СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ

ТРЕБИЊЕ

Година XLIII
Требиње,28.04.2006.године
Број: 4
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Сл. гласник Општине Требиње»
број 8/05,10/05 и 13/05) и члана 82. Пословника Скупштине општине Требиње
(«Службени гласник Општине Требиње» број 2/00) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној 13.04.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧКЕ
1. Да радници ЦЈБ Требиње уложе ванредне напоре у оперативном раду у
процесу проналажења починилаца кривичних дјела изазивања опште
опасности, подметањем експлозивних направа под аутомобиле, као и у
расвјетљавању свих почињених кривичних дијела, посебно којима се
угрожава безбједност људи и имовине.
2. Да радници ЦЈБ Требиње уложе ванредне напоре у оперативном раду у
процесу проналажења починилаца најновије пљачке у «ИАТ» Требиње,
приликом које су отуђени производи у вриједности од сса 150.000 КМ, а да
се паралелно настави са провођењем истражних радњи везаних за
криминалне активности које су се у «ИАТ» Требиње десиле од завршетка
рата на овамо.
3. Захтјева се од представника ЦЈБ Требиње да до наредне сједнице СО
Требиње, која се планира за дан 26.04.2006. године припреми и поднесе
извјештај о предузетим радњама, одређеним у закључку један и два.
4. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, и објавиће се у
«Службеном гласнику Општине Требиње».
Број:09-013-85-1/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.04.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње (''Службени гласник Општине
Требиње'' број 8/05,10/05,13/05), а у вези са чланом 11. и 12. Закона о основној

школи (''Службени гласник Републике Српске'' 38/04), Скупштина Општине
Требиње на сједници одржаној дана 26.04.2006.године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
о приједлогу мрежа уписних подручја за основне школе и подручне школе
које им припадају на територији општине Требиње
Члан 1.
На подручју општине Требиње уписују се три основне школе са шест (6)
издвојених одјељења (подручних школа) и то како слиједи:
а) ''Јова Јовановић Змај'' са четири (4) издвојена одјељења: Ластва, Љубомир,
Аранђелово и Дражин До
б) ''Свети Василије Острошки'' једно (1) издвојено одјељење Граб
в) ''Вук Стефановић Караџић'' једно (1) издвојено одјељење- Петрово Поље
г) Основна музичка школа
Члан 2.
Основне школе убухватају следећа насељена мјеста:
- Основна школа ''Јова Јовановић Змај'': Центар града, Брегови, Засад,
Мостаћи, Хрупјела (западно од раскрснице улицом Вука Мићуновића према
Нектарију Зотовићу, дијелом улице Бадема, наставља се улицом Стевана
Првовјенчаног према Гусларској), Придворци, Ластва, Љубомир, Требињска
Брда, Дражин До, Бјелач, Драженска Гора.
- Основна школа ''Свети Василије Острошки'': Горица, Виногради, Градина,
Хрупјела (источно од раскрснице Вука Мићуновића према Нектарију
Зотовићу, дијелом улице Бадема наставља се улицом Стевана Првовјенчаног
према Гусларској), Перовића Мост, Моско, Јасен, Зубци, Струјићи,
Величани, Драчево, Мркоњићи, Попово Пољице, Грмљани, Дубочани,
Врбно, Орашје.
- Основна школа ''Вук Стефановић Караџић'': Полице, Ложиона, Мокри
Долови, Тини, Петрово Поље, Дужи, Сливница, Хум, Добромани.
- Основна Музичка школа – подручје Општине Требиње
Члан 3.
Приликом уписа у основну школу ученици се уписују у школу која је најближа
њиховом мјесту становања.
Члан 4.
Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње''.
Број:09-013-90/06
Датум: 26.04.2006.године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Секуловић, с.р.
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