288м у
насељу Обор,100м улица Прекопци и 920м у МЗ Виногради).У 2020. годни асфалтирано је 330м у
МЗ Виногради.
У 2016. години бетонирано је 400м локалног пута према селу Жабица и 310 м према селу Доња
Ивица. У 2017. години бетонирано је 500м пута према селу Влаховићи, 790м према МЗ Крушевица,
420м у МЗ Дубочица, док је у 2018. години бетонирано 300м у МЗ Крајпоље и Крушевица.
У наредном стратешком периоду план је наставити са асфалтирањем путних праваца на подручју
општине у циљу обезбјеђења путне комуникације и сигурности за становнике општине.
Електро енергетска мрежа
Љубиње има напајање електричном енергијом путем 35 KV далековода из Стоца. Изграђен је 10
KV далековод на релацији Величани – Љубиње, као резервни извор снабдијевања, али је
недостатан и често ван функције. Електро-енергетска мрежа покрива готово сва насељена мјеста
на подручју општине. Према подацима РЈ „Електро Херцеговине“, јединог дистрибутера,
високонапонска мрежа на подручју општине има дужину од око 120 км, а ниско-напонска око 80
км. Дио мреже на западном дијелу општине је девастиран још током рата и није обновљен.
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На подручју општине ради се на одржавању постојећег стања електроенергетске инфраструктуре,
са 1.462 прикључка (1.334 за физичка лица и 128 за правна лица). Лоша нисконапонска мрежа
узрокује повремене нестанке струје, што има неповољан утицај на стабилност привредне
производње и може да одврати потенцијалне инвеститоре од инвестирања у ово подручје.
Општина нема надлежности у погледу побољшања ниско-напонске мреже већ је све у
надлежности Електропривреде РС, којa за сада нема планове за адекватно рјешавање овога
проблема, и поред његовог сталног истицања од стране Општине Љубиње.
Водоснабдијевање и канализација
Љубиње се водом за пиће снабдијева водоводом са врела Брегаве, у Долу, Општина Берковићи.
Дужина вода је 16 км, а специфичност је у томе што се вода са изворишта системом пумпи
избацује на висину од око 500 метара у резервоар Битуња, одакле иде гравитационим водом
према Љубињу, гдје су уз стари изграђена два нова резервоара од по 1000 м3. Водовод је
изграђен 1975. године, а има капацитет 50 л/сек. Осим Љубиња користе га: Вођени, Крајпоље,
Дубочица, Вардуша, Убоско. Према подацима Ј.П. „Водовод“, које управља системом, дужина
водоводне мреже износи око 40 км, број потрошача-пословних субјеката са 130 у 2016. години
дошао до 136 у 2020. години, биљежећи пораст од 4,6%. У истом периоду расте број домаћинстава
корисника за 3%, са 910 на 940. Према истом извору губици воде износе 40%, а наплата услуге
60%. Цијена воде је 1,17 КМ/м3 за домаћинства, а за пословне субјекте око 1,5 КМ/м3. Након
озбиљних инвестиција у поратним годинама, водовод Љубиње у дужем периоду функционише
без посебних тешкоћа и застоја, али се намеће потреба хитних мјера смањења губитака воде, као
и побољшања наплате, посебно у свјетлу великих трошкова електричне енергије за рад пумпног
постројења. За сезонске несташице воде у вишим зонама (сјевер) тек треба наћи одрживо
рјешење.
У периоду 2016-2020. расте број прикључака на канализациону мрежу за 16%, са 190 на 220.
Изграђено је 400м канализационе мреже. Изградња главног колектора и почетне фазе
канализације започета је 1998.године. У том периоду обезбијеђено је да се на систем
канализације прикључе корисници најужег градског језгра, које је због старости насеља и
засићености септичких јама било најугроженије – ризиком одлагања фекалија и другог течног
отпада. У другој фази је изграђен колектор до индустријсек зоне, који је омогућио прикључак за
бројне кориснике из нових насеља. Сљедећа фаза била је изградња грађевинских дијелова
система за пречишћавање отпадних вода. Недостају средства за завршетак пречистача, нема
средстава ни за изградњу нових елемената мреже, чак ни за ургентне захтјеве прикључења
школских објеката. У новије вријеме дошло је до озбиљног застоја у погледу организације рада и
управљања системом канализације.
Телекомуникације и РТВ сигнал
На фиксној мрежи телефона има 975 прикључака, 94% територије је покривено сигналом мобилне
телефоније, као и интернет мрежом. О корисницима мобилне мреже могуће су само
процјене.Околна села Убоска, Влаховића и Капавице немају сигнал МТЕЛ као ни могућност
приступа интернетру што им представља велике проблеме. Може се рећи да на појединим
подручјима нема, или је слаб, сигнал јавног ентитетског емитера (РТРС), а грађани у зони градског
насеља могу користити услуге кабловског оператера.
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Закључак
Иако општинау континуитету ради на асфалтирању и одржавању локалних путева, саобраћај се на
дијелу макадамских путева одвија у отежаним условима док локални путеви имају већином
неадекватну ширину коловоза. У наредном периоду планира се наставити побољшање путне
мреже.
Електроенергетска мрежа на подручју општине није у поптуности у задовољавајућем стању
посебно средњенапонска и нисконапонска мрежа, али њена реконструкција није у надлежности
општине нити општина има утиацаја на предузеће које управња електро мрежом.
Покривеност општине и становништва водоводном мрежом је на задовољавајућем нивоу, док је
покривеност канализационом мрежом је на доста ниском нивоу и у наредном периоду је
потребно радити на изналажењу средстава за изградњи мреже и повећању броја прикључака
како становника тако и приватих предузећа уз истовремено рјешавање проблема непостојања
пречистача отпадних вода.
Градско подручје општине Љубиње има оптичку мрежу што јој даје стабилну интернет конекцију,
добру покривеност мобилном мрежом и фиксном телефониом.
Проблем електроенергетске мреже као и проблем репетитора није у надлежности опшитне, док
су путна, водовода и канализациона инфраструктура њена надлежност али озиром да је ријеч о
финасијски захтјевним пројектима, потребе из буџета превазилазе могућности финансирања.

g) Заштита животне средине укључујући смањење ризика од катастрофа/несрећа
На подручју општине Љубиње не постоји развијен систем управљања отпадом. Отпад се одлаже
на градску депонију и још увијек се не врши раздвајање искористивог отпада са циљем његове
рециклаже.Јавно комунално предузеће чија је дјелатност скупљање, одвоз и напрата одвоза
комуналног отпада, током 2019. и 2020. године је било у стечају, те је поново основано 2021.
године.
Одвоз смећа и отпада из стамбеног и пословног простора уређен је у складу са законом. У
поратном периоду на овом плану је остварен велики напредак. Саниран је проблем дивљих
депонија (иако данас постоји 5 дивљих депонија на подручју општине) стара депонија је
затворена и у основи санирана, отворена је нова депонија комуналног отпада на подеснијој
локацији. Систем канти за смеће успјешно је замијењен контејнерима и набавком новог возила
подизача. У новије вријеме дошло је до застоја и сметњи, које свој узрок имају у слабој наплати
комуналне услуге (постотак наплате је 80%) и другим организационим тешкоћама предузећа коме
је ова дјелатност повјерена, као што је покривеност становништва одвозом комуналог отпада која
је 70%. Насеља која нису покривена одвозом смећа су претежно сеоска подручја која су удаљена
од града и са мањим бројем корисника (Грабље, Градац, Ограда, Влаховићи, Убоско, Банчићи,
Кпавица, Крушевица). У наредном стратешком периоду је потребно радити на повећању
покривености домаћинстава одвозом отпада, нарочито у Мјесној заједници Љубиње 2
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(Тепаруша), гдје постоји проблем са уским улицама и немогућности да камион дође до свих
кућа.Такође, неопходно је радити и на повећању постотка наплате.
На подручју општине се не ради сортирање и/или рециклирање отпада.
Табела 11 - Одвоз смећа и отпада на подручју опшине (2016-2020)
Постотак покривености одвозом смећа
(%)
Домаћинства
Правне особе

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

60%
100%

60%
100%

60%
100%

-

-

70%
100%

-

-

720

-

-

10.000

-

-

3.000

-

-

5

-

-

25 КМ

-

-

80%

Укупно
Број корисника услуге одвоза смећа и
620
630
630
отпада
Количина отпада прикупљеног током
8.500
8.500
8.500
године – м3
Количина отпада који није прикупљен
током године – м3 – процјена (одложен на
5.000
5.000
5.000
„дивље“ депоније и сл.)
Број дивљих депонија на подручју
7
7
7
општине – процјена
Просјечна цијена одвоза отпада по
20 КМ
20 КМ
20 КМ
мјерној јединици– контејнер
Постотак наплате услуга
80%
80%
80%
Извор: Јавно комунлано предузеће

Јавна расвјета, превоз, паркинг и гријање
Систем градске расвјете је изграђен у градском насељу и покрива око 70% овог простора. У
претходном петогодишењем периоду постављено је 373 нових расвјетних тијела. Током 2018. и
2019. године извршена је замјена свих332 расвјетна тијела, као и набавка 40 нових расвјетних
тијела за проширење мреже јавне расвјете.
Систем јавне расвјете прије замјене састојао се од 332расвјетна тијела са живиним сијалицама од
којих у просјеку уфункцији није било око25%. Дешавали су се чести кваровиа и освјетљење је
било лоше. У периоду од 01.07.2018. до 31.07.2019.године (година дана након постављања
расвјетних тијела) трошкови јавне расвјете износе 13.196 КМ и утрошено је 67.793 kwh, док је у
периоду од 01.05.2017. до 01.06.2018. године (годину дана прије постављања нових расвјетних
тијела) утрошено је 161.061 kwh што износи 30.791 КМ.
Узимајући у обзир чињеницу да је у функцији 135 расвјетних тијела више него у периоду прије
уградње ЛЕД расвјете, укупне уштеде у периоду од годину дана износе 93.268 kwh или 58% у
односу на претходни период. Финансијске уштеде са укљученим трошковима одржавања од 3.000
КМ, износе 20.594 КМ или 61% мање у односу на претходни период. Укупан износ средстава која
су издвојеназа ову сврху из буџета износи 250.643КМ и овај износ се отплаћује у једнаким
мјесечним ануитетима на период од 92 мјесеца.
Елементи градске расвјете успостављени су и у МЗ Убоско и МЗ Крајпоље. Током 2021. и 2022.
године планирано је проширење градске расвјете у улици Хиландарски пут, потом у Принциповом
насељу као и у улици Милоша Црњанског. У плану за наредне године је и проширење градске
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расвјета на приградска насеља, као и проширење расвјете дуж магистралног пута М7 Столац Љубиње - Требиње.
Одржавање и уређивање јавних површина, паркова, али и локалних путева, законом је одређено
као комунална дјелатност од заједничког интереса.
У Љубињу су остваривани значајни резултати у погледу освајања урбаних стандарда. Посебно би
се то могло истакнути за изградњу и уређење нових паркова и других јавних површина, те би се
могло рећи да је урбано-градска инфраструктура практично комплетирана.
На подручју општине није организован јавни превоз путника. Узроци су, с једне стране у промјени
навика и готово масовној набавци и коришћењу претежно половних путничких аутомобила, а с
друге стране у недостатку средстава за субвенције којим би били покривени губици у послвоању
превозника.
Квалитет ваздуха, воде и тла
На подручју општине Љубиње не постоје мјерне станице које би вршиле испитивање квалитета
ваздуха, међутим, како ни у ближој околини, нема значајнијих загађивача ваздуха, с правом
можемо тврдити да је квалитет ваздуха на подручју наше општине на завидном нивоу. Тренутно
преко 70% субјеката на подручју општине посједују еколошке дозволе у којима су прецизно
дефинисане обавезе и наложене мјере, као и утврђени мониторинг планови, које одговорне
особе у тим предузећима морају спроводити, а са циљем заштите животне средине.
За стање земљишта на подручју општине, у погледу загађености, може се тврдити да је на
задовољавајућем нивоу, а приближно је око 100 hа изложено третирању пестицидима, што у
будућности може изазвати одређени степен контаминације овог земљишта.
Општине Љубиње чине екстензивне шуме које су по флористичком саставу и економској
вриједности типичне за субмедитеранско подручје (у којима углавном расте трнасто жбуње и
ниже шумско дрвеће), непродуктивна земљишта и камењари Заштита, кориштење и управљање
шумским еко системима је у надлежност Центра за газдовање кршем са својом подручном
јединицом - Шумска управа Љубиње. Према њиховим подацима у протеклом периоду није било
планских сјеча.
Ризици од катастрофа/несрећа
Поред лошије саобраћајне инфраструктуре, која узрокује саобраћајне несреће, опасност за
општину представљају природне непогоде, посебно пожар, потрес, суша, олујни вјетар и град.
Посљедице хидрометеоролошких непогода (нарочито суше, али и града и мраза) нарочито су
изражене у пољопривредној производњи и требало би да се у наредном периоду њихово
негативно дејство смањи на што мању мјеру. Подручје општине Љубиње је безводно подручје, а
како се територија налази на крајњем југу РС (БиХ) суше се јављају скоро сваке године. Суше
узрокују смањење приноса и до 30%, и смањење прихода за око 1.500.000 КМ. Подручје општине
је и веома трусно и стално пријети опасност од земљотреса.
Скупштина општине Љубиње је 2017. године (Одлука бр: 01-85-2-1/17)донијела одлуку о усвајању
Процјене угроженоси од елементарних непогода и других несрећа општине Љубиње коју је
израдила Служба цивилне заштите. Закључци наведене процјене су сљедећи:
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•

Снијег и снијежне падавине - опремити барем једно возило за чишћење снијега;

•

Геолошки ризици (земљотреси) - поштовање прописа и одредби техничке нормативе код
планирања, пројектовања и изградње у сеизмичким активним подручјима какво је
Љубиње;

•

Пожари - Радити на материјално-техничком опремању и обучавању како ватрогасних
јединица, тако и предузећа и других правних лица;

•

Здравствени ризици - Епидемије заразних обољења: потребни су детаљни планови који су
примјењиви у свим кризним ситуацијама; Јачати и одржавати капацитете за рано
откривање, процјену, пријављивања и извјештавање; Предузимање превентивних мјера
како би се спријечило ширење и смањио терет болести; Обука здравствених радника;
Редовна и планска набавка вакцина и антивиралних лијекова; Остварење боље
комуникације између грађана и здравствених установа;

•

Заштита биља и загађење пољопривредног земљишта - Успостављање система контроле
провођења мјере заштите, те израда планова за рјешавање хитних и евентуалних кризних
ситуација;

•

Болести животиња - Осигурати континуирано подизање свијести грађана о могућим
ризицима и мјерама првенције. Јачање капацитета овлаштених ветеринарских
лабораторија.

Посебан вид опасности представља неријешен проблем одлагања живинарског отпада.Како је у
Љубињу јако развијено перадарство, тако се јавља и проблем са одлагањем живинарског отпада.
Рјешење треба гледати у привлачењу инвеститора односно отварању погона за прераду отпада.
Дио подручја општине Љубиње је миниран. Ради се о рубном и ненасељеном дијелу укупне
површине око 15 ха и већина је трећег приоритета. Локалитети који су свакодневној цивилној
употреби су деминирани. Деминирање се врши према приоритетима који се утврђују и проводе
на нивоу БиХ.
Енергерска ефиксаност
У протеклих пет година (2016-2020) на подручју општине Љубиње постављено је 330 ЛЕД
расвјетних тијела, а у наредном периоду је план насавити замјену постојећих и уградњу нових.
На подручју опшине у претходном петогодишењем стратешком периоду, нисуреализовани
пројекти побољшања енергетске ефиксаности јавних објеката, али је у наредном периоду
планиран рад на пољшању енергетске ефиксаности објеката основне и средње школе, дјечијег
вртића и Дома здравља.

h) Стање просторно планске документације
Општина Љубињу има усвојен Просторни план општине за период 2011-2031. године чиме су
створене претпоставке за квалитетније управљање, уређење и коришћење простора у функцији
интегрисаног развоја општине. При изради стратегије развоја општине Љубиње води се рачуна о
томе да буде усклађена са овим планом.Свакако, у наредном периоду недостају, а постојии
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потреба за усвајањем и осталих планова из области просторног планирања, а посебно
урбанистичког плана као и регулационог плана за одређене просторе.
Закључак
На подручју општине постоји организова систем одвоза отпада, али би покривеност становништва
и постотак наплате могао бити већи на чему је потребно радити у наредном периоду. Не постоји
систем рециклаже и сортирања отпада.
Квалитет воде, ваздуха и тла је на задовољавајућем нивоу. На подручју оштине постоји проблем
пожара, земљотреса, суше и мраза који проузрокују велике штете на пољопривредним културама.
Изградњом система за наводњавање дјелимично ће бити ријешен проблем суше, а превентивним
дјеловањем, набавком адекватне и потребне опреме, ако и укључивањем хеликоптера у гашење
пожара биће смањен и ризик од настајања већих штета од пожара. Подручје Љубиња је изузетно
трусно подручје и потребно је водити рачуна о стриктном поштовању правила грађења објеката у
оваквим подручјима.
У протеклом периоду није било улагања у енергетску ефикасност на подручју општине на чему се
планира радити у нарендом периоду, посебно на објектима основне и средње школе.
Општина има усвојен Просторни план који важи до 2031. године.

i) Анализа буџета и пројекције средстава за финансирање реализације стратегије
развоја
Приходи
Укупни приходи у Буџету општине Љубиње за 2020. годину износили су 2.378.936 КМ и већи су за
21,6% у односу на 2019. годину, те за 34% у односу на висину Буџета за 2016. годину. Планирани
Буџет за 2021. годину је мањи у односу на 2020. годину за 18 % и износи 1.950.600 КМ, а на нивоу
је буџета из 2019. године.
Табела 12– Планирани и реализовани приходи у Буџету општине Љубиње
2016

2017

2018

2019

2020

Укупни планирани приходи

1.739.030

1.671.000

2.066.800

1.944.500

2.348.567

Укупни остварени приходи

1.775.767

1.735.668

2.065.285

1.956.164

2.378.936

99,9%

100,6%

101,3%

Проценат реализације

102,1%

103,9%
Извор: Буџет

Структуру прихода чине порески приходи, непорески приходи и грантови. У 2020. години пореска
примања чинила су 91,1% укупних прихода код којих је 92,6% приход од индиректних пореза.
Непорески приходи у 2020. години чинили су 5% укупних прихода, а примитци од грантова су
износили 3,9% од укупних буџетских прихода. У структури буџета 2016. године, пореска примања
чинила су 82,2%, непореска примања 9,3%, а грантови 0,9% укупних прихода.
Порески приходи су у благом порасту у периоду од 2016. до 2020. године за 8%. Непорески
приходи, с друге стране биљеже пад за 52%, док се код грантова уочава огромна осцилација и
смањење за четири пута у посматраном временском периоду.
Разлог пада непореских прихода је смањење прихода од комуналних такси.
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Разлог осцилација код грантова и тренфера је чињеница да је током 2020. године дошло до
реализације више различитих пројеката који су финансисрани од стране виших нивоа власти, као и
средстава грађана прикупљених на рачун ублажавања посљедица короне (реконструкција
водовода, трансфер Владе Републике Српске за санацију посљедица короне...).
Табела 13 - Приказ структуре буџетских прихода
Порески приходи
Непорески приходи
Грантови и трансфери

2016
1.460.500

2017
1.431.087

2018
1.540.348

2019
1.667.157

2020
1.586.536

165.385
149.882

134.232
170.349

154.954
369.983

140.845
148.162

86.578
705.822

Извор: Буџет
Расходи
Структура укупних расхода у буџету Општине односни се на расходе за лична примања
запослених, расходи по основу материјалних трошкова и текућих грантова, те на дознаке вањским
корисницима.
У периоду од 2016-2020. године расходи се крећу у распону од 1.464.669 КМ у 2016. године до
1.684.616 КМ у 2020. години и у константном су порасту. У 2020. години остварени расходи већи су
за 34% у односу на 2016. годину.
У општини доминирају текући расходи у односу на капиталне расходе. У просјеку плате и наканде
запослених чине око 38% укупног буџета и имају тенденцију раста кроз посматрани временски
период. Материјални трошкови за посматрани период чине у просјеку 10% укупних расхода
буџета. Текући грантови у просјеку чине око 22% укупног буџета.
Проматрајући пословне резултате општине Љубиње, видљиво је кроз наведени период да су
остварени приходи, већи у односу на расходе.
Табела 14 - Приказ односа буџетских прихода и расхода
Укупно остварени приходи
Укупно остварени расходи
Приходи/Расходи

2016
1.775.767
1.464.669
121,24

2017
1.735.668
1.419.253
122,29

2018
2.065.285
1.506.972
137,05

2019
1.956.164
1.670.549
117,1

2020
2.378.936
1.684.616
141,22

Извор: Буџет
Укупан постотак потпуне или дјелимичне реализације планираних пројеката у оквиру Стратегије
развоја општине Љубиње 2011-2020. године је 90,2%. Од укупно 133 пројекта из Стратегије, 50
пројеката, односно 37,6% је спроведено у потпуности. Удио пројеката чија спроведба није ни
започета у овом периоду је 9,77% (13 пројекта), док је удио дјелимично реализованих или
започетих пројеката 52,6% (70 пројекта). У складу с наведеним подацима закључак је како је у
посматраном петогодишњем периоду реализовано или дјеломично реализовано 120 пројеката.
Уколико се посматра омјер планираних средстава из секторских планова, укључујући и накнадно
додане пројекте путем планова спроведбе, од укупно 43.218.000 КМ планираних за провођење
свих пројеката, реализовано је 39,5%, односно издвојено је 17.083.255 КМ.
Најнижи степен реализације укупих средстава у претходном петогодишњем периоду је
забиљежен у секторском плану за заштиту животне средине (38,32%од укупно планираних
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средстава). Највише средстава је издвојено у сектору за економски развој 51,26%, док је у сектор
друштвеног развоја издвојено 41,49% од укупно планираних средства.
Што се тиче извора финансирања, у структури укупно реализованих средства, из Буџета је
издвојено 28,95% док је из вањских извора издвојено 71,05%, што наводи на закључак да се
већина пројеката финансира из вањских извора.
Табела 15 – Реализиована финансијска средства за стратегију у периоду 2016-2020

Сектор

Планирана
финансијска
средства за
провођење
пројеката
Укупно

Буџет

Вањски извори

Укупно

%
реализовани
средстава од
укупно
планираних
по секторима

Реализована финансијска средства за провођење
пројеката

Привредни
развој

20.823.700

2.137.400

8.537.855

10.675.255

51,26%

Друштвени
развој

17.027.300

2.024.000

5.040.700

7.064.700

41,49%

Заштита
животне
5.367.000
783.055
1.273.645
2.056.700
средине
Укупно
43.218.000
4.944.455
12.138.800
17.083.255
%
28,95%
71,05%
(структура)
Постотак реалиозваних средстава од укупно планираних
39,5%
Извор: Јединица за управљање развојем, Општина Љубиње

38,32%

Развојне прилике које се указују биће тешко реализовати кориштењем само општинског буџета,
који је једва довољан за покривање оперативних трошкова и растућих социјалних потреба
становништва. У недостатку домаћих програма подршке и фондова, једини избор се своди на
знатно активније коришћење доступних европских регионалних фондова (АДРИОН, МЕД,
Прекогранична сарадња), који у знатној мјери подржавају пројекте промоције природне и
културно-историјске баштине, те оријентацију на обновљиве изворе енергије. За коришћење ових
фондова неопходно је повезивање локалне агенције за МСП и општинске јединице за развој са
низом агенција (домаћих и из сусједних земаља) које већ посједују значајно искуство и референце
у припреми и имплементацији пројеката у оквиру ових програма. Уз то, неопходно је осигурати
бар 15% средстава за суфинансирање из општинског буџета, понекад и више, зависно од захтјева
специфичног позива за достављање пројеката.
Према садашњим процјенама, за финансирање имплементације Стратегије развоја у у периоду
2022-2028. године из општинског буџета би се могло издвојити укупно око 4.250.000 КМ (око 18%
више средстава него у досадашњем периоду имплементације). Процјена могућности
финансирања имплементације Стратегије у периоду 2022-2028 приказана је у сљедећој табели.
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Табела 16 – Преглед главних извора финансрања за период 2022-2028
Извори
финансира
ња
стратегије
Из Буџета
општине
Љубиње
(КМ)
Вањски
извори
(кредити,
ентитети,
држава
јавна
предузећа и
приватни
извори)
(KM)
Вањски
извори
(ИПА,
донатори и
остало)
(KM)
УКУПНО
(KM)

Оквирна процјена по годинама
2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

УКУПНО
(KM)

450.000

450.000

450.000

450.000

500.000

600.000

700.000

3.600.000

650.000

750.000

800.000

800.000

800.000

900.000

900.000

5.600.000

400.000

400.000

600.000

600.000

700.000

700.000

900.000

4.300.000

1.500.000

1.600.000

1.850.000

1.850.000

2.000.000

2.200.000

2.500.000

13.500.000

Укупна финанцијска процјена утрошка средстава за пројекте из стратегије развоја за наредни
период од 7 година износи 7.750.000 КМ.
Табела 17 – Преглед оквирне расподјеле финансирања по секторима
Економски сектор

Друштвени сектор

Сектор заштите
животне средине

Укупно

3.500.000 КМ

8.000.000 КМ

2.000.000 КМ

13.500.000 КМ
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3.1 SWOT анализа и стратешко фокусирање
Преглед предности, недостатака, прилика и пријетњи (SWОТ анализа) наговјештава да би Љубиње
могло, знатно више него до сада, да своје компаративне предности (природне и културноисторијске) претвара у конкурентске предности и да притом користи прилике које се, под утицајем
кретања у глобалној економији, отварају и у домаћој привреди (туризам, узгој љековитог биља,
воћа и поврћа, и сл.).

a) Преглед унутрашњих и спољних фактора – SWOT анализа

•

СНАГЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СЛАБОСТИ

•
•
•
•
•
•
ПРИЛИКЕ

•
•
•
ПРИЈЕТЊЕ

•
•

Табела 18 - SWOT анализа
Природне претпоставке за узгој љековитог биља, воћа и
пољопривредно-прехрамбене дјелатности, са значајним почетним
инвестицијама
Здрава животна средина
Јака перадарска производња
Вриједно културно-историјско насљеђе
Пчеларство (више кошница него становника)
Комплетне и квалитетне јавне услуге у градском подручју
Опремљена и функционална Народна библиотека, са традицијом
организовања културних дешавања
Углед и успјеси у одбојкашком спорту
Непрестано одсељавање и негативан природни прираштај
Неповољна предузетничко-инвестициона кретања
Недостатак критичне масе радне снаге на селу
Немасредстава локалног јавног информисања
Недостатак комуналне инфраструктуре и услуга у активним сеоским
подручјима
Недовољна наплата комуналних услуга
Стални проблем дивљих депонија и спорадичног смећа на подручју
општине
Минималан општински буџет, недовољан за социјалне потребе и
подршку развоју
Развој воћарства, повртларства и пчеларства и капацитета за прераду
воћа, поврћа и меда
Потенцијал обновљивих извора енергије (сунце, вјетар)
Развој туризма (културно-историјски, еко и здравствени, спортскорекреативни и ловни) кроз повезивање и промоцију културноисторијског насљеђа и природних предности
Активнији приступ европским регионалним и прекограничним
фондовима и донаторима у БиХ
Потенцијал који пружа позиција дубровачког залеђа
Висок степен задужености Републике Српске може да доведе до
смањења прихода општина
Све лошије стање пута према Стоцу и Требињу угрожава безбједност
саобраћаја и улагања у Љубиње
Прекиди у снабдијевању електричном енергијом због застарјеле
преносне мреже угрожавају континуитет производње и привредна
улагања
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•
•
•

Безводно подручје
Даље изостајање подршке републичких институција за неразвијене
општине
Веома лимитиран оквир подстицаја за соларне и вјетро-електране
(слаби заинтересованост инвеститора)

b) Стратешко фокусирање
Врло ограничена буџетска средства, као и људски ресурси, онемогућују општини Љубиње да се
посвети свим областима и развојним приликама. Опасност која би пријетила при таквом приступу
је распршивање ионако оскудних ресурса и изостајање развојног продора у областима у којима је
најпотребније остварити напредак. Стога је потребно усмјерити ресурсе на ствари које су кључне
за развој општине у наредном периоду.
У складу са налазима претходне анализе и тежиштима SWOT анализе, одабрани су сљедећи
фокуси на које треба усмјерити ресурсе и стратегију Љубиња:
Табела 19 - Стратешки фокуси
СТРАТЕШКИ ФОКУСИ
1.

2.
3.

Стварање нове привредне оријентације и структуре Љубиња, које је остало
без индустријских носилаца развоја
Повећање доступности и квалитета јавних услуга, приоритетно оних у
општинској надлежности, са постепеним ширењем инфраструктуре и услуга
на активна сеоска подручја;
Смањивање штета од природних непогода и очување животне средине.

Љубиње је остало без индустријских носилаца развоја из претходног периода, од којих је већина
отишла у стечај. У досадашњем периоду реализације стратегије није дошло до очекиване
ревитализације и реструктурирања ових предузећа, тако да се привредни фокус помјера на
убрзавање стварања нове привредне оријентације, покренуте инвестицијама у коришћење
природних предности и ресурса овог подручја, као и нове привредне структуре са низом мањих
привредних субјеката, породичних предузећа и предузетника. Уз природне ресурсе, фокус у
наредном периоду треба да буде и на промоцији и туристичком коришћењу богатог културноисторијског насљеђа овог краја.
Главни фокус друштвеног развоја је на јавним услугама, првенствено оним које су у општинској
надлежности. Уз одржавање достигнутог нивоа јавних услуга у градском подручју, посебну пажњу
треба посветити постепеном ширењу инфраструктуре и услуга на активна сеоска подручја и
услугама које нису доступне неким од категорија становништва, као и услугама које не
задовољавају у погледу квалитета. Осим укључивања сеоског становништва, кроз доступније
комуналне услуге, у наредном периоду посебну пажњу треба посветити младима, како би се
осигурао њихов останак, евентуално и повратак.
У вези са животном средином, тежиште је на заштити подручја од хидрометеоролошких непогода,
због њихових посљедица на узгој и производњу пољопривредних производа. Пошто у претходном
периоду није остварен жељени напредак у погледу заштите животне средине од неконтролисаног
одлагања чврстог и животињског отпада, и овај аспект остаје један од фокуса дјеловања за
наредни период, са промијењеним приступом рјешавању проблема. Дио фокуса у овом сектору
33

треба да буде и на искоришћавању растућих прилика за добијање енергије из одрживих извора,
првенствено сунца и вјетра, којим подручје Љубиња обилује.

4.1 Визија развоја и стратешки циљеви, са индикаторима
a) Визија развоја
Темељем проведене анализе и евалуације Општински развојни тим је закључио како је постојећа
визија развоја Општине Љубиње још увијек релевантна те да су начела на којима је утемељена
постојећа Визија развоја још увијек актуелна. Стога Визија развоја остаје иста за следећи
седмогодишњи период и гласи:

Визија развоја Општине Љубиње
Љубиње - арома Херцеговине
Мјесто добрих улагања, ризница културно-историјског насљеђа и прави амбијент
за дуг и здрав живот
Bизија развоја има два дијела. Први дио (Љубиње – арома Херцеговине) представља неку врсту
маркетиншког слогана, који Љубињу треба да олакша видљиво позиционирање међу осталим
херцеговачким општинама, које свој развој такође заснивају на бољем коришћењу природне и
културно-историјске баштине. Други дио - мјесто добрих улагања, ризница културноисторијског насљеђа и прави амбијент за дуг и здрав живот – даје основна тежишта дугорочног
развоја Љубиња, задржавајући и дограђујући његов препознатљиви идентитет.
Визија тежи истицању у први план идентитета Љубиња са његовом специфичном природном и
културно-историјском баштином, које у новим околностима могу да буду ослонци економског и
друштвеног развоја, како Љубиња, тако и осталих херцеговачких општина. Такође, њоме се истичу
предности здраве животне средине, те дуговјечног и здравог живота у овом подручју,
карактеристичног првенствено за Банчиће. У овој форми, она је разумљива и памтљива свим
становницима Љубиња, као и онима који су евентуално заинтересовани за улагања и за живот у
Љубињу.

•

Стратешки циљеви, са индикаторима

Стратешки циљеви представљају прву трансформацију визије развоја. Темељем претходне
анализе, те дефинисањем стратешких праваца закључено је да су стратешки циљеви за следећи
седмогодишњи период:
Стратешки циљ 1: Повећана запосленост и приходи становништва, уз истовремено повећање
општинских прихода
Стратешки циљ 2: Побољана доступност и квалитет јавних услуга у општинској надлежности и
одржан живот на селу
Стратешки циљ 3: Побољана заштита од природних непогода и очувана животна средина.
Први стратешки циљ, представља главни предуслов дугорочног опстанка становништва и
општине. Без раста запослености у привреди и без раста прихода домаћинстава не може се
очекивати задржавање највиталнијег становништва на подручју општине, нити одржавање села.
Без раста општинских прихода, не може се очекивати рјешавање растућих социјалних потреба
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становништва, одржавање достигнутог нивоа јавних услуга, нити подршка развојним
активностима.
Други стратешки циљ усмјерава будуће интервенције у сектору друштвеног развоја.
Подразумијева одржавање достигнутог нивоа већине комуналних и друштвених услуга у градском
подручју, уз истовремено проширење комуналне инфраструктуре и услуга на оближња активна
сеоска подручја, те квалитетније управљање и пружање услуга. Одржање живота на селу треба да
омогући још увијек какву-такву равнотежу града и села и створи претпоставке за постепено
враћање живота и рада у сеоска подручја, како је планирано Просторним планом Љубиња до
2031. године.
Трећи статешки циљ усмјерен је на очување животне средине. У склопу овог циља обухваћено је
рјешавање кључних еколошких проблема и хидрометеоролошких пријетњи, те коришћење
прилика које пружа глобална оријентација на одрживу енергију.
Остваривање овако постављених стратешких циљева и њихов утицај на развој општине Љубиње
моћи ће да се прати путем сљедећих главних исхода и одговарајућих индикатора:
Табела 20 – Индикатори (утицаја) реализације стратешких циљева
Стратешки циљ 1
Повећана запосленост и
приходи становништва, уз
истовремено повећање
општинских прихода

Идикатор (утицаја)
Број запослених
Просјечна плата запослених (КМ)
Приходи буџета опшине (КМ)

Стратешки циљ 2
Побољана доступност и
квалитет јавних услуга у
општинској надлежности и
одржан живот на селу

Идикатор (утицаја)

Удио становништва до 15
година старости у укупном броју
становника
Миграцијски салдо општине
Природни прираштај

Идикатор (утицаја)
Стратешки циљ 3
Побољана заштита од
природних непогода и
очувана животна средина

Покривеност општине
организованим одвозом отпада
Приход од конеционе накнаде
из OIE у општинском буџету

Полазна
вриједност
(2020.)

Циљана
вриједност
(2028.)

471
910,00
2.378.936

518
1.200,00
3.000.000

Полазна
вриједност
(2020.)

Циљана
вриједност
(2028.)

13%

20%

-25
-9

0
1

Полазна
вриједност
(2020.)

Циљана
вриједност
(2028.)

70%

90%

0

500.000
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3.

Приоритети и мјере са индикаторима

Приоритети представљају кључна поља и смјерове дјеловања за остварење визије и стратешких
циљева и као такви имају највећи утицај на развој, односно остварење стратешких индикатора.
Дефинисани приоритети су груписани под релевантним стратешким циљевима.
Слика 2. Приоритети груписани по стратешким циљевима

a) Преглед приоритета и припадајућих мјера са индикаторима
Приоритети за први стратешки циљ, укључујући припадајуће мјере, приказани су у табели испод. У
склопу сваког приоритета дефинисани су индикатори (крајњег) резултата са почетним и циљним
вриједностима.
Табела 21 - Приоритети за први стратешки циљ са припадајућим мјерама
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1

Индикатор
Полазна
(крајњег)
вриједност
ПРИОРИТЕТИ
резултата
(2020)
Број
новооснованих
26
предузећа
Број
Приоритет 1.1. Подстицати развој нових улагања у
предузетничких
50
развој привреде и пољопривреде
радњи
Број
комерцијалних
54
газдинстава
ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПРИОРИТЕТА

Циљна
вриједност
(2028)
31

70

80

1.1.1. Развој капацитета у прерађивачкој индустрији
1.1.2. Предузетништво као нови фокус
1.1.3. Подстицајне мјере у пољопривреди
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Број
регистрованих
ноћења годишње
Пиходи од
Приоритет 1.2. Развој туристичких капацитета општине
туризма
годишње(у КМ)
Број запослених
радника у ТО
ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПРИОРИТЕТА

0

1.000

0

25.000

0

1

1.2.1. Изградња туристичке инфраструктуре
1.2.2. Креирање и промоција одрживе туристичке понуде

Приоритети за други стратешки циљ са припадајућим мјерама приказани су у табели испод. У
склопу сваког приоритета дефинисани су индикатори (крајњег) резултата са почетним и циљним
вриједностима.
Табела 22 - Приоритети за други стратешки циљ са припадајућим мјерама
Индикатор
Полазна
(крајњег)
вриједност
ПРИОРИТЕТИ
Резултата
(2020)
Број чланова
спортских
105
клубова
Број
Приоритет 2.1. Изградња друштвене инфраструктуре
здравствених
1.395
осигураника
Број ученика
114
средње школе
ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПРИОРИТЕТА
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2

Циљна
вриједност
(2028)
135

1.700
135

2.1.1. Унаприједити квалитет услуга у области образовања, културе и спорта
2.1.2. Побољшати здравствену и социјалну заштиту на подручју општине
Проценат
асфалтираних
путева на
50%
подручју
општине
Приоритет 2.2. Побољшати комуналне и јавне услуге
Проценат
наплате
60%
испоруке воде
Смањење
штета од
203.051
пожара (КМ)
ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПРИОРИТЕТА

70%

90%

50.000

2.2.1. Унапређење путне инфраструктуре
2.2.2.Унапређење водоводне и канализационе инфраструктуре
2.2.3. Унапређење стања заштите од природних непогода
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Приоритети за трећи стратешки циљ са припадајућим мјерама приказани су у табели испод. У
склопу сваког приоритета дефинисани су индикатори (крајњег) резултата са почетним и циљним
вриједностима.
Табела 23 - Приоритети за трећи стратешки циљ са припадајућим мјерама
Индикатор
Полазна
(крајњег)
вриједност
ПРИОРИТЕТИ
Резултата
(2020)
Број свих
регистрованих
корисника
720
комуалног
педузећа
Приоритет 3.1. Значајно унаприједити управљање
Број затворених
отпадом
дивљих
5
депонија
Постотак
прераде отпада
0
у перадарству
ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПРИОРИТЕТА
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3

Циљна
вриједност
(2028)

900

2

70

3.1.1 Успостављање система за збрињавање отпада
3.1.2 Збрињавање отпада животињског порјекла

Приоритет 3.2. Унапређена енергетска ефикасност и
системи за кориштење обновљивих извора енергије

Број
новозапослених
радника у
оквиру нових
инвестиција у
сектору
енергетике
Број
„утопљених“
јавних објеката

0

5

0

2

ПРИПАДАЈУЋЕ МЈЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПРИОРИТЕТА
3.2.1 Искориштавање потенцијала обновљивих извора енергије
3.2.2 Енергетски ефикаснији јавни објекти

38

4.

Кључни стратешки пројекти

Успостављање пословне зоне СОКО је примарни пројект за подизање и подстицање капацитета
прерађивачке индустрије, гдје би се на једној локацији створили сви предуслови за отварање
нових прерађивачких јединица. У оквиру пословне зоне налази се хала површине 4.500м2.
Стављањем пословне зоне у функцију, радило би се на подстицају потенцијалних инвеститора
кроз уступање грађевиснког земљишта и изградњу путне инфраструктуре зарад изградње
прерађивачких капацитета.
Вриједност пројекта је 200.000,00 који се финансира из буџета Општине Љубиње уз асистенцију
Владе Републике Српске.
Реконструкција путног правца Љубиње-Столац је кључни стратешки пројекат за општину Љубиње
јер реконструкција магистралног пута према општини Столац представља озбиљну безбиједносну
сметњу за становништво али и сметњу за развој привреде. Ширина коловоза износи само 5м и
планира се проширити путни правац са двије траке. Планирана дужина пута за реконструкцију је
15км.
Укупан износ пројекта је 5.000.000КМ и финансираће се из буџета Владе Републике Српске.
Пројекта Изградња соларне електране на подручју Облог брда је један од кључни каталитичких
пројеката за развој општине. Општина Љубиње је усвојила одговарајуће скупштинске одлуке
којима је одредила локацију за изградњу соларне електране укупне површине од 80 хектара и
капацитета 65 мwh, гдје су ријешени имовинско правни односи (локација је у власништву
општине). Кроз поменуту локацију пролазе два далековода капацитета од o 35 kV и 220 kV, као и
магистрални пут М6, што јој даје додатну компаративну вриједност. У сарадњи са надлежним
министартвом за енергетику Владе Републике Српске очекујемо расписавање јавног позива за
додјелу концесије за изградњу соларне електране. Овај пројекат представља и један од кључних
каталитичких пројеката, односно генератор цјелокупног развоја јер ће се приходи од концесионе
накнаде користити искључиво за реализацију осталих стратегијом предвиђених мјера и
приоритета.
Вриједност пројекта је 120.000.000КМ, финансираће се из екстерних извора Електропривреде РС и
Владе РС. Како се средства не обезбјеђују из буџета нити општина има утицаја на реализацију
пројекта, пројекат истичемо као изузетно значајан, али његову вриједност не укључујемо у
реализацију мјере.
Изградња санитарне депоније је кључни стартешки пројекат из области заштите животне
средине. Депонија би била изграђена у рејону Миљановићи на мјесту гдје је садашња депоније. А
пројекат би подразумјевао улазно-излазну зону (улазна врата, асфалтирани пут, са пунктом за
мерење и сепаратором за уље и масноћу), ограду око депоније, затим изградња система за
сакупљање и рециркулацију процедних вода и пасивним системом за дегасификацију, платформу
за чишћење возила и рециклажни центар.
Процијењена вриједност пројекта је око 1.500.000 КМ а финансирао би се од средстава из
претприступних фондова ЕУ и надлежних републичких и државних институција.

39

5.

Опис унутрашње и међусобне усклађености стратешког документа

Стратешки
документ
вишег нивоа

Везани стратешки циљ, приоритет и/или мјера из стратегије развоја

Програм економских реформи Републике Српске за период 2020–2022. године

Структурна
мјера 3:
Унапређење
конкурентнос
ти
пољопривред
е, шумарства
и
водопривред
е

Стратешки циљ 1:Повећана запосленост и приходи становништва, уз истовремено
повећање општинских прихода
Приоритет 1.1: Подстицати развој нових улагања у развој привреде и пољопривреде
Мјера 1.1.1.Развој капацитета у прерађивачкој индустрији
Мјера 1.1.2. Предузетништво као нови фокус
Мјера 1.1.3. Подстицајне мјере у пољопривреди
Стратешки циљ 3. Побољана заштита од природних непогода и очувана животна средина
Приоритет 3.1. Значајно унаприједити управљање отпадом
Мјера 3.1.1 Успостављање система за збрињавање отпада
Мјера 3.1.2 Збрињавање отпада животињског порјекла
Приоритет 3.2. Унапређена енергетска ефикасност и системи за кориштење
обновљивих извора енергије
Мјера 3.2.1 Искориштавање потенцијала обновљивих извора енергије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2035. године
Енергетски
сектор
Стратешки
приоритет 1:
Постизање
већег учешћа
чишће
енергије у
будућем
производном
миску и
потрошњи
Сектор
обновљивих
извора
енергије
Стратешки
приоритет 1:
Повећање
учешћа ОИЕ-а
у производњи
електричне
енергије, уз
адекватну
организацију
система

Стратешки циљ 3. Побољана заштита од природних непогода и очувана животна средина
Приоритет 3.2. Унапређена енергетска ефикасност и системи за кориштење
обновљивих извор аенергије
Мјера 3.2.1 Искориштавање потенцијала обновљивих извора енергије

Стратешки циљ 1: Повећана запосленост и приходи становништва, уз истовремено
повећање општинских прихода
Приоритет 1.1: Подстицати развој нових улагања у развој привреде и пољопривреде
Мјера 1.1.1. Развој капацитета у прерађивачкој индустрији
Мјера 1.1.2. Предузетништво као нови фокус
Стратешки циљ 3. Побољана заштита од природних непогода и очувана животна средина
Приоритет 3.1. Значајно унаприједити управљање отпадом
Мјера 3.1.1 Успостављање система за збрињавање отпада
Мјера 3.1.2 Збрињавање отпада животињског порјекла
Приоритет 3.2. Унапређена енергетска ефикасност и системи за кориштење
обновљивих извора енергије
Мјера 3.2.1 Искориштавање потенцијала обновљивих извора енергије
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Стратешка
приоритет 2:
Повећање
учешћа ОИЕ-а
уфиналној
потрошњи у
секторима
електричне
енергије и
гријања и
хлађења
Сектор
енергетске
ефикасности
Стратешки
приоритет 1:
Унапређење
енергетске
ефикасности у
сегменту
зградарства
као крајњем
потрошачу

Стратешки циљ 3. Побољана заштита од природних непогода и очувана животна средина
Приоритет 3.2. Унапређена енергетска ефикасност и системи за кориштење
обновљивих извора енергије
Мјера 3.2.1 Искориштавање потенцијала обновљивих извора енергије
Мјера 3.2.2 Енергетски ефикаснији јавни објекти

Стратегија развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске за перидо 2021-2027
Стратешки
циљ 1:
Раст
производње и
стабилност
дохотка
произвођача
Стратешки
циљ 3:
Одрживо
управљање
ресурсима и
заштита
животне
средине
Стратешки
циљ 4:
Унапређење
квалитета
живота у
руралним
подручјима и
смањење
сиромаштва

Стратешки циљ 1:Повећана запосленост и приходи становништва, уз истовремено
повећање општинских прихода
Приоритет 1.1: Подстицати развој нових улагања у развој привреде и пољопривреде
Мјера 1.1.1.Развој капацитета у прерађивачкој индустрији
Мјера 1.1.2. Предузетништво као нови фокус
Мјера 1.1.3. Подстицајне мјере у пољопривреди
Приоритет1.2: Развој туристичких капацитета општине
Мјера 1.2.1. Изградња туристичке инфраструктуре
Мјера 1.2.2. Креирање и промоција одрживе туристичке понуде
Стратешки циљ 2. Побољшана доступност и квалитет јавних услуга у општинској
надлежности и одржан живот на селу
Приоритет 2.1: Изградња друштвене инфраструктуре
Мјера 2.1.1. Унаприједити квалитет услуга у области образовања, културе и спорта
Мјера 2.1.2. Побољшати здравствену и социјалну заштиту на подручју општине
Приоритет 2.2: Побољшати комуналне и јавне услуге
2.2.1. Унапређење путне инфраструктуре
2.2.2. Унапређење водоводне и канализационе инфраструктуре
2.2.3. Унапређење стања заштите од природних непогода
Стратешки циљ 3. Побољана заштита од природних непогода и очувана животна средина
Приоритет 3.1. Значајно унаприједити управљање отпадом
Мјера 3.1.1 Успостављање система за збрињавање отпада
Мјера 3.1.2 Збрињавање отпада животињског порјекла
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Стратегија развоја електронске управеРепублике Српске за период 2019–2022. године
Стратешки
циљ 3:
Запослени у
органима
јавне управе,
који посједују
потребне
компетенције
и ресурсе за
рад,
одговорни су
носиоци
развоја еуправе

Стратешки циљ 2. Побољшана доступност и квалитет јавних услуга у општинској
надлежности и одржан живот на селу
Приоритет 2.1: Изградња друштвене инфраструктуре
Мјера 2.1.1. Унаприједити квалитет услуга у области образовања, културе и спорта
Мјера 2.1.2. Побољшати здравствену и социјалну заштиту на подручју општине

Стратегија управљања отпадом у Републици Српској за период 2017 – 2026. година
Стратешки циљ 2:
Унапређивање
система сакупљања
комуналног отпада

Стратешки циљ 3. Побољана заштита од природних непогода и очувана животна
средина
Приоритет 3.1. Значајно унаприједити управљање отпадом
Мјера 3.1.1 Успостављање система за збрињавање отпада
Мјера 3.1.2 Збрињавање отпада животињског поријекла

Оквиром за циљеве одрживог развоја у БиХ до 2030. године
Стратешки циљ 1:Повећана запосленост и приходи становништва, уз истовремено
повећање општинских прихода
Приоритет 1.1: Подстицати развој нових улагања у развој привреде и
пољопривреде
Мјера 1.1.2. Предузетништво као нови фокус
Мјера 1.1.3. Подстицајне мјере у пољопривреди
Приоритет1.2: Развој туристичких капацитета општине
Мјера 1.2.1. Изградња туристичке инфраструктуре

Развојни правац:
Добра управа и
управљање јавним
сектором

Стратешки циљ 2. Побољшана доступност и квалитет јавних услуга у општинској
надлежности и одржан живот на селу
Приоритет 2.1: Изградња друштвене инфраструктуре
Мјера 2.1.1. Унаприједити квалитет услуга у области образовања, културе и спорта
Мјера 2.1.2. Побољшати здравствену и социјалну заштиту на подручју општине
Приоритет 2.2: Побољшати комуналне и јавне услуге
2.2.1. Унапређење путне инфраструктуре
2.2.2. Унапређење водоводне и канализационе инфраструктуре
2.2.3. Унапређење стања заштите од природних непогода
Стратешки циљ 3. Побољана заштита од природних непогода и очувана животна
средина
Приоритет 3.1. Значајно унаприједити управљање отпадом
Мјера 3.1.1 Успостављање система за збрињавање отпада
Стратешки циљ 3. Побољана заштита од природних непогода и очувана животна
средина
Приоритет 3.2. Унапређена енергетска ефикасност и системи за кориштење
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обновљивих извора енергије
Мјера 3.2.2 Енергетски ефикаснији јавни објекти
Развојни правац:
Паметни раст

Развојни правац:
Друштво једнаких
могућности

Стратешки циљ 1:Повећана запосленост и приходи становништва, уз истовремено
повећање општинских прихода
Приоритет 1.1: Подстицати развој нових улагања у развој привреде и
пољопривреде
Мјера 1.1.1.Развој капацитета у прерађивачкој индустрији
Мјера 1.1.2. Предузетништво као нови фокус
Приоритет1.2: Развој туристичких капацитета општине
инфраструктуре
Мјера 1.2.2. Креирање и промоција одрживе туристичке понуде
Стратешки циљ 1:Повећаназапосленостиприходистановништва,
узистовременоповећањеопштинскихприхода
Приоритет 1.1: Подстицати развој нових улагања у развој привреде и
пољопривреде
Мјера 1.1.1.Развој капацитета у прерађивачкој индустрији
Мјера 1.1.2. Предузетништво као нови фокус
Мјера 1.1.3. Подстицајне мјере у пољопривреди
Приоритет1.2: Развој туристичких капацитета општине
Мјера 1.2.1. Изградња туристичке инфраструктуре
Мјера 1.2.2. Креирање и промоција одрживе туристичке понуде
Стратешки циљ 2. Побољшана доступност и квалитет јавних услуга у општинској
надлежности и одржан живот на селу
Приоритет 2.1: Изградња друштвене инфраструктуре
Мјера 2.1.1. Унаприједити квалитет услуга у области образовања, културе и спорта
Мјера 2.1.2. Побољшати здравствену и социјалну заштиту на подручју општине
Приоритет 2.2: Побољшати комуналне и јавне услуге
2.2.1. Унапређење путне инфраструктуре
2.2.2. Унапређење водоводне и канализационе инфраструктуре
2.2.3. Унапређење стања заштите од природних непогода

43

6.

Оквирни финансијски план

Оквирни финансијски план садржи: процјену потребних финансијских средстава по стратешким
циљевима, приоритетима и мјерама из извора финансирања развојних приоритета у складу са
Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској, а израђен је на
основу ситуационе анализе, дефинисаних мјера и финансијске пројекције општине.

Редни број и
ознака
1. Повећана
запосленост и
приходи
становништва, уз
истовремено
повећање
општинских
прихода
1.1. Подстицати
развој нових
улагања у развој
привреде и
пољопривреде
1.1.1. Развој
капацитета у
прерађивачкој
индустрији
1.1.1.1.
Успостављање
пословне зоне СОКО
1.1.2.
Предузетништво
као нови фокус
1.1.3. Подстицајне
мјере у
пољопривреди
1.2. Развој
туристичких
капацитета
општине
1.2.1. Изградња
туристичке
инфраструктуре
1.2.2. Креирање и
промоција одрживе
туристичке понуде
2. Побољшана
доступност и

ИНДИКАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
ЗА ПЕРИОД ВАЖЕЊА СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА
Остали извори
Структура
Буџет
Укупно
финансирања
институције
Назив потенцијалног
(КМ)
(КМ)
(у %)
(КМ)
извора

29,25%

4.300.000

1.160.000

3.140.000

28,97%

4.260.000

1.120.000

3.140.000

2,79%

410.000

410.000

0

-

1,36%

200.000

200.000

0

Влада РС, Агенција за
развој МСП,
донатори

2,38%

350.000

210.000

140.000

23,80%

3.500.000

500.000

3.000.000

0,28%

40.000

40.000

0

0,14%

20.000

20.000

0

-

0,14%

20.000

20.000

0

-

56,87%

8.360.000

570.000

7.790.000

Влада РС, МПШВРС
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квалитет јавних
услуга у општинској
надлежности и
одржан живот на
селу
2.1. Изградња
друштвене
инфраструктуре
2.1.1. Унаприједити
квалитет услуга у
области
образовања,
културе и спорта
2.1.2. Побољшати
здравствену и
социјалну заштиту
на подручју
општине
2.2. Побољшати
комуналне и јавне
услуге
2.2.1.Унапређење
путне
инфраструктуре
2.2.1.1.
Реконструкција
путног правца
Љубиње-Столац
2.2.2. Унапређење
водоводне и
канализационе
инфраструктуре
2.2.3. Унапређење
стања заштите од
природних
непогода
3. Побољана
заштита од
природних
непогода и очувана
животна средина
3.1. Значајно
унаприједити
управљање
отпадом
3.1.1.Успостављање
система за
збрињавање отпада
3.1.1.1. Изградња

3,40%

500.000

250.000

250.000

2,04%

300.000

150.000

150.000

Донатори, Влада РС,
Институције БиХ

1,36%

200.000

100.000

100.000

Донатори, Влада РС,
Институције БиХ

53,47%

7.860.000

320.000

7.540.000

36,05%

5.300.000

300.000

5.000.000

Влада РС, МСВРС

34,01%

5.000.000

0

5.000.000

Влада РС, МСВРС

17,01%

2.500.000

0

2.500.000

Влада РС, донатори

0,41%

60.000

20.000

40.000

Донатори, Амбасаде,
Институције БиХ

13,88%

2.040.000

70.000

1.970.000

13,06%

1.920.000

20.000

1.900.000

10,34%

1.520.000

20.000

1.500.000

ИПА фондови

10,20%

1.500.000

0

1.500.000

ИПА фондови
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санитарне депоије
3.1.2. Збрињавање
отпада
животињског
порјекла
3.2. Унапређена
енергетска
ефикасност и
системи за
кориштење
обновљивих извора
енергије
3.2.1.
Искориштавање
потенцијала
обновљивих извора
енергије
3.2.1.1.Изградња
соларне електране
на подручју Облог
брда
3.2.2.Енергетски
ефикаснији јавни
објекти
Укупно из
стратешког
документа

Буџетска средства
1.800.000КМ
12,24%

2,72%

400.000

0

400.000

0,82%

120.000

50.000

70.000

0,14%

20.000

20.000

0

--

0,68%

Донатори

-

(150.000.000)

0

(150.000.000)

Електропривреда РС
Министартво за
енергетику РС,
приватни капитал

100.000

30.000

70.000

Донатори, Влада РС,
Институције БиХ

100%
ПРЕГЛЕД ПО ИЗВОРИМА
(износи у КМ и проценти)
Кредитна средства
Средства ЕУ
0КМ
1.500.000КМ
0%
10,21%

Остале донације
11.400.000КМ
77,55%
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7.

Оквир за спровођење, праћење, извјештавање и вредновање
стратегије развоја

Општинска управа је организована кроз три организационе јединице:
-

Одјељење за општу управу

-

Одјељење за финансије, привреду и јавне дјелатности

-

Служба за развој, планирање и јавне набавке

Службе за развој, планирање и јавне набавке има централну улогу у планирању, имплементацији,
праћењу и вредновању стратегије развоја, обезбјеђује вертикалну и хоризонталну координацију и
комуникацију са свим битним актерима у процесу, како у оквиру Општинске управе, тако и на
нивоу цијеле заједнице и шире, те са вишим нивоима власти. У смислу обезбјеђивања учешћа
грађана, улога Службе је да све битне актере редовно информише и консултује, као и да
обезбијеђује њихову укљученост у имплементацију стратегије и стратешких пројеката те у
доношење битних одлука које се односе на цјелокупни развој заједнице.
У претходном периоду Правилником о годишњем планирању рада Општинске управе, прађењу,
вредновању и извјештавњу (ППВИ активности). Правилник је осигурао адекватно учешће свих
релеватних субјеката у реализацији сваке од наведених фаза у процесу стратешко - програмских
приоритета. У наредном периоду потребно је извршти усклађивање Правилника са законским и
подзаконским актима који су у међувремену донешени (Закон о стратешком планирању и
управљањен развојем у Републици Српској, Уредба о стратешким документима у РС и Уредба о
спроведбеним докумената у РС ).
Како би се утврдио степен извршења Стратегије развоја општине Берковићи, те сумирали
резултате и обезбједили елементи за наредни стратешки документ извршиће се вредновање
Стратегије развоја. Вредновање ће се вршити у предзадњој години имплементације Стратегије
развоја (2028. година).
Табела 24 Преглед активности и одговорности за спровођење, праћење, извјештавање и
вредновање стратегије развоја ЈЛС
Основне активности и одговорности за спровођење, праћење,
извјештавање и вредновање стратегије развоја
Активности

Надлежност (ко?)

Припрема/ажурирање Календара активности
Јединице за управљање развојним активностима
(ЈУРА)

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-а

Припрема механизама и алата за праћење и
извјештавање о остварењу стратегије развоја
(укључујући локализиране циљеве одрживог
развоја БИХ)

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е
Учесници процеса: ЈУРА тим заједно са начелником

Дефинисање приоритета на основу стратешкопрограмских докумената за наредни 1+2 плански

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-езаједно
саначелником
Учесници у процесу: Руководиоци одјељења; Колегиј
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циклус

начелника; Остали службеници ЈУРА

Припрема трогодишњих и годишњих планова
рада одјељења, укључујући пројекте из стратегије
развоја и везане редовне активности

Носилац процеса: Руководиоци одјељења
Учесници процеса: Руководилац ЈУРА-е; Остали
службеници ЈУРА;

Израда Трогодишњег и Годишњег плана рада ЈЛС
(за наредну годину)

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е заједно са
начелником
Учесници процеса: Колегиј начелника

Укључивање кључних стратешких пројеката и
активности у план Буџета (за наредну годину)

Носилац процеса: Руководилац одјељења заједно са
Одсијеком за финансије и начелником
Учесници процеса: Руководилац ЈУРА-е; Колегиј начелника
ЈЛС

Усклађивање годишњих планова рада одјељења
и Годишњег плана рада ЈЛС са усвојеним Буџетом
(за наредну годину)

Носилац процеса: Руководиоци надлежних одјељења
зједно са начелником
Учесници процеса: Руководилац ЈУРА-е; Колегиј начелника

Усвајање Годишњег плана рада ЈЛС (за наредну
годину)

Носилац процеса: Начелник
Учесници процеса: Скупштина општине

Разрада пројеката из Годишњег плана рада ЈЛС

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-е

Праћење и привлачење екстерних извора
финансирања пројеката

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е
Учесници процеса: Надлежне одјељења; Остали
службеници ЈУРА-е

Праћење провођења Годишњег плана рада ЈЛС и
остварења стратешких циљева

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-е

Израда годишњих извјештаја о раду одјељења

Носилац процеса: Руководиоци одјељења
Учесници процеса: Руководилац ЈУРА-е; Остали
службеници ЈУРА-е

Укључивање јавности/ Партнерске групе у
праћење провођења стратегије развоја

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-е; Партнерска
група

Припрема и разматрање Извјештаја о развоју (за
претходну годину)

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-е;
Руководиоци одјељења

Припрема и разматрање Годишњег извјештаја о
раду ЈЛС (за претходну годину)

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е заједно са
начелником
Учесници процеса: Руководиоци одјељења; Колегиј
начелника; Осталислужбеници ЈУРА-е

Усвајање и објављивање Извјештаја о развоју (за
претходну годину)

Носилац Иницијатор и власник процеса: Начелник
Учесници процеса: Скупштина општине

Усвајање и објављивање Годишњег извјештаја о
раду ЈЛС (за претходну годину)

Носилац процеса: Начелник
Учесници процеса: Скупштина општине

Остале важне активности:
▪ Успостављање и унапријеђењемеђуопштинске
сарадње
▪ Покретање процеса евалуације стратегије
развоја

Носилац процеса: Руководилац ЈУРА-е
Учесници процеса: Остали службеници ЈУРА-е
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8.

Прилози
8.1. Сажети преглед стратешких циљева, приоритета и мјера у стратешком
документу

Редни број и
ознака

НАЗИВ

ИНДИКАТОРИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВОРИ
Индикатори
стратешког циља

1. Стратешки
циљ

Повећана запосленост и
приходи становништва, уз
истовремено повећање
општинских прихода

Број запослених
Просјечна плата
запослених (КМ)
Приходи буџета
опшине (КМ)
Буџет (КМ)
1.160.000
Индикатори
приоритета

1.1. Приоритет

Подстицати развој нових
улагања у развој привреде и
пољопривреде

Број новооснованих
предузећа
Број предузетничких
радњи
Број комерцијалних
газдинстава
Буџет (КМ)
1.120.000
Индикатори мјере

1.1.1. Мјера

Развој капацитета у
прерађивачкој индустрији

Износ годишњих
средстава за
подстицај, изградњу и
опремање
Број спроведених
едукација на
годишњем нивоу
Износ годишњих
средстава за
подстицај
зпошњавања
Буџет (КМ)
410.000

1.1.2. Мјера

Предузетништво као нови

Индикатори мјере

Полазне
вриједности
индикатора
471

Циљне
вриједности
индикатора
518

910,00

1.200,00

2.378.936

3.000.000

Остали извори
(КМ)
3.140.000
Полазне
вриједности
индикатора

Укупно (КМ)
4.300.000
Циљне
вриједности
индикатора

26

31

50

70

54

80

Остали извори
(КМ)
3.140.000
Полазне
вриједности
индикатора

Укупно (КМ)
4.260.000
Циљне
вриједности

0

20.000 КМ

0

2

0

10.000 КМ

Остали извори
(КМ)
0
Полазне
вриједности

Укупно (КМ)
410.000
Циљне
вриједности
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фокус

индикатора
Износ годишње
финансијске подршке
за самосталне
предузетнике
Број одржаних
семинара за
предузетнике и МСП
годишње
Број полазника
едукација за
предузетнике и мала
и средња предузећа
на годишњем нивоу
Успостављен регистар
предузетника
Буџет (КМ)
210.000
Индикатори мјере

1.1.3. Мјера

Подстицајне мјере у
пољопривреди

Износ издвојених
финансијских
средстава из буџета
Влада РС за подршку
пољопривредној
производњи
Површина обрадивих
површина за
повртларске културе и
индустријско биље (у
ха)
Усвојен Правилник о
додјели подстицаја
Број спроведених
едукација
пољопривредника
годишње
Буџет (КМ)
500.000
Индикатори
приоритета

1.2. Приоритет

Развој туристичких
капацитета општине

Број регистрованих
ноћења годишње
Пиходи од туризма
годишње (у КМ)
Број запослених

0

50.000

0

4

0

20

Не

Да

Остали извори
(КМ)
140.000

Укупно (КМ)
350.000

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности

0

3.000.000

60ха

100ха

Не

Да

0

2

Остали извори
(КМ)
3.000.000

Укупно (КМ)
3.500.000

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности
индикатора

0

1.000

0

25.000

0

1

50

радника у ТО
Буџет (КМ)
40.000
Индикатори мјере

1.2.1. Мјера

Изградња туристичке
инфраструктуре

Број мапираних
туристичких
дестинација на
подручју ошптине
Број лежајева
Постављена
туристичка
сигнализација а
подручју општине
Буџет (КМ)
20.000

1.2.2. Мјера

2. Стратешки
циљ

Побољшана доступност и
квалитет јавних услуга у
општинској надлежности и
одржан живот на селу

Укупно (КМ)
40.000
Циљне
вриједности

0

10

15

50

Не

Да

Остали извори
(КМ)
0

Укупно (КМ)
20.000

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности

0

2

0

3

0

2

Буџет (КМ)

Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)

20.000

0

20.000

Индикатори
стратешког циља

Полазне
вриједности
индикатора

Индикатори мјере

Креирање и промоција
одрживе туристичке понуде

Остали извори
(КМ)
0
Полазне
вриједности
индикатора

Број успостављених
туристичких
пакета/рута
Број различитих
промотивних
материјала
Број аплицираних
пројеката за
промоцију
туристичких
капацитета годишње

Удио становништва
до 15 година старости
у укупном броју
становника
Миграцијски салдо
општине
Природни прираштај
Буџет (КМ)
570.000

Циљне
вриједности
индикатора

13%

20%

-25

0

-9
Остали извори
(КМ)
7.790.000

1
Укупно (КМ)
8.360.000
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Индикатори
приоритета

2.1. Приоритет

Изградња друштвене
инфраструктуре

Број чланова
спортских клубова
Број здравствених
осигураника
Број ученика средње
школе
Буџет (КМ)
250.000
Индикатори мјере

2.1.1. Мјера

Унаприједити квалитет
услуга у области
образовања, културе и
спорта

Број обновљених
спортских терена и
спортских објеката
Број одржаних
културних
манифестација
годишње
Број културних
центара
Реконструисана
зграда ЈУ ШСЦ
„Светозар Ћоровић“

2.1.2. Мјера

135

1.395

1.700

114

135

Остали извори
(КМ)
250.000
Полазне
вриједности
индикатора

Укупно (КМ)
500.000
Циљне
вриједности

3

7

0

1

Не

Да

Буџет (КМ)

Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)

150.000

150.000

300.000

Индикатори мјере

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности

2

4

10.000

15.000

8

10

Финансијска
издвајања за његу
старијих и изнемоглих
лица преко ЦЗР
Број дјеце у оквиру
Дневно центра
„Зврчак“

100.000
Побољшати комуналне и
јавне услуге

105

2

Буџет (КМ)

2.2. Приоритет

Циљне
вриједности
индикатора

0

Број запослених
доктора опште
медицине
Побољшати здравствену и
социјалну заштиту на
подручју општине

Полазне
вриједности
индикатора

Индикатори
приоритета
Проценат
асфалтираних путева

Остали извори
(КМ)
100.000

Укупно (КМ)
200.000

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности
индикатора

50%

70%
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на подручју општине
Проценат наплате
испоруке воде
Смањење штета од
пожара (КМ)
Буџет (КМ)
320.000
Индикатори мјере

2.2.1. Мјера

Унапређење путне
инфраструктуре

Дужина
реконструисаног
магистралног путног
правца
Дужина асфалтираног
пута према општини
Берковићи
Дужина асфалтираних
сеоских путева
Буџет (КМ)
300.000

2.2.2. Мјера

2.2.3. Мјера

Унапређење стања заштите
од природних непогода

90%

203.051

50.000

Остали извори
(КМ)
7.540.000
Полазне
вриједности
индикатора

Укупно (КМ)
7.860.000
Циљне
вриједности

0км

15км

0км

25км

50км

100км

Остали извори
(КМ)
5.000.000

Укупно (КМ)
5.300.000

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности

0м

40км

40%

20%

220

270

Буџет (КМ)

Остали извори
(КМ)

Укупно (КМ)

0

2.500.000

2.500.000

Индикатори мјере

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности

0

1

Не

Да

Индикатори мјере

Унапређење водоводне и
канализационе
инфраструктуре

60%

Дужина
реконструиисане
водоводне мреже
Губици на
водоводној мрежи (у
%)
Број прикључака на
канализациону мрежу

Број новонабављених
ватрогасних возила
Успостављен
функционални
ватртогасни дом
Буџет (КМ)
20.000

Остали извори
(КМ)
40.000

Укупно (КМ)
60.000
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Индикатори
стратешког циља

3. Стратешки
циљ

Побољана заштита од
природних непогода и
очувана животна средина

Покривеност општине
организованим
одвозом отпада
Приход од
консеционе накнаде
изOIE у општинском
буџету
Буџет (КМ)
70.000
Индикатори
приоритета

3.1. Приоритет

Значајно унаприједити
управљање отпадом

Број свих
регистрованих
корисника комуалног
педузећа
Број затворених
дивљих депонија
Постотак прераде
отпада у перадарству
Буџет (КМ)
20.000
Индикатори мјере

3.1.1. Мјера

Успостављање система за
збрињавање отпада

Број изграђених
санитарних депонија
Број планова за
управљањем отпадом
Количина
прикупљеног отпада
Постотак
наплатљивости услуга
Буџет (КМ)
20.000
Индикатори мјере

3.1.2. Мјера

Збрињавање отпада
животињског порјекла

Број уклоњених
дивљих депонија на
којима се налази
отпад животињског
поријекла
Број уређених и

Полазне
вриједности
индикатора*

Циљне
вриједности
индикатора**

70%

90%

0

500.000

Остали извори
(КМ)
1.970.000
Полазне
вриједности
индикатора

Укупно (КМ)
2.040.000
Циљне
вриједности
индикатора

720

900

5

2

0%

70%

Остали извори
(КМ)
1.900.000
Полазне
вриједности
индикатора

Укупно (КМ)
1.920.000
Циљне
вриједности

0

1

0

1

10.000м3

15.000м2

80%

90%

Остали извори
(КМ)
1.500.000

Укупно (КМ)
1.520.000

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности

0

3

0

1
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прилагођених
депонија за одлагање
животињског отпада
Број контејнера за
прикупљање
животињског отпада
Број изграђених
објеката за прераду
животињског отпада
Буџет (КМ)
0
Индикатори
приоритета

3.2. Приоритет

Унапређена енергетска
ефикасност и системи за
кориштење обновљивих
извора енергије

Број новозапослених
радника у оквиру
нових инвестиција у
сектору енергетике
Број „утопљених“
јавних објеката
Буџет (КМ)
50.000
Индикатори мјере

3.2.1. Мјера

Искориштавање потенцијала
обновљивих извора енергије

Број промотивних
анктивности
привредних
потенцијала ОИЕ на
подручју општине
Број пројеката
коришења ОИЕ
подржаних од стране
општине
Административна
подршка изградњи
соларне електране
Буџет (КМ)
20.000
Индикатори мјере

3.2.2. Мјера

Енергетски ефикаснији
јавних објеката

Број урађених фасада
изолација
Број зграда на којима
су замјењени отвори
Саниран кров на
васпитно образовним

0

10

0

1

Остали извори
(КМ)
400.000

Укупно (КМ)
400.000

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности
индикатора

0

5

0

2

Остали извори
(КМ)
70.000
Полазне
вриједности
индикатора

Укупно (КМ)
120.000
Циљне
вриједности

0

7

0

2

0

1

Остали извори
(КМ)
0

Укупно (КМ)
20.000

Полазне
вриједности
индикатора

Циљне
вриједности

0

2

0

2

0

2
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установама
Буџет (КМ)
30.000

Остали извори
(КМ)
70.000

Укупно (КМ)
100.000
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8.2. Детаљан преглед мјера
Стратешки циљ 1: Повећана запосленост и приходи становништва, уз истовремено повећање
општинских прихода
Веза са стратешким циљем

1. Повећана запосленост и приходи становништва, уз истовремено
повећање општинских прихода

Приоритет

1.1. Подстицати развој нових улагања у развој привреде и пољопривреде

Назив мјере

1.1.1. Развој капацитета у прерађивачкој индустрији
Ни број ни структура активних привредних субјеката није на нивоу
могућности и потреба, посебно у погледу запошљавања. У дужем периоду
имали смо пад броја предузећа која су припадала старој привредној
структури која је нестала у стечају. Оцјењујe се да има потенцијала у развоју
више мањих привредних јединица у области прераде првенствено
пољопривредних производа. Као препрека развоју оцјењује се сљедеће:
недовољан локални инвестициони потецијал, недостатак стручне и
квалификоване радне снаге, недовољан ниво подстицајних мјера. Мјером
ће се кроз различите пројекте и активности унапређивати ниво постојећих и
подстицати отварање нових прерађивачких капацитета у општини Љубиње.
Полазну основу свакако даје прерада пољопривредних и осталих сировина
које су примарне производне гране на територији општине. Приоритет ће
бити рад на отварању других видова прерађивачке индустрије. Мјера би
довеле до јачања економије на територији општине, веће производне и
извозне капацитете и већи број запослених.
Оквирна подручја дјеловања у склопу мјере:

Опис мјере са оквирним
подручјима дјеловања

-

Увећање износа средстава буџета за подстицај, изградњу и
опремање

-

Препознавање и системско вођење континуираног процеса
Едукације, са циљем да већи број лица која траже запослење
овлада вјештинама рада или оснивања и вођења самосталне
радње.

-

Увећање износа средстава за подстицај запошљавања код
перспективних привредних јединица

Кључни стратешки пројект: „Успостављање пословне зоне СОКО је
примарни пројект за подизање и подстицање капацитета прерађивачке
индустрије, гдје би се на једној локацији створили сви предуслови за
отварање нових прерађивачких јединица. У оквиру пословне зоне налази
се хала површине 4.500м2. Стављањем пословне зоне у функцију, радило
би се на подстицају потенцијалних инвеститора кроз уступање грађевиснког
земљишта и изградњу путне инфраструктуре зарад изградње
прерађивачких капацитета. Вриједност пројекта је 200.000,00 који се
финансира из буџета Општине Љубиње.
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Очекивани крајњи резултат
пројекта
Успостављање пословне зоне СОКО
Кључни стратешки пројекти

Успостављена пословна зона и
покренута
прерађивачка
производња до 2024. године.
Адектавно
уређено
мјесто
погодно за развој привредне
активности на подручју општине.

Индикатори за праћење
резултата мјере

Развојни ефекат и допринос
мјере остварењу приоритета

Индикативна финансијска
конструкција са изворима
финансирања
Период
мјере

имплементације

Индикатори

Полазне

Циљне

(излазног резултата)

вриједности

вриједности

0

20.000КМ

0

2

0

10.000КМ

-

Износ годишњих средстава за
подстицај, изградњу и опремање

-

Број спроведених едукација на
годишњем нивоу

-

Износ годишњих средстава за
подстицај зпошњавања

Реализациом мјере унаприједиће се ниво постојећих и подићи нови
капацитети прерађивачке индустрије, што би у коначници дало велики
допринос стратешком циљу подизања нивоа економских активности и
запошљавања. Како на повећања привредних субјеката и броја
новозапослених у прерађивачкој и производној индустрији, значајан ефект
мјере се може очекивати на пољопривреду и сточарство, као и на друге
гране привреде које ће имати директан додир са овим индустријама. Све
претходно је у директној корелацији са стањем економије у самој општини,
што би довело до побољшања исте и унаприједило животни стандард
становништва општине Љубиње.
Износ: 410.000,00
Извор: Буџет Општине Љубиње
2022-2028

Институција одговорна за
координацију
имплементације мјере

Општина Љубиње

Носиоци мјере

Начелник Општине Љубиње, Општинска управа, Потенциални инвеститори

Циљне групе

Становништво општине Љубиње са нагласком
привреднике и потенцијални инвеститори.

на

незапослене,
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Веза са стратешким циљем

1.

Повећана запосленост и приходи становништва, уз истовремено
повећање општинских прихода

Приоритет

1.1. Подстицати развој нових улагања у развој привреде и пољопривреде

Назив мјере

1.1.2. Предузетништво као нови фокус

Опис мјере са оквирним
подручјима дјеловања

Тек прије 5-6 година посљедни остаци ткзв. Друштвеног/државног сектора
привреде Љубиња су престали да постоје. Застарјеле представе о
организацији привреде и запошљавању засноване су на чињеници да је
Љубиње својевремено имало пуну запосленост у индустријској
производњи. Заснивање здраве, перспективне тржишне привреде још
увијек наилази на тешкоће. Сиромаштво значајног броја грађана, посебно
незапослених, не оставља довољно могућности инвестиционог капитала.
Образовни систем запоставља образовање за потребе производних
дјелатности. Пажњу треба усмјерити на нови приступ запошљавању изван
јавног сектора. Број предузетничких радњи на територији Општине Љубиње
кроз посматрани временски период је константан и износи 50 како у 2016.,
тако и у 2020. години, мада је примјетан раст у 2017. години на 63 радње,
након чега поново долази до пада броја регистрованих субјеката што
доводи да је број радњи на почетку и на крају поматраног временског
периода исти. Број запослених се с друге стране смањује, са 211 радника у
2016. години на 165 радника у 2020. години или за 22%. Највећи број
предузетничких радњи је регистровано у области трговине и угоститељства,
по 17, док је најмање регистрованих радњи у области пољопривреде (3).
Узимајући у обзир природне потенцијале који су још неискориштени постоји
могућност даљњег развоја предузетништва у виду самосталних
предузетника. Међутим, још увијек није изграђено стимулативно окружење
како би се помогло људима да покрену свој властити бизнис. У том смислу
циљ ове мјере је покренути одређене активности кроз које ће се барем
дијелом олакшати становнивцима покретање бизниса и препознавање
одређених прилика.
Оквирна подручја дјеловања у склопу мјере:
-

Развој мале финансијске схеме за постицај самосталним
предузетницима и малим привредницима уз сарадњу са општином
и вишим нивоима власти (пратити позиве виших нивоа власти који
се односе на подршку предузетницима и сл.)

-

Организација стручних предавања везаних за функционисање
самосталних предузетника

-

Израда онлајн водича за регистрацију самосталних предузетника и
успостављање регистра у којем ће се евидентирати сви
предузетници

-

Подршка општине свим привредницима и самосталним
предузетницима приликом учешћа на сајмовима и продајним
штандовима.
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Очекивани крајњи резултат
пројекта
Кључни стратешки пројекти

-

Индикатори за праћење
резултата мјере

-

-

Развојни ефекат и допринос
мјере остварењу приоритета

Индикатори

Полазне

Циљне

(излазног резултата)

вриједности

вриједности

0 КМ

50.000КМ

0

4

0

20

Не

Да

Износ годишње финансијске
подршке за самосталне
предузетнике
Број одржаних семинара за
предузетнике и МСП годишње
Број полазника едукација за
предузетнике и мала и средња
предузећа на годишњем нивоу
Успостављен регистар
предузетника

Доприносе ове мјере и развојни ефекти се огледају у томе што би
имплементацијом ове мјере стимулисало отварање нових радних мјеста
кроз регистрацију самосталних предузетника.
Износ: 350.000,00 КМ

Индикативна финансијска
конструкција са изворима
финансирања

Извор: Буџет ЈЛС – 210.000,00 КМ,
Екстерни извори – 140.000,00КМ (Влада РС, Агенција за развој МСП,
донатори)

Период имплементације
мјере

2022-2028

Институција одговорна за
координацију
имплементације мјере

Општина Љубиње
Одјељење за привреду, финансије и јавне дјелатности, и

Носиоци мјере
Агенција за развој МСП
Циљне групе

Становници општине Љубиње: привредници и млади људи који желе да
покрену властити бизнис
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Веза са стратешким циљем

1.
Повећана запосленост и приходи становништва, уз истовремено
повећање општинских прихода

Приоритет

1.1. Подстицати развој нових улагања у развој привреде и пољопривреде

Назив мјере

1.1.3. Подстицајне мјере у пољопривреди
Одрживост перспективе пољопривредне производње у већини развијених
земаља се заснива на политикама подстицајних мјера државе. Таква
ситуација је и код нас. У примјени су дуже вријеме мјере новчаног
подстицаја за бројне врсте производње у пољопривреди, што је и једини
начин да се очува конкурентност на тржишту производа. Друштва која имају
проблем са призводњом хране имају озбиљан проблем. У савременим
међународним односима пољопривреда је предмет и нелојалне
конкуренције, али и средство уцјене. Стално увећање средстава и прави
избор обима и приоритета је једини исправан пут очувања и раста
потенцијала пољопривреде, посебно у производњи хране. Подручје
општине има повољан географски положај, релативно повољне природне
услове за производњу у органском поступку, извјесну традицију, а с друге
стране мали и уситњени земљишни посјед, застарјелу механизацију,
неповољну старосну структуру произвођача. Ту је значајан обим и
вриједност производње у сточарству, традиција овчарства и добро
заснована производња на бази перадарства, савремена производња сточне
хране, солидни резултати обнове традиције воћарства и савремени начин
повртларства.

Опис мјере са оквирним
подручјима дјеловања

Мјером ће се кроз различите активности и пројекте подстицати,
унапређивати постојећа и проширивати нова пољопивредна производња.
Циљ мјере поред развоја поврлтларске производње, огледа се у
подстицању становништва на бављење пољопривредом, која је
најраспрострањенија привредна грана на територији општине Љубиње.
Битан фактор мјере јесте и подстицање сељака да кроз бављење
пољопривредном производњом дођу до самозапошљавања, односно до
регистрације пољопривредних газдинстава.
Оквирна подручја дјеловања у склопу мјере:
-

Подстицање пољопривредника за регистрациом газдинастава и
самозапошљавање

-

Подизање нивоа повртларске и пластеничке производње уз развој
система за наводњавање

-

Доношење правилника о додјели подстицајних средстава на нивоу
општине

-

Едукације пољопривредника
производње

за

унапређење

повртларске
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Очекивани крајњи резултат
пројекта
Кључни стратешки пројекти

Индикатори за
резултата мјере

Индикатори

Полазне

Циљне

(излазног резултата)

вриједности

вриједности

-

Износ издвојених финансијских
средстава из буџета Влада РС за
подршку пољопривредној
производњи

0 КМ

3.000.000 КМ

-

Постотак обрадивих површина за
повртларске културе и
индустријско биље

60ха

100ха

-

Усвојен Правилник о додјели
подстицаја

Не

Да

0

2

праћење

-

Развојни ефекат и допринос
мјере остварењу приоритета

Индикативна финансијска
конструкција са изворима
финансирања

Број спроведених едукација
пољопривредника годишње

Имплементацијом ове мјере значајно ће се унаприједити и повећати обим
пољопривредних култура. Проширење производње надаље за собом
повлачи неопходност радне снаге, односно запошљавање радника, веће
приходе од пласмана производа, што у коначници доприноси и великом
бенефиту економије наше општине.
Износ: 3.500.000 КМ
Извор: Буџњт ЈЛС – 500.000 КМ, Екстерни извори (Влада РС) 3.000.000 КМ

Период имплементације
мјере

2022-2028

Институција одговорна за
координацију
имплементације мјере

Влада РС, Општина Љубиње

Носиоци мјере

Одјељење за привреду, финансије и јавне дјелатности

Циљне групе

Становништво које се бави пољопривредном производњом.
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Веза са стратешким циљем

1. Повећана запосленост и приходи становништва, уз истовремено
повећање општинских прихода

Приоритет

1.2. Развој туристичких капацитета општине

Назив мјере

1.2.1. Изградња туристичке инфраструктуре
Туристичка инфраструктура Љубиња је изразито неразвијена. Врло
скромна традиција, неразвијени капацитети објеката и услуга
угоститељства, одсуства улагања у развој и промоцију туризма – основне су
одлике стања туристичке инфраструктуре. Први помак би могло бити
стварање критичне масе за формирање Општинске туристичке
организације.

Опис мјере са оквирним
подручјима дјеловања

Љубиње има добар географски полижај, и налази се на раскрсници
неколико регионалних ценатара (Мостар, Требиње, Дубровник, Херцег
Нови су на раздаљини унутар 100 км), а и на свега 30км од Јадранског мора
што даје потенцијал за развој туризма. Такође, у функцији је мали
олимпијски базен за спортове на води, градска спортска дворана, солидно
богата и приступачна ловишта, бројна излетишта, а постоје и широка
подручја нетакнуте природе што јесте потенцијал за развој туризма. Ипак,
на подручју општине изражен је проблем смјештајних капацитета. Једини
хотел, Хотел „Љубиње“ са 50 лежајева, иако реновиран није у функцији.
Оквирна подручја дјеловања у склопу мјере:
-

Мапирање потенцијално популарних туристичких локација

-

Израда туристичке
потенцијала

-

Подстицање на регистрацију смјештајних капацитета

сигнализације

мапираних

туристичких

Очекивани крајњи резултат
пројекта
Кључни стратешки пројекти

Индикатори за праћење
резултата мјере

Индикатори

Полазне

Циљне

(излазног резултата)

вриједности

вриједности

0

10

15

50

Не

Да

-

Број мапираних туристичких
дестинација на подручју ошптине

-

Број лежајева

-

Постављена туристичка
сигнализација а подручју
општине
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Развојни ефекат и допринос
мјере остварењу приоритета
Индикативна финансијска
конструкција са изворима
финансирања

Имплементацијом ове мјере ћемо постићи веће развијеност капацитета
објеката и услуга угоститељства, већој промоцији и развоју туризма,
културног и историјског наслијеђа.
Износ: 20.000 КМ
Извор: Буджет општине

Период имплементације
мјере

2022-2028

Институција одговорна за
координацију
имплементације мјере

Општина Љубиње

Носиоци мјере

Начелник општине Љубиње

Циљне групе

Туристи који пролазе кроз нашу општину

Веза са стратешким циљем

1.

Повећана запосленост и приходи становништва, уз истовремено
повећање општинских прихода

Приоритет

1.2. Развој туристичких капацитета Општине

Назив мјере

1.2.2. Креирање и промоција одрживе туристичке понуде

Опис мјере са оквирним
подручјима дјеловања*

Туристичка понуда Љубиња је у стању запуштености дужи временски
период. Осим кључних објеката којим недостаје и промоција потенцијала и
понуде, односно логистике. Мапирање и туристичка сигнализација се
намећу као почетни кораци. Едукација кадра је такође још једно врло важно
питање. Тек иза тога је израда промотивних публикација, препорука
специфичних производа и понуде.
Оквирна подручја дјеловања у склопу мјере:
-

Израда логистике за промоцију туристичких потенцијала и понуда

-

Израда туристичких мапа и промотивних материјала

-

Промовисање туризма као привредне гране кроз пројектне
активности
Очекивани крајњи резултат
пројекта

Кључни стратешки пројекти
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Индикатори за праћење
резултата мјере

Индикативна финансијска
конструкција са изворима
финансирања

Полазне

Циљне

(излазног резултата)

вриједности

вриједности

0

2

0

3

0

2

-

Број успостављених туристичких
пакета/рута

-

Број различитих промотивних
материјала

-

Развојни ефекат и допринос
мјере остварењу приоритета

Индикатори

Број аплицираних пројеката за
промоцију туристичких
капацитета годишње
-

Овом мјером ћемо постићи развој туристичких потенцијала у нашој
општини.

Износ: 20.000КМ
Извор: Буџет Општине Љубиње

Период имплементације
мјере

2022-2028

Институција одговорна за
координацију
имплементације мјере

Општина Љубиње, Туристичка организација

Носиоци мјере

Шеф одсјека за урбанизам, директор Туристичке агенције

Циљне групе

Укупно становништво оштине Љубиње, као и пролазници који пролазе кроз
Општину Љубиње.
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Стратешки циљ 2: Побољшана доступност и квалитет јавних услуга у општинској надлежности и
одржан живот на селу
Веза са стратешким циљем

2.
Побољшана доступност и квалитет јавних услуга у општинској
надлежности и одржан живот на селу

Приоритет

2.1. Изградња друштвене инфраструкуре

Назив мјере

2.1.1. Унаприједити квалитет услуга у области образовања, културе и спорта
Љубиње је општина сиромашна културним и спортским дешавањима, за
разлику од културног и спортског наслијеђа који је на завидном нивоу, али
на чијој промоцији треба да се поради у наредном периоду.
Инфраструктура за развој спорта и спортсих и рекреативних садржаја није
развијен, а исто тако нити културни садржаји нису довољно афирмисани
како би задовољили потребе младих људи али и укупног становништва.
Циљ ове мјере је побољшати услове за развој образовних, културних и
спортских садржаја.

Опис мјере са оквирним
подручјима дјеловања

Оквирна подручја дјеловања у склопу мјере:
-

Реконструкција терена „иза клуба“

-

Реконструкција спортске дворане

-

Изградња културног центра

-

Организација културних догађаја и манифестација

-

Реконструкција фасаде, замјена отвора и подова на згради ЈУ ШСЦ
„Светозар Ћоровић“
Очекивани крајњи резултат
пројекта

Кључни стратешки пројекти

Индикатори за праћење
резултата мјере

Развојни ефекат и допринос
мјере остварењу приоритета

Индикатори

Полазне

Циљне

(излазног резултата)

вриједности

вриједности

0

2

3

7

0

1

Не

Да

-

Број обновљених спортских терена
и спортских објеката

-

Број
одржаних
културних
манифестација годишње

-

Број културних центара

-

Реконструисана зграда ЈУ ШСЦ
„Светозар Ћоровић“

Имплементацијом ове мјере стекли би се услови за развој спортских,
културних и образовних догађаја и манифестација кроз побољшање
друштвене инфраструктуре, а све би довело до побољшана доступности и
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квалитета јавних услуга на подручју општине.
Индикативна финансијска
конструкција са изворима
финансирања

Износ: 300.000,00 КМ
Екстерни извори: 150.000,00КМ (донатори)
Општина Љубиње: 150.000,00КМ

Период имплементације
мјере

2022-2028

Институција одговорна за
координацију
имплементације мјере

Општина Љубиње

Носиоци мјере

Одсјек за урбанизам

Циљне групе

Чланови спортских клубова, млади

Веза са стратешким циљем

2.

Побољшана доступност и квалитет јавних услуга у општинској
надлежности и одржан живот на селу

Приоритет

2.1. Изградња друштвене инфраструктуре

Назив мјере

2.1.2. Побољшати здраствену и социјалну заштиту на подручју општине

Опис мјере са оквирним
подручјима дјеловања

Постоји нестандардно рјешење организације јавне здравствене зашите. Као
циљ треба извршити интеграцију. Као проблем јавља се процедра и важећи
уговор. Примјетан је проблем обезбјеђења љекарског кадра. Финансирање
је из Буџета РС са малим могућностима подршке из Буџета Општине.
Мјером ће се кроз опремање Дома здравља, запошљавањем стручног
кадра (доктора), промјеном начина финансирања и друге пројекте
унпариједити ниво здравствене заштите на територији општине за
комплетно становништво и унаприједити ниво функционалности и рада
здравствених радника. Мјера као таква би допринијела општој здравственој
слици стовништва на територији општине. У евиденцији Службе социјалне
заштите регисторвано је 17 особа ометених у психичком и физичком развоју
и особа са инвалидитетом. У основу на 2016. годину, овај број је за 3 особе
већи. Овом мјером би постигли боље функционисање удружења родитеља
и пријатеља дјеце са посебним потребама "Зрачак" који дјелује и као
Дневни центар за дјецу и одрасле са посбеним потребама и броји 22
корисника.
Оквирна подручја дјеловања у склопу мјере:
-

Запошљавање 2 доктора опште медицине

-

Повећати број здратсвених осигураника

-

Помоћ и њега старим, обољелим лицима

-

Унаприједити рад са дјецом ометеним у развоју у оквиру Дневног
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центра „ЗРАЧАК“
Очекивани крајњи резултат пројекта
Кључни стратешки пројекти

Индикатори за
резултата мјере

Индикативна финансијска
конструкција са изворима
финансирања

Полазне

Циљне

(излазног резултата)

вриједности

вриједности

2

4

10.000

15.000

8

10

-

Број запослених доктора
опште медицине

-

Финансијска издвајања за његу
старијх и изнемоглих лица
преко ЦЗР

-

Број дјеце у оквиру Дневно
центра „Зврчак“

праћење

Развојни ефекат и допринос
мјере остварењу приоритета

Индикатори

Ова мјера ће допринијети побољшању квалитета живота и унаприједити
пружање социјалних и здраствених услуга на територији општине.
Износ: 200.000,00 КМ
Буџет општине Љубиње – 100.000,00 КМ
Екстерни извори – 100.000,00 КМ (донатори)

Период имплементације
мјере

2022-2028

Институција одговорна за
координацију
имплементације мјере

Општина Љубиње

Носиоци мјере

Начелник општине, директор Дома здравља, директор Центра за социјални
рад

Циљне групе

Укупно становништво општине Љубиње

Веза са стратешким циљем

2. Побољшана доступност и квалитет јавних услуга у општинској
надлежности и одржан живот на селу

Приоритет

2.2. Побољшати комуналне и јавне услуге

Назив мјере

2.2.1. Унапређење путне инфраструктуре
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Циљ мјере је побољшати путну инфраструктуру која у основи задовољава
само основне стандарде и потребе. Потребна је реконструкција
магистралног пута према општини Столац, али и асфалтирање макадамског
пута према општини Берковићи који би имао регионални значај. Поред
овога, општина планира асфалтирање локалних путева у складу са
буџетским средсвима.
Оквирна подручја дјеловања у склопу мјере:
Опис мјере са оквирним
подручјима дјеловања

-

Реконструкција фреквентних путних правца

-

Асфалтрање макадамског пута према општини Берковићи

-

Асфалтирање локалних путева

Кључни стратешки пројекат је „Реконструкција путног правца ЉубињеСтолац“. Потребна је реконструкција магистралног пута према општини
Столац који представља озбиљну безбиједносну сметњу јер је ширина
коловоза само 5м. Планирана дужина пута за реконструкцију је 15км.
Укупан износ пројекта је 5.000.000 КМ и финансираће се буџета Владе
Републике Српске.
Очекивани крајњи резултат
пројекта
Кључни стратешки
пројекти

Реконструкција путног правца
„Љубиње-Столац“

Асфалтирано и реконструисано 15 км
магистралног пута Љубиње – Столац.
Повећан удио асфалтираних путева
на подручју општине.

Индикатори за праћење
резултата мјере

Развојни ефекат и
допринос мјере остварењу
приоритета
Индикативна финансијска
конструкција са изворима
финансирања
Период имплементације
мјере

Индикатори

Полазне

Циљне

(излазног резултата)

вриједности

вриједности

0км

15км

0км

25км

50км

100км

-

Дужина реконструисаног
магистралног путног правца

-

Дужина асфалтираног пута према
општини Берковићи

-

Дужина асфалтираних сеоских
путева

Реализцијом мјере би допринијели побољшању комуналне, односно путне
инфраструктуре, те бољем квалитету живота у општини Љубиње.
Износ: 5.300.000
Извор: Влада РС – 5.000.000, општина Љубиње – 300.000
2022-2028
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Институција одговорна за
координацију
имплементације мјере

Влада РС, Општина Љубиње

Носиоци мјере

Начелник Општине Љубиње

Циљне групе

Укупно становништво општине Љубиње

Веза са стратешким циљем

2. Побољшана доступност и квалитет јавних услуга у општинској
надлежности и одржан живот на селу

Приоритет

2.2. Побољшати комуналне и јавне услуге

Назив мјере

2.2.2. Унапређење водоводне и канализационе инфраструктуре
Циљ мјере је побољшати водоводну и канализациону мрежу у смислу
реконструкције ради смањења губитака у водоводном систему, и нових
прикључака у канализационом систему.
Тренутни губитци водоводној мрежи износе 40%, док је број прикључака на
канализациону мрежу свега 220. Капацитет канализационе мреже је доста
мали, те је потребно радити на изналажењу финансијских средстава за њену
изградњу и проширење.

Опис мјере са оквирним
подручјима дјеловања

Оквирна подручја дјеловања у склопу мјере:
-

Реконструкција постијећег водоводног система у циљу смањења
губитака на мрежи

-

Повећање броја прикључака на канализациону
изналажење средстава за њено проширење.

уз

Очекивани крајњи резултат
пројекта

Кључни стратешки
пројекти

Индикатори за праћење
резултата мјере

мрежу

Индикатори

Полазне

Циљне

(излазног резултата)

вриједности

вриједности

0км

40км

40

20

220

270

-

Дужина реконструиисане
водоводне мреже

-

Губици на водоводној мрежи (у
%)

-

Број прикључака на
канализациону мрежу
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Развојни ефекат и
допринос мјере остварењу
приоритета

Реализцијом мјере би допринијели побољшању комуналне, односно
водоводне и канализационе инфраструктуре, те бољем квалитету живота у
општини Љубиње.

Индикативна финансијска
конструкција са изворима
финансирања

Износ: 2.500.000
Извор: Влада РС и екстерни извори

Период имплементације
мјере

2022-2028

Институција одговорна за
координацију
имплементације мјере

Општина Љубиње

Носиоци мјере

Начелник Општине Љубиње

Циљне групе

Укупно становништво општине Љубиње

Веза са стратешким циљем

2. Побољшана доступност и квалитет јавних услугау општинској
надлежности и одржан живот на селу

Приоритет

2.2. Побољшати комуналне и јавне услуге

Назив мјере

2.2.3. Унапређење стања заштите од природних непогода

Опис мјере са оквирним
подручјима дјеловања

Полазећи од чињенице да се на подручју Општине у поратном периоду
појављује већи број шумских пожара, који пустоше ниско растиње и шуму, а
угрожавају и насеља све до близу градског подручја циљ ове мјере је
спречавање и сузбијање шумских пожара који угрожавају здравље и
сигурност становништва.
Оквирна подручја дјеловања у склопу мјере:
-

Опремање територијалне ватрогасне јединице уз набавку опреме и
возила за ватрогасце

-

Отварање и опремање функционалног ватрогасног дома
Очекивани крајњи резултат
пројекта

Кључни стратешки пројекти

Индикатори за праћење
резултата мјере

Индикатори

Полазне

Циљне

(излазног резултата)

вриједности

вриједности

0

1

Не

Да

-

Број новонабављених ватрогасних
возила

-

Успостављен функционални
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ватртогасни дом
Развојни ефекат и допринос
мјере остварењу приоритета
Индикативна финансијска
конструкција са изворима
финансирања

Имплементацијом мјере ћемо постићи сигурноији и квалитетнији живот
грађана општине Љубиње
Износ: 60.000,00 КМ
Буџет општине Љубиње – 20.000,00 КМ
Екстерни извори – 40.000,00 КМ

Период имплементације
мјере

2022-2028

Институција одговорна за
координацију
имплементације мјере

Општина Љубиње

Носиоци мјере

Командир ватрогасне јединице, командир ПУ Љубиње

Циљне групе

Укупно становништво општине Љубиње
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Стратешки циљ 3: Побољана заштита од природних непогода и очувана животна средина
Веза са стратешким циљем

3. Побољшана заштита од природних непогода и очувана животна
средина

Приоритет

3.1. Значајно унаприједити управљање отпадом

Назив мјере

3.1.1. Успостављање система за збрињавање отпада

На подручју општине Љубиње не постоји развијен систем управљања
отпадом. Отпад се одлаже на градску депонију и још увијек се не врши
раздвајање искористивог отпада са циљем његове рециклаже. Јавно
комунално предузеће чија је дјелатност скупљање, одвоз и наплата одвоза
комуналног отпада, током 2019. и 2020. године је било у стечају, те је
поново основано 2021. године. Циљ ове мјере је изградња санитарне
депоније, раздвајање искористивог отпада са циљем његове рециклаже
али и већа покривеност становништва становништва организованим
одвозом отпада, те већа наплативност комуналних услуга код становништва
и привреде.
Оквирна подручја дјеловања у склопу мјере:

Опис мјере са оквирним
подручјима дјеловања

-

Изграђена санитарна депонија

-

План за управљањем отпадом

-

Повећана количина прикупљеног отпада

-

Повећана наплатљивост комуналних услуга

Изградња санитарне депоније је кључни стартешки пројекат из области
заштите животне средине. Депонија би била изграђена у рејону
Миљановићи на мјесту гдје је садашња депоније. А пројекат би
подразумјевао улазно-излазну зону (улазна врата, асфалтирани пут, са
пунктом за мерење и сепаратором за уље и масноћу), ограду око депоније,
затим изградња система за сакупљање и рециркулацију процедних вода и
пасивним системом за дегасификацију, платформу за чишћење возила и
рециклажни центар.
Процијењена вриједност пројекта је око 1.500.000 КМ а финансирао би се
од средстава из претприступних фондова ЕУ и надлежних републичких и
државних институција.

Очекивани крајњи резултат
пројекта
Кључни стратешки пројекти

Изградња санитарне депоније

Изграђена санитарна депонија по
стадардина ЕУ
Депонија стављена у функцију до
краја 2028. године.
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Индикатори за праћење
резултата мјере

Развојни ефекат и допринос
мјере остварењу приоритета
Индикативна финансијска
конструкција са изворима
финансирања

Индикатори

Полазне

Циљне

(излазног резултата)

вриједности

Вриједности

-

Број изграђених санитарних
депонија

0

1

-

Број планова за управљањем
отпадом

0

1

-

Количина прикупљеног отпада

10.000м3

15.000м3

-

Постотак наплативости услуга

80%

90%

Допринос ове мјере се огледа у бољој покривености становништва одвозом
смећа самим тим и већој количини прикупљеног отпада који ће
допринијети чистијој и здравијој околини.
Износ: 1.520.000,00 КМ
Извор: Буџет општине Љубиње – 20.000,00 КМ, донарорских средстава
(ИПА фондови) – 1.500.000 КМ

Период имплементације
мјере

2022-2028

Институција одговорна за
координацију
имплементације мјере

ЈП „градска чистоћа“ Љубиње

Носиоци мјере

Директор предузећа ЈП „Градска чистоћа“

Циљне групе

Цјелокупно становништво општине Љубиње

Веза са стратешким циљем

3. Побољана заштита од природних непогода и очувана животна средина

Приоритет

3.1. Значајно унаприједити управљање отпадом

Назив мјере

3.1.2. Збрињавање отпада животињског порјекла

Опис мјере са оквирним
подручјима дјеловања

Основни циљ управљања отпадом животињског поријекла је заштита
здравља људи и животиња, као и заштита животне средине. Тренутно у
Општини Љубиње не постоји систем за управљање и збрињавање
животињског отпада, а производња постоји. Имплементацијом ове мјере
кроз изградњу посебне депоније за одлагање животињског отпада би се
примарно унаприједила и очувала здрава животна средина, а самим тим и
квалитетнији услови за живот и рад становништва.
Оквирна подручја дјеловања у склопу мјере:
-

Уклањање дивљих депонија на којима се налази животињски
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отпад;
-

Санација депоније за животињски отпад;

-

Набавка опреме за прикупљање животиског отпада;

-

Изградња потребне инфраструктуре за прераду животињског
отпада.
Очекивани крајњи резултат
пројекта

Кључни стратешки пројекти

Полазне

Циљне

вриједности

вриједности

0

3

0

1

0

10

0

1

Индикатори (излазног резултата)
-

Индикатори за
резултата мјере

праћење -

Развојни ефекат и допринос
мјере остварењу приоритета

Индикативна финансијска
конструкција са изворима
финансирања

број уклоњених дивљих депонија
на којима се налази отпад
животињског порјекла
број уређених и прилагођених
депонија за одлагање
животињског отпада

-

број контејнера за прикупљање
животињског отпада

-

број изграђених објеката за
прераду животињског отпада

Рјешавање проблема збрињавања и управљања животињским отпадом
остварују се вишеструки развојни ефекти који доприноси остварењу
приоритета за очувану, заштићену и унапријеђену животу средину.
Развојни ефекти односе се на: смањење ризика по животни средину и
здравље људи усљед прикупљања и одлагања животиског отпада,
успостављање инфраструктуре за интегрално управљање животињским
отпадом, проналажење ефикасног и самоодрживог модела финансирања
послова управљања животињским отпадом, подизање јавне свјести
становништва о проблематици управљања животињским отпадом.
Износ: 400.000 КМ
Извор: екстерна донаторска средства

Период имплементације
мјере

2022-2028. година

Институција одговорна за
координацију
имплементације мјере

Општина Љубиње
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Носиоци мјере

Начелник Општине, Влада РС, Фонд за заштиту животне средине и
енергетску ефикасност РС, ЕУ фондови

Циљне групе

Цјелокупно становништво Општине Љубиње

Веза са стратешким циљем

3. Побољшана заштита од природних непогода и очувана животна
средина

Приоритет

3.2. Унапређена енергетска ефикасност и системи за кориштење
обновљивих извора енергије

Назив мјере

3.2.1. Искориштавање потенцијала обновљивих извора енергије
Један од највећих пририодних а неискориштених потенцијала које има
општина Љубиње јесте соларна енергија. С обзиром да се налазимо на
крајњем југу Републике Српске и БиХ, са више од 260 сунчаних дана
годишње и инсолацијом од преко 2.200 сати имамо компаративне
предности за искориштавање и производњу енергије. Ово је од важности у
смислу генерисања прихода у општински буџет и запошљавања
становништва. Такође, што се тиче обновљивих извора енергије на
подручју наше оптине велики потенцијал има и енергија вјетра. Село
Банчићи, које се налази 10км западно од Љубиња је познато по сударању
различитих струја вјетрова ("ружа вјетрова")

Опис мјере са оквирним
подручјима дјеловања

У оквиру ове мјере, општина ће административно помоћи и подстицати
изградњу погона производње соларне енергије у оквиру пројекта
„Изградња соларне електране на подручју Облог брда“ који је један од
Кључни каталитичких пројеката за развој општине. Општина Љубиње је
усвојила одговарајуће скупштинске одлуке којима је одредила локацију за
изградњу соларне електране укупне површине од 80 хектара и капацитета
65 мwh, гдје су ријешени имовинско правни односи (локација је у
власништву општине). Кроз поменуту локацију пролазе два далековода
капацитета од o 35 kV и 220 kV, као и магистрални пут М6, што јој даје
додатну компаративну вриједност. У сарадњи са надлежним министартвом
за енергетику Владе Републике Српске очекујемо расписавање јавног
позива за додјелу концесије за изградњу соларне електране. Овај пројекат
представља и један од кључних каталитичких пројеката, односно генератор
цјелокупног развоја јер ће се приходи од концесионе накнаде користити
искључиво за реализацију осталих стратегијом предвиђених мјера и
приоритета Вриједност пројекта је 120.000.000КМ, финансираће се из
екстерних извора Електропривреде РС и Владе РС. Како се средства не
обезбјеђују из буџета нити општина има утицаја на реализацију пројекта,
пројекат истичемо као изузетно значајан, али његову вриједност не
укључујемо у реализацију мјере.
Оквирна подручја дјеловања у склопу мјере:
-

Спровођење промотивних анктивности за промоцију привредних
потенцијала из обновљивих извор енергије на подручју општине
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-

Подржавање пројеката коришења ОИЕ од стране општине

-

Административна подршка изградњи соларне електране као
једном од изузетно значајних пројеката на подручју општине
Очекивани крајњи резултат
пројекта

Кључни стратешки пројекти

Индикатори за праћење
резултата мјере

Развојни ефекат и допринос
мјере остварењу приоритета

Индикативна финансијска
конструкција са изворима
финансирања
Период имплементације
мјере
Институција одговорна за
координацију
имплементације мјере

Индикатори

Полазне

Циљне

(излазног резултата)

вриједности

вриједности

0

7

0

2

0

1

-

Број промотивних анктивности
привредних потенцијала ОИЕ на
подручју општине

-

Број пројеката коришења ОИЕ
подржаних од стране општине

-

Административна подршка
изградњи соларне електране

Реализацијом мјере „Искориштавање потенцијала обновљивих извора
енергије“, а свакако и кључног стратешког пројекта „Изградња соларних
електрана“ у оквиру мјере, довешће до остварења приоритета односно до
унапређена енергетске ефикасности и система за кориштење обновљивих
извора енергије, а и самог стратешког циља општне Љубиње, односо до
побољшана заштита од природних непогода и очувана животна средина.
Износ: 20.000 (ивестиција каталитичког пројекта у висини од 150.000.000
КМ није укључена у вриједност мјере)
Извор: Буџет општине, 20.000 КМ
2022-2028
Начелник
Електропривреда РС
Министартво за енергетику РС

Носиоци мјере

Начелник општине Љубиње

Циљне групе

Цјелокупно становништво општине, а можда и регије.
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Веза са стратешким циљем

3. Побољшана заштита од природних непогода и очувана животна
средина

Приоритет

3.2. Унапређена енергетска ефикасност и системи за кориштење
обновљивих извора енергије

Назив мјере

3.2.2. Енергетска ефикаснији јавни објекти

Опис мјере са оквирним
подручјима дјеловања

Мјером ће се унаприједити енергетска ефикасност у јавним зградама која
ће допринијети заштити животне средине и смањењу штетних гасова. Да
би достигли жељену енергетску ефикасност јавних објеката потребно је да
се усресредимо на санирање постојећих зграда. Реконструкцијом старих
зграда, замјеном отвора, додатном изолацијом зидова и кровова
доприњећемо смањењу потрошње енергије и свести је на најмању
могућу мјеру.
Оквирна подручја дјеловања у склопу мјере:
-

Изградња фасада и изолација на јавним објектима

-

Замјена постојећих отвора на јавним објектима

-

Санација крова на јавним васпитно-образовним установама
Очекивани крајњи резултат
пројекта

Кључни стратешки пројекти

Индикатори за праћење
резултата мјере

Развојни ефекат и допринос
мјере остварењу приоритета
Индикативна финансијска
конструкција са изворима
финансирања
Период имплементације
мјере

Индикатори

Полазне

Циљне

(излазног резултата)

вриједности

вриједности

-

Број урађених фасада изолација

0

2

-

Број зграда на којима су
замјењени отвори

0

2

-

Број санираних кровова на
васпитно образовним
установама

0

2

Овом мјером ћемо допринјети унапријеђењу енергетске ефикасности
јавних објеката и смањењу потрошње енергије што доприноси очувању
животне средине.
Износ: 100.000 КМ
Извор: Екстерни извори 70.000 КМ, буџет општине Љубиње: 30.000КМ
2022-2028
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Институција одговорна за
координацију
имплементације мјере

Општина Љубиње, ЈУ „Дјечји вртић“, ЈУ СШЦ „Светизар Ћоровић“

Носиоци мјере

Начелник општине Љубиње и директори јавних установа

Циљне групе

Становништво општине Љубиње
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