
Љубиша Танић је рођен у Сарајеву, СФР Југославија, 

1976. године. Основну школу завршио је у родном граду. 

Први разред математичко-информатичке, 2. гимназије 

похађа у Сарајеву, а због избијања трагичног ратног 

сукоба у БиХ, средњошколско образовање завршава у 

Општој гиманзији на Палама. Након окончања рата у БиХ 

одлази на студије Машинског факултета Универзитета у 

Београду гдје дипломира 2002. године на Катедри за 

термотехнику код професора Бранислава Живковића. 

По завршетку студија запошљава се у „Гријањеинвест“-у 

Д.О.О., предузећу које је основао његов Отац Вељко 

маја 1991. године у Сарајеву,а које је 1995. године 

обновило свој рад на Палама. Од тада па до данас живи и ради на релацији Источно 

Сарајево – Београд. У периоду од 2008. до 2014. године био је запослен и на 

Машинском факултету Београд као асистент професора Живковића на предметима 

Основе и Системи климатизације. На више од 1000 објеката различите намјене 

учествовао је као сарадник, одговорни пројектант, извођач, надзор или ревидент 

машинских, термотехничких инсталција гријања, вентилације и хлађења. Неки од 

значајних су: зграде Машинског факултета и Универзитетске библиотеке „Светозар 

Марковић“ Београд, Спортске дворане за потребе Универзијаде 2009. године у 

Београду, Болница „Србија“ у Источном Сарајеву, Одјељење за вантјелесну оплодњу 

болнице у Ваљеву,Кантонална болница у Бихаћу, хотели „Сан“ Лакташи, „Термаг“ и 

„Рајска долина“ на Јахорини, „Монти“ на Игману,Централна банка БиХ у Сарајеву, 

зграда Министарства иностарних послова БиХ у Сарајеву, Аутобуска станица у Тивту, 

фабрике „Henkel“ у Билећи, „Zeochem“ Зворник, Управна зграда Регулаторне комисије 

за енергетику у Требињу, топлана са комбинованом производњом топлоте и електричне 

енергије у Приједору, више резиденцијалних објеката у БиХ, Србији, Црној Гори и 

Хрватској. 

Од свих пројектованих и изведених термотехничких инсталација посебно мјесто 

заузима,већ дуже од 15 година, учествовање у тиму за обнову, након разорног пожара, 

манастира Хиландара на Светој Гори у Грчкој. 

Аутор је више од 10 стручних радова објављених у домаћим и страним часописима и 

изложених на конгресима и семинарима. 

Од 2018. године волонтерски обавља функцију предсједника најстариријег Смучарског 

клуба у БиХ, СК „Романија“ Пале, са традицијом дугом скоро 90 година, као и 

координатора за бијатлон у Ски савезу БиХ. 

У фебруару 2021. године изабран је,такође као волонтер, за предсједника Подручне 

привредне коморе Источно Сарајево коју чини 12 општина тог дијела Српске. 

 


