СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ

ТРЕБИЊЕ

Година XLIV
Требиње,23.03.2007.године
Број: 3
________________________________________________________________________
На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 4. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима («Службени гласник Републике Српске» број 41/03) и члана
41. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број
8/05,10/05 и 13/05) Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана
02.03.2007. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору в.д. секретара Скупштине општине Требиње
Члан 1.
Господин Борислав Тарана, дипломирани правник именује се за в.д. секретара
Скупштине општине Требиње.
Члан 2.
Именовани ће обављати послове в.д. секретара до коначног избора секретара
Скупштине општине Требиње по прописаној конкурсној процедури.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Требиње".
Број:09-013-48/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту (Службени гласник
Републике Српске број 112/06) и члана 51. Статута Општине Требиње (Службени

гласник Општине Требиње број 8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 02.03.2007. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Демировић рођ. Ћатовић Мунибе, по праву првокупа
некретнина, означених као к.ч. број 303/14, њива Хамзовина у површини од
310 m², што одговара к.ч. броју 721/4 (по новом операту) К.О. Горица,
уписане у зк.ул. број 106, К.О. Горица, државна својина са 1/1, право
кориштења Демировић рођ. Ћатовић Мунибе са 1/1 дијела, а исте је
понудила Скупштини општине Требиње по цијени од 12.400,00 КМ.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
"Службеном гласнику Општине Требиње".
Број:09-013-50/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 31. Закона о промету непокретности («Службени лист СР БиХ»
број 38/78), и Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности
(«Службени лист СР БиХ» број 4/89, 29/90 и 22/91) и члана 51. Статута Општине
Требиње (Службени гласник Општине Требиње број 8/05, 10/05 и 13/05),
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 02.03.2007. године,
донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Ђуровић Слободана-син Новака, заступан по
пуномоћнику – адвокату Томовић Зорану, по праву прече куповине
некретнина, означених као к.ч. број 4865 (к.ч. бр. 600 и к.ч. бр.601/2),
кућиште са двориштем и кућом у површини од 393 m², уписане у зк.ул. број
547 К.О. Требиње, власништво Ђуровић (Новака) Слободана са 1/1 дијела, а
исте је понудио Скупштини општине Требиње по цијени од 45.000,00 КМ.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
"Службеном гласнику Општине Требиње".
Број:09-013-50-1/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 14. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник
Републике Српске" број 11/95), члана 10. Одлуке о комуналним дјелатностима
("Службени гласник Општине Требиње" број 2/96) и члана 51.Статута Oпштине

Требиње ("Службени гласник Општине Требиње" број 8/05), Скупштина општине
Требиње на сједници одржаној дана 02.03.2007. године, донијела је
ПРОГРАМ
обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручију
општине Требиње за 2007. годину
1. Програм обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње
сачињен на основу појединачних програма, извјештаја даваоца услуга о потребама
за пружањем услуга, а обухвата следеће активности:
-

одржавање јавне расвјете,
одржавање и модернизација градских саобраћајница, тргова и тротоара,
одржавање локалних и некатегорисаних путева,
одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације,
одржавање семафора и сатова,
набавка садница,
одржавање јавне хигијене,
одржавање јавних зелених површина ,
чишћење и одржавање оборинске канализације,
трошкови потрошње електричне енергије за постојећу јавну расвјету и семафоре,
остали расходи-хитне интервенције,
комунална опрема .

Овим Програмом се утврђује опис и обим послова са процјенама појединих
трошкова по дјелатностима. Реализација наведених послова вршиће се у складу са
оперативним плановима.
А)КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
1.1.Редовно одржавање (замјена сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача,
тражење мјеста квара и отклањање квара, фарбање стубова, замјена уништених
стубова и свјетиљки, монтажа и демонтажа новогодишње расвјете Санација –
реконструкција мањег обима и доградња расвјете (замјена дотрајалих стубова и
свјетиљки, мјерних ормана, доградња до 3 расвјетна мјеста на постојећу расвјету)
……………………………………………………………………………...40.000,00 КМ
1.2. Oдржавање јавне расвјете на сеоском подручју...............................30.000,00 КМ
1.1.1. Подручје насеља Тодорићи.................................................................5.000,00,КМ
1.1.2. Подручје села Драчево....................................................................5.000,00 КМ
1.1.3. Подручје села Жаково.....................................................................5.000,00 КМ
1.1.4. Подручје села Нецвијеће.................................................................5.000,00 КМ

1.1.5. Подручје села Љубомир..................................................................5.000,00 КМ
1.1.6. Подручје села Загора.......................................................................5.000,00 КМ
УКУПНО: 70.000,00КМ
2. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА,
ТРОТОАРА И ТРГОВА
2.1.Санација ударних рупа асфалт – бетоном и битошљунком са машинским
одсијецањем, утоваром, одвозом оштећеног асфалта на депонију и осталим
предрадњама дебљине 4,7 и 10 цм..........................................
70.000,00КМ
УКУПНО: 70.000,00КМ
3.ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА,
САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊУ, ИЗГРАДЊА ПОТПОРНИХ
ЗИДОВА, ЗАШТИТНА ОГРАДА
3.1. Санација макадамског коловоза са планирањем и ваљањем постојеће подлоге,
те набавка и уградња каменог материјала са ваљањем до потребне збијености
....................................................................................................................
60.000,00КМ
3.2.Изградња потпорних зидова. (пут кроз Мостаће, Домашево, као и остали по
потреби)
........................................................
10.000,00 КМ
3.4.Поправка одбојне и заштитне ограде-Камени мост-Градина.......... 22.000,00КМ
УКУПНО:92.000,00КМ
4.

ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

4.1.Обиљежавање уздужних, попречних и осталих ознака на саобраћајним
површинама -хоризонтална сигнализација..............................................15.000,00 КМ
4.2.Набавка и одржавање вертикалне сигнализације (знакова, свјетлећих знакова,
путоказних, стајалишних ознака итд........................................................39.000,00КМ
а) Вертикална сигнализација – набавка.....12.000,00 КМ
б) Набавка лежећих полицајаца..................15.000,00 КМ
б) Одржавање и уградња..............................12.000,00 КМ
УКУПНО:

5. ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА И САТОВА

54.000,00КМ

5.1 Редовно одржавање семафора за постојеће семафоризоване раскрснице (замјена
сијалица, грла, осигурача, штитника и сочива, фарбање стубова, замјена уништених
стубова и лантерни у саобраћајним незгодама, прање сјенила и
сочива)................................................................................................
10.000,00КМ
УКУПНО: 10.000,00КМ
6.НАБАВКА ЕЛАБОРАТА ЗА ЗЕЛЕНИЛО, САДНИЦА И КЛУПА ЗА ПАРК
6.1.Набавка садница и градског зеленила на већ уређеним јавним површинама
................................................................................................................ 30.000,00 КМ
6.2.Набавка и уградња клупа за парк...........................................................9.000,00 КМ
6.2.Уговорене услуге, израда елабората за градско зеленило................20.000,00 КМ
УКУПНО:59.000,00КМ
УКУПНО КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА: 335.000,00КМ
Б)ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА
7. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
7.1.Ручно чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари,
тргови, пјешачке стазе, мостови, јавна паркиралишта и др.). Ручно чишћење
обухвата прикупљање отпада и метење са саобраћајних површина, пражњење
корпи, скидање плаката, уклањање угинулих животиња са одвозом на депонију и
др. Програмом чишћења предвиђено је чишћење јавних саобраћајних површина у
ужем подручију града, те главне саобраћајнице у Хрупјелима, Засаду, Мостаћима,
Горици, Тини, Мокрим Доловима. Динамика чишћења утврдиће се оперативним
плановима....................................................................................................145.000,00 КМ
7.2.Машинско чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари,
паркиралишта, тргови и пјешачке стазе и др.) и одвоз отпада на депонију
- ауточистилице
........................ ......................... 75.000,00 КМ
7.3.Прикупљање отпада са уређених и неуређених зелених површина,
Саобраћајница у стамбеним насељима који нису обухваћени редовним чишћењима,
уз ријеке, потоке, уз улазне саобраћајнице у град са одвозом на депонију, a по
налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове .................................20.000,00 КМ
7.4.Прикупљање отпада и ванредно чишћење јавних површина после повећаног
обима кориштења јавних површина, јавних манифестација и сл. са одвозом на
депонију.
..........................................................................................................................7.000,00 КМ
7.5.Остали послови на одржавању хигијене града који се не могу предвидјети
(сјечење шибља, уклањање наноса, отклањење посљедица природних непогода
и сл), по налогу Одјељења за стамбено комуналне послове..............20.000,00 КМ

7.6.Одржавање градске депоније са чуварском службом.........................30.000,00 КМ
7.7.Прање јавних саобраћајних површина према налогу Одјељења за стамбенокомуналне послове
- дневно и ноћно прање улица и тргова, стаза и платоа у Градском
парку...............................................................................................................15.000,00 КМ
7.8.Чишћење и поправка чесама и фонтана, фарбање и поправка ограда клупа у
парку............................................................................................................... 10.000,00КМ
7.9.Остали послови јавне хигијене /одржавње јавног WC-а/................…..6.000,00КМ
7.10. Одржавање проходности градских саобраћајница тротоара ,тргова, мостова
у зимском периоду ................................................................................10.000,00КМ
7.11. Утовар и одвоз кабастог отпада на депонију према оперативном плану
..................................................................................................................12.000,00КМ
УКУПНО:350.000,00КМ
8.ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
8.1.Одржавање, санација , дрвећа у дрворедима, парковима и насељима
8.1.1. Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима, насељима и другим
просторима (орезивање, сјеча, уклањање изданака, вађење пањева, окопавање,
прихрана,
залијевање,
одвоз
на
депонију)
према
оперативном
плану......................................................................................................... 30.000,00КМ
8.1.2.Сјечење старог дрвећа по студији здравственог стања дрвореда и одвоз на
депонију по налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове ......... 5.000,00КМ
8.1.3. Одржавње платана хемијском и механичком заштитом...............10.000,00КМ
8.1.4. Одржавање липа и кестења хемијском заштитом ........................15.000,00КМ
УКУПНО: 60.000,00КМ
8.2.Редовно одржавање и реконструкција травњака у насељима, парковима,
острвима уз саобраћајнице
8.2.1. Редовно одржавање травњака у насељима, парковима, острвима уз
саобраћајнице ..........................................................................
32.000,00КМ
8.2.2.Дјелимична обнова травњака и засијавање нових....................
5.000,00КМ
УКУПНО: 37.000,00КМ
8.3. Одржавање, залијевање и садња живе ограде, украсног грмља,
ружичњака и сезонског цвијећа
8.3.1.Одржавање украсног грмља
.............
4.000,00 КМ
8.3.2. Одржавање живе ограде
............. 10.000,00 КМ
8.3.3.Oрезивање, окопавање, прихрана, заливање и заштита ружа, те садња нових
100 ружа у постојећим ружичњацима ................................................... 9.000,00 КМ
8.3.4.Садња, окопавање, прихрана, залијевање и заштита сезонског цвијећа,
укалњање увелог цвијећа и одвоз на депонију........................................ 30.000,00 КМ

УКУПНО:53.000,00КМ
УКУПНО ЗЕЛЕНИЛО ....................................................................... 150.000,00КМ
9.ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБОРИНСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
9.1.Чишћење и пропирање уличних сливника,оборинске канализације и других
одводних објеката ....................................................................... 90.000,00 КМ
Три пута годишње по налогу Одјељења за стамбено-комуналне
дјелатности
- улични сливници.................................................................... 682 ком.
- уличне решетке .........................................................................36 ком.
Једном годишње по налогу Одјељења за стамбено-комуналне дјелатности
- ревизиони силази ....................................................................568 ком.
- цјевоводи свих профила..........................................................17.800 метара
9.2. Замјена дотрајалих, оштећених или несталих уличних решетки, сливника,
поклопаца на ревизионим силазима по налогу Одјељења за стамбено-комуналне
дјелатности ............................................................................................ 10.000,00 КМ
9.3.Чишћење отворених канала за оборинску одводњу и других одводних
објеката, чишћење септика по налогу Одјељења за стамбено-комуналне
послове..................................................................................................
30.000,00 КМ
УКУПНО : 130.000,00 КМ
10. ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОСТОЈЕЋУ ЈАВНУ
РАСВЈЕТУ И СЕМАФОРЕ
10.1.Утрошак електричне енергије за постојећу јавну расвјету и самафоре
...................................................................................................................... 300.000,00КМ
УКУПНО:300.000,00КМ
УКУПНА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА..............930.000,00КМ
11. ОСТАЛИ РАСХОДИ
11.1. Радови по налогу, непредвиђени радови – хитне интервенције (хитне
поправке локалних путева и објеката на њима, дивље депоније и сличних других
активности који се не могу предвидјети кроз програм) ..................... 60.000,00 КМ
УКУПНО:60.000,00 КМ

12.КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
12.1. Опрема за паркинг сервис (4 паркомата са соларним пуњењем и потребна
пратећа опрема .............................................................................................50.000,00 КМ
УКУПНО .................50.000,00 КМ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
2. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ
САОБРАЋАЈНИЦА, ТРОТОАРА И ТРГОВА,
3. ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
4. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
5. ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА и САТОВА
6. НАБАВКА ЕЛАБОРАТА ЗА ЗЕЛЕНИЛО, САДНИЦА
И КЛУПА ЗА ПАРК
УКУПНО КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА:
7. ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ
ЗА
ПОСТОЈЕЋУ ЈАВНУ РАСВЈЕТУ И СЕМАФОРЕ
8. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
9. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
10. ЧИШЋЕЊЕ
И
ОДРЖАВАЊЕ
ОБОРИНСКЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
УКУПНО ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА:
11. ОСТАЛИ РАСХОДИ
12. КОМУНАЛНА ОПРЕМА
У К У П Н О:

70.000,00
70.000,00
92.000,00
54.000,00
10.000,00
59.000,00
335.000,00
300.000,00
350.000,00
150.000,00
130.000,00
930.000,00
60. 000,00
50. 000,00
1.395.000,00

Број:09-013-51/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 15-18. Закона о комуналним дјелатностима («Службени гласник
Републике Српске» број 11/95) члана 19. Одлуке о комуналним дјелатностима
(«Службени гласник Општине Требиње» број 2/96) и члана 30. Статута Општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 8/05 и 10/05) Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној дана 02.03.2007. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о вриједности бода за одређивање комуналне накнаде
1. Утврђује се вриједност бода за одређивање комуналне накнаде по јединици
мјере (m²) корисне површине простора за:
- стамбене, производне и отворене корисне површине
0,00071
- пословне просторе
0,00215
2. Висина комуналне накнаде по јединици мјере корисне површине простора
израчунава се на начин прописан Одлуком о комуналним дјелатностима.
3. Бод по овом закључку примјењује се од 01.01.2007. године.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-52/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 27. Закона о грађевинском земљишту («Сл. гл. РС» бр. 112/06), и
члана 31. Статута општине Требиње («Сл. гл. РС» бр. 8/05, 10/05 и 13/05), СО
Требиње на сједници одржаној дана 02.03.2007. године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене м² корисне стамбене
површине на подручју општине из претходне године
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује просјечна коначна грађевинска цијена м² корисне
стамбене површине на подручју општине из претходне године.
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена м² корисне стамбене површине на
подручју општине из претходне године износи 685,00 КМ.
Члан 3.
Цијена из претходног члана служи као основица за израчунавање висине
ренте-накнаде из основа природних погодности грађевинског земљишта и
погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре, које могу настати приликом
коришћења тог земљишта (једнократна рента).
Члан 4.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утвривању
просјечне коначне грађевинске цијене м² корисне стамбене површине на подручју
општине из претходне године (“Службени гласник Општине Требиње” бр. 6/06).
Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број:09-013-53/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум,02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 31. алинеја 2. Статута Општине Требиње («Службени гласник
Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 02.03.2007. године, донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Буџета Општине Требиње за 2007. годину
Члан 1.
Скупштина општине Требиње усваја Буџет Општине Требиње за 2007. годину.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Буџет Општине Требиње за 2007. годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-54/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум,02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05 и 13/05), а у складу са чланом 27. Закона о буџетском
систему Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број
96/03,14/04,67/05 и 34/06), на приједлог Начелника Општине, Скупштина општине
Требиње на сједници одржаној 02.03.2007. године, донијела је
ОДЛУКУ
о извршењу Буџета Општине Требиње за 2007. године
I Опште одредбе
Члан 1.
Овом одлуком прописује се начин извршења Буџета Општине Требиње за 2007.
годину (у даљем тексту: буџета)
Ова одлука ће се спроводити у складу са Законом о буџетском систему Републике
Срске и осталим Законима којима се регулише ова област, а односи се на
кориснике буџета и примаоце грантова из буџета.
Члан 2.

Средства Буџета распоређују се на текуће расходе 9.726.242 КМ, капиталне расходе
5.380.308 КМ, позајмљивање и отплату дугова 2.802.100 КМ и буџетску резерву
45.350 КМ, а што укупно износи 17.954.000 КМ. Укупна буџетска потрошња мора
бити уравнотежена са укупним буџетским средствима.
Члан 3.
Приходи буџета утврђени су чланом 8,8а и 9. Закона о буџетском систему
Републике Српске.
Буџетски корисници могу користити властите приходе у складу са Законом.
Члан 4.
Буџетски издаци су:
- текући трошкови и дознаке нижим организационим јединицама,
- капитални трошкови,
- позајмљивања и отплате дугова и
- средства за посебне намјене.
Члан 5.
Одјељење за финансије управља и контролише прилив и одлив новчаних средстава
према усвојеном буџету.
Кориштење средстава за капитална улагања и средства за текуће помоћи (грантова)
вршиће се по добијању сагласности Начелника Општине на план утрошка тих
средстава.
Члан 6.
Корисници буџетских средстава дужни су да средства утврђена у Буџету користе
руководећи са начелима рационалности и штедње.
Члан 7.
Буџетски корисници дужни су да се, приликом трошења буџетских средстава,
придржавају одредаба Закона о буџетском систему, што значи да смију стварати
обавезе и користити средства само за намјене планиране буџетом и до износа који
је планиран.
Члан 8.
Наредбодавац на средствима Буџета је Начелник Општине и он располаже
средствима до висине и за намјене одређене Буџетом.
Стварање уговорених обавеза од стране Наредбодавца на средствима буџета
захтијева претходну провјеру да ли су средства планирана у Буџету.
За намјенску употребу средстава одговорни су корисници буџетских средстава
(начелници одјељења, руководиоци Јавних установа и корисника грантова).
Члан 9.
Корисници буџетских средстава су дужни да поднесу Одјељењу за финансије своје
кварталне финансијске планове за извршење буџета петнаест дана прије почетка
сваког квартала.

Одјељење за финансије даје сагласност буџетским корисницима на поднесене
кварталне финансијске планове за извршење буџета, а у складу са процијењеним
остварењем буџетских средстава за исти период.
Члан 10.
Прерасподјела средстава, у оквиру буџетских корисника, између текућих и
капиталних расхода као и у оквиру текућих и капиталних расхода, врши се на
основу Закључака Начелника Општине.
Изузетак из претходног става је да се може вршити:
- прерасподјела средстава са материјалних трошкова на лична примања
и
- прерасподјела средстава са пројеката за које је обезбјеђено
суфинансирање.
Члан 11.
Начелник Општине може средства распоређена Буџетом прераспоређивати између
Одјељења административне службе, уколико се не може извршити прерасподјела
средстава према члану 10. став 1.
Члан 12.
Одјељење за финансије врши пренос средстава за измирење обавеза из члана 4. на
основу вјеродостојних исправа.
Исправама из претходног става сматрају се:
- обрачунске листе плата и накнада,
- уговори и предрачуни,
- рачуни за набавку средстава, материјала, роба и услуга,
- одлука и рјешења надлежних органа и
- осталих финансијских исправа.
Члан 13.
Корисници текућих помоћи (грантова) дужни су буџетска средства користити у
складу са Планом и програмом на који су добили сагласност Начелника Општине, а
о утрошеним средствима уредно извјештавати Одјељење за финансије и Одјељење
за привреду и друштвене дјелатности или Одјељење које прати рад корисника
гранта.
Коначан извјештај о искориштеним средствима гранта дужни су поднијети
најкасније десет дана по истеку фискалне године.
Члан 14.
Средства грантова са позиције гдје није одређен корисник, распоређиваће се
Рјешењем или Уговором са Начелником Општине на основу приједлога комисија
за расподјелу средстава гранта.
Комисије су дужне да обезбиједе транспарентан приступ потенцијалним
корисницима средстава путем јавног позива.

Члан 15.
Средства буџетске резерве могу се користити у складу са чланом 38. Закона о
буџетском систему Републике Српске и то за:
1. покривање непредвиђених расхода за које нису планирана средства у
буџету,
2. буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана буџетска
средства нису довољна,
3. привремено извршавање обавеза буџета усред смањеног обима буџетских
средстава и
4. изузетно за остале намјене у складу са Одлуком Начелника Општине.
Корисник буџетске резерве дужан је поднијети Извјештај о утрошку примљених
средстава.
Средства буџетске резерве одобравају се на основу поднесених програма, односно
пројеката.
О кориштењу средстава буџетске резерве одлучује Начелник Општине.
II Посебне одредбе
Члан 16.
Буџет ће се извршити по сљедећим приоритетима:
1. обавезе по основу отплате кредита у износима који су доспјели за плаћање,
2. порезе и доприносе на нето плате,
3. средства на нето плате,
4. средства за социјалну заштиту,
5. средства за остала примања и порези и доприноси на остала примања,
6. средства за обавезе према добављачима,
7. трансфери за грантове,
8. средства за остале обавезе.
Члан 17.
Посебни приходи – накнаде по разним основама, наплаћеним по посебним
Законима, усмјераваће се и трошити у складу са одобреним буџетом.
Члан 18.
Буџетски корисници су дужни да се у поступку набавке роба, материјала и услуга
придржавају одредаба Закона о јавним набавкама, као и процедура утврђених
Правилником.
Члан 19.
Начелник Општине је дужан да предложи уравнотежење (ребаланс) буџета ако се у
току буџетске године, приходи не буду остварили према предвиђеном буџету, или
се буду остваривали у већем износу од планираног.
Члан 20.

Одредбе ове Одлуке ће имати приоритет, у случају да буду супротне другим
Одлукама у стварима које се тичу извршења буџета по свим ставкама.
Члан 21.
Начелник Општине подноси тромјсечне извјештаје о извршењу буџета Скупштине
општине.
III Прелазне и завршне одредбе
Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број:09-013-55/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 27. Закона о уређењу простора (“Службени гласник РС” бр 84/02)
и члана 31. Статута Општине Требиње (“Службени гласник Општине Требиње”
број 8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници од 02.03.2007.
године донијела је
О Д Л У К У
о Плану парцелације и Урбанистичко техничким условима
за изградњу саобраћајница и резиденцијалног објекта Градина
I
Доноси се План парцелације и Урбанистичко технички услови за изградњу
саобраћајница и резиденцијалног објекта Градина (у даљем тексту: План).
II
План се састоји од опште документације, текстуалног и графичког дијела :
Текстуални дио Плана садржи:
1. Уводне напомене,
2. Извод из документације вишег реда,
3. Природни услови,
4. Постојеће стање,
5. Урбанистичко технички услови,
5.1. План организације простора,
5.2. Хидротехничка инфраструктура,
5.3. Енергетска и телекомуникациона инфраструктура,
5.4. Саобраћај,
6. План парцелације, грађевинске и регулационе линије,
Графички дио Плана садржи :
1. Постојеће стање
2. Извод из Урбанистичког Плана “Требиње 2015”,
3. Важећи план парцелације
4. Извод из инжињерско-геолошке карте,
5. План организације простора са размјештајем објеката,

1 : 250,
1 : 1000,

хоризонталним и вертикалним габаритима,
План инфраструктуре,
6.1. План саобраћаја
6.2. План хидротехничке инфраструктуре
6.3. План енергетске и телекомуникационе
инфраструктуре
6.4. Синтезни план инфраструктуре
7. План регулационих грађевинских линија
8. План парцелације са аналитичко геодетским
елементима за пренос плана на терен

1 : 250,

6.

1 : 250,
1 : 250,
1 : 250,
1 : 250,
1 : 250,
1 : 250,

III
План је израђен од стране д.о.о. “Пут инжињеринг” Требиње, у јануару мјесецу
2007 године.
IV
План је основа за утврђивање општег интереса, у смислу Закона о експропријацији
(“Сл.гл.РС” 112/06).
План је основа за промјену облика и површине постојећих парцела у смислу Закона
о грађевинском земљишту (“Сл.гл. РС” бр. 112/06).
V
О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење Општине
Требиње.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у “Службеном гласнику
Општине Требиње”.
Број:09-013-56/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана,02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. и 61. Закона о уређењу простора («Службени гласник РС» бр.
84/02), и члана 31. Статута Општине Требиње («Сл. гл. општине Требиње» бр. 8/05,
10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана
02.03.2007. године, донијела је
О Д Л У К У
о Урбанистичком пројекту
«Раскрсница Неимарство – Тини»
I
Доноси се Урбанистички пројекат “Раскрсница Неимарство – Тини» (у даљем
тексту Пројекат).
II
Пројекат се састоји од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Пројекта садржи :
А. Уводни дио,
I.Подаци о планирању,

1. Смјернице и поставке за припрему и израду Урбанистичког Пројекта
одређене Урбанистичким Планом са интерпретацијом,
2. Извод из пројектног програма са интерпретацијом,
3. Констатација о обавезности доношења Урбанистичког пројекта,
4. Одлука о изради урбанистичког пројекта,
5. Плански период,
6. Просторна цјелина за коју се израђује урбанистички пројекат,
7. Носилац припреме и носилац израде урбанистичког пројекта,
8. Радни тим за израду урбанистичког пројекта,
9. Сарадња и усаглашавање ставова са органима и организацијама и мишљење
и сагласности тих органа и организација,
10. Преглед информационо-документационе основе урбанистичког пројекта,
11. Јавни увид и стручна расправа о нацрту урбанистичког пројекта.
Б. Стање организације, уређења и коришћења простора
1. Опис постојећег стања и урбаног контекста,
2. Стање зеленила.
Ц. Потребе, могућности и циљеви организације, уређења и коришћења
простора
Д. Пројекат организације, уређења и коришћења простора
1. Општа концепција урбанистичко – архитектонског рјешења,
2. Детаљна намјена грађевина и њихових дијелова, других објеката и
површина,
3. Архитектонско обликовање грађевина, других објеката и површина и идејни
пројекти архитектонских објеката и партерног уређења (принципи и опис),
4. Идејна рјешења инфраструктуре,
5. Уређење животне средине,
6. Детаљни урбанистичко – технички услови за пројектовање и изградњу
објеката за уређење простора,
7. Одредбе и смјернице за спровођење урбанистичког пројекта,
8. Прилози.
Е. Графички дио
1. Постојеће стање (геодетски план са висинском представом,
картом подземних инсталација, валоризацијом објеката и
границама просторне цјелине)
2. Извод из урбанистичког плана, са границама просторне
цјелине за коју се израђује урбанистички пројекат,
3. Инжењерско – геолошка карта,
4. План организације простора,
4.1. План организације простора са намјенама површина и објеката
4.2. План организације простора са размјештајем објеката,
хоризонталним и вертикалним габаритима и другим
релевантним параметрима,

Р 1 : 500

Р 1 : 500
Р 1 : 500

5. План регулационих и грађевинских линија
6. Урбанистичко – архитектонска рјешења,
6.1.Изгледи (фасаде),
6.2.Перспективе 3 – Д приказ,
6.3.Идејно хортикултурно рјешење
7. Идејни пројекти архитектонских објеката
8. План и идејна рјешења инфраструктуре
8.1.
Саобраћај,
8.2.
Хидротехничка инфраструктура,
8.3.
Енергетска и телекомуникациона инфраструктура,
8.4.
Машинске инсталације,
8.5.
Синтезна карта инфраструктуре,
9. План парцелације са аналитичко – геодетским елементима
за пренос урбанистичког пројекта на терен
10. Мјере ППЗ – трајекторије ватрогасног возила

Р 1 : 500

Р 1 : 500
Р 1 : 200
Р 1 : 500

Р 1 : 500
Р 1 : 500

III
Пројекат је израдио д.о.о. “Пут инжињеринг” Требиње децембра мјесеца 2006.
године и прилог је и саставни је дио ове Одлуке.
IV
Пројекат је основа за утврђивање општег интереса за изградњу објеката и за
извођење других радова у смислу Закона о експропријацији («Сл. гласник РС», број
112/06).
Пројекат је основа за промјену облика и површине постојећих парцела у смислу
Закона о грађевинском земљишту (“Сл. гласник РС» број 112/06)
V
Пројекат се излаже на стални јавни увид у Одјељењу за просторно уређење
општине Требиње.
VI
О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење општине
Требиње.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-57/07
Датум:02.03.2007. године

ПРЕДСЈЕДНИК

Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 55. Закона о уређењу простора («Службени гласник РС» бр.
84/02), и члана 31. Статута Општине Требиње («Службени гласник РС» бр.
8/05,10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 02.03.
2007. године, донијела је

О Д Л У К У
o приступању изради Регулационог плана
«Сјеверни логор»
Члан 1.
Приступа се изради Регулационог плана «Сјеверни логор» ( у даљем тексту
План).
Члан 2.
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који је њен саставни дио.
Члан 3.
Границе обухвата Плана су:
на западу: улицом Кула, Изворском улицом до споја са улицом Вожда Карађорђа
на југу,
на југу: дијелом улицом Вожда Карађорђа, дијелом улицом Краља Петра I
Ослободиоца до каменог моста, тангирајући сјеверну границу Старог града,
на истоку: од каменог моста, ка сјеверу граница иде дијелом обалом Требишњице,
дијелом улицом Вука Мићуновића, до оборинског канала на сјеверу,
на сјеверу: оборинским каналом, дијелом Добровољачком улицом, улицом
Мирном праволинијски до споја са улицом Подкула, улицом Подкула до споја са
улицом Кула на западу
Површина обухвата Плана износи 18,33 ha.
Члан 4.
Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана
обезбиједиће општина Требиње.
Члан 5.
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење општине Требиње, а
носилац израде Плана ће се одредити по поступку који прописује Закон о јавним
набавкама.
Члан 6.
Рок израде План је шест мјесеци од дана доношења ове Одлуке.
Члан 7.
План се доноси за временски период од 15 година.
Члан 8.
Нацрт Плана ће утврдити носилац припреме Плана, и ставити га на јавни увид.
Носилац припреме Плана ће заједно са Савјетом Плана након увида размотрити
приспјеле писмене примједбе на нацрт.
Носилац припреме Плана и овлаштени предлагач ће утврдити приједлог Плана, те
предложити СО Требиње његово доношење.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:09-013-58/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум,02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
_______________________________________________________________________
На основу члана 55. Закона о уређењу простора («Службени гласник РС» бр.
84/02), и члана 31. Статута Општине Требиње («Службени гласник РС» бр.
8/05,10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 02.03.
2007. године, донијела је
О Д Л У К У
o приступању изради Регулационог плана
«Центар»
Члан 1.
Приступа се изради Регулационог плана «Центар» ( у даљем тексту План).
Члан 2.
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела , који је њен саставни дио.
Члан 3.
Границе обухвата Плана су:
на западу: улицом Војводе Степе Степановића, од споја са улицом Краља Петра I
Ослободиоца на сјеверу до споја са Његошевом улицом на југу,
на југу : Његошевом улицом до споја са улицом Десанке Максимовић,
на истоку: дијелом улице Десанке Максимовић, улицом Светозара Ћоровића до
каменог моста,
на сјеверу: улицом Краља Петра I Ослободиоца, од каменог моста на истоку до
споја са улицом Војводе Степе Степановића на западу.
Површина обухвата Плана износи 5,55 ha.
Члан 4.
Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана
обезбиједиће општина Требиње.
Члан 5.
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење општине Требиње, а
носилац израде Плана ће се одредити по поступку који прописује Закон о јавним
набавкама.
Члан 6.
Рок израде План је шест мјесеци од дана доношења ове Одлуке.
Члан 7.

План се доноси за временски период од 15 година.
Члан 8.
Нацрт Плана ће утврдити носилац припреме Плана, и ставити га на јавни увид.
Носилац припреме Плана ће заједно са Савјетом Плана након увида размотрити
приспјеле писмене примједбе на нацрт.
Носилац припреме Плана и овлаштени предлагач ће утврдити приједлог Плана, те
предложити СО Требиње његово доношење.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-59/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум,02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 55. Закона о уређењу простора («Службени гласник РС» број
84/02), и члана 31. Статута Општине Требиње («Службени гласник РС» број
8/05,10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 02.03.
2007. године, донијела је
О Д Л У К У
о приступању изради Регулационог плана
«Стари град»
Члан 1.
Приступа се изради Регулационог плана «Стари град» ( у даљем тексту План).
Члан 2.
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела , који је њен саставни дио.
Члан 3.
Границе обухвата Плана су:
на западу: бедемом, од каменог моста, улицом Светозара Ћоровића, дијелом улице
Десанке Максимовић до споја са улицом Доситеја Обрадовића,
на југу : бедемом оивиченим улицом Доситеја Обрадовића, до споја са ријеком на
истоку,
на истоку: ријеком Требишњицом,
на сјеверу: мањи амбијентални простор иза каменог моста (према графичком
прилогу), који представља дио историјске цјелине Старог града.
Површина обухвата Плана износи 3,35 ha.
Члан 4.
Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана
обезбиједиће општина Требиње.
Члан 5.

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење општине Требиње, а
носилац израде Плана ће се одредити по поступку који прописује Закон о јавним
набавкама.
Члан 6.
Рок израде План је шест мјесеци од дана доношења ове Одлуке.
Члан 7.
План се доноси за временски период од 15 година.
Члан 8.
Нацрт Плана ће утврдити носилац припреме Плана, и ставити га на јавни увид.
Носилац припреме Плана ће заједно са Савјетом Плана након увида размотрити
приспјеле писмене примједбе на нацрт.
Носилац припреме Плана и овлаштени предлагач ће утврдити приједлог Плана, те
предложити СО Требиње његово доношење.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:09-013-60/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум,02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 55. Закона о уређењу простора («Службени гласник РС» бр.
84/02), и члана 31. Статута Општине Требиње («Службени гласник РС» број
8/05,10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 02.03.
2007. године, донијела је
О Д Л У К У
о приступању изради Регулационог плана
«Градина»
Члан 1.
Приступа се изради Регулационог плана «Градина» ( у даљем тексту План).
Члан 2.
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који је њен саставни дио.
Члан 3.
Границе обухвата Плана су:
на западу: западним, вањским ободом планиране примарне градске саобраћајнице;
од ријеке на југу до споја са магистралним путем Требиње –Никшић на сјеверу,
на сјеверу: јужним ободом магистралног пута Требиње –Никшић,
на истоку: источним-вањским ободом новопланиране секундарне саобраћајнице,
од магистарлног пута Требиње –Никшић на сјеверу до ријеке Требишњице на југу,

на југу: десном обалом ријеке Требишњице од планиране секундарне
саобраћајнице на истоку, те до примарне градске саобраћајнице на западу,
Површина обухвата Плана износи 22,00 ha.
Члан 4.
Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана
обезбиједиће општина Требиње.
Члан 5.
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење општине Требиње, а
носилац израде Плана ће се одредити по поступку који прописује Закон о јавним
набавкама.
Члан 6.
Рок израде План је шест мјесеци од дана доношења ове Одлуке.
Члан 7.
План се доноси за временски период од 15 година.
Члан 8.
Нацрт Плана ће утврдити носилац припреме Плана, и ставити га на јавни увид.
Носилац припреме Плана ће заједно са Савјетом Плана након увида размотрити
приспјеле писмене примједбе на нацрт.
Носилац припреме Плана и овлаштени предлагач ће утврдити приједлог Плана, те
предложити СО Требиње његово доношење.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:09-013-61/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум,02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина општине
Требиње на сједници одржаној дана 02.03.2007. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о оснивању «Агенције за развој малих и средњих предузећа
Општине Требиње»
Члан 1.

Одлука о оснивању «Агенције за развој малих и средњих предузећа Општине
Требиње» («Службени гласник Општине Требиње» број 6/05 и 13/05) у члану 7.
став 1. мијења се и гласи:
«Оснивач Агенције обезбјеђује пословни простор и плату за три запослена и то:
- директор (ВСС)
- пројект менаџер (ВСС)
- асистент пројект менаџера и руководилац за финансије (ВШС)
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-62/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 31. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05 и 13/05), члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), а на приједлог
Начелника Општине Требиње број:11-111-3/07 од 19.02.2007. године, Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној 02.03.2007.године, донијела је следеће
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Господин Илија Шукић разрјешава се дужности начелника Одјељења за стамбенокомуналне послове у Административној служби Општине Требиње, прије истека
мандата, на сопствени захтјев, ради преласка на нову дужност.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-63/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 4. Закона о јавним службама («Службени гласник Републике
Српске» број 17/02, 11/93 и 21/98) и члана 31. Статута Општине Требиње
(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 2. Закона
о класификацији дјелатности и о регистру јединица разврставања («Службени
гласник Републике Српске» 11/04), Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 02.03.2007. године, донијела је
О Д Л У К У
Члан 1.
Јавно предузеће Центар за информисање и културу Требиње, врши промјену
облика организовања у Јавну установу, сагласно одредбама Закона о јавним

службама, те усклађивање са Законом о класификацији дјелатности и о регистру
јединица разврставања.
Члан 2.
Јавна установа има назив: Јавна установа Центар за информисање и културу
Требиње, са п.о. (Скраћени назив фирме ЈУ ЦИКО Требиње).
Сједиште јавне установе је у Требињу, ул. Краља Петра I Ослободиоца број 34.
Члан 3.
Оснивач уступа новчани дио оснивачког капитала јавне установе у износу од
2.000,00 КМ уплаћен приликом оснивања предузећа.
Оснивач одговара за обавезе установе до висине оснивачког улога.
Члан 4.
У правном промету се трећим лицима, Јавна установа иступа без ограничења
овлаштења. За преузете обавезе, Установа одговара цјелокупном својом имовином.
Члан 5.
Дјелатност установе се усклађује са Законом о класификацији дјелатности и
регистру јединица разврставања:
92320 Рад умјетничких установа
92310 Умјетничко и књижевно стваралаштво и сценска умјетност
92130 Приказивање филмова
92340 Остале забавне активности, на другом мјесту напоменуте
92400 Дјелатност новинских агенција
55400 Барови
74120 Рачуноводствени и књиговодствени послови и послови контроле,
савјетодавни и остали послови у вези са порезом
92200 Радио и телевизијске активности
22120 Издавање новина
74402 Остале услуге рекламе и пропаганде
74830 Секретарске и преводилачке активности
74840 Остале пословне активности
93050 Остале услужне активности, на другом мјесту напоменуте
Члан 6.
Поступак уписа промјене облика организовања у судски регистар код Основног
суда Требиње и усклађивање са Законом о класификацији дјелатности и о регистру
јединица разврставања спровести ће директор Јавне установе.
Члан 7.
Питања која се тичу унутрашње организације, затим органа установе, њихов избор
и именовање, дјелокруг рада и надлежности, као и друга питања од значаја за рад
установе, уредиће се Статутом установе који ће донијети у року од 60 дана, од дана
уписа у судски регистар.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-64/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 31. Статута Општине Требиње («Службени гласник
Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05), члана 98. Пословника Скупштине
општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), а на захтјев
Замјеника начелника Општине госпође Наде Ђурић од 28.02.2007. године,
Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 02.03.2007. године, донијела
је следеће
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Члан 1.
Госпођа Нада Ђурић разрјешава се дужности Замјеника начелника
Општине, прије истека мандата, на сопствени захтјев, неопозива оставка.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број:09-013-45/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.03.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
_______________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05) члана 45. Статута Општине Требиње
(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05,10/05 и 13/05) а у вези са чланом
16. став 3. Правилника о условима и критеријима за финансирање програма развоја
спорта у општини Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 2/06)
Начелник Општине, донио је следеће
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Комисије за избор и процјену програма развоја спорта
општине Требиње
I
У Комисију за избор и процјену програма развоја спорта општине Требиње именују
се:
1. Марко Митровић – предсједник
2. Гојко Грче – члан
3. Момчило Бодирога – члан
II

Надлежности Комисије су дефинисане Правилником о условима и критеријима за
финансирање програма развоја спорта у општини Требиње («Службени гласник
Општине Требиње» број 2/06).
III
Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се ван снаге Рјешење број: 11-66-25/06 од
22.03.2006. године.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број: 11-111-2/07
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:08.02.2007. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04,42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05),
Начелник Општине, даје
С А Г Л А С Н О С Т
на Одлуку о измјенама и допунама Статута Јавне установе за одгој дјеце
«Наша радост» Требиње
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и допунама Статута Јавне установе за
одгој дјеце «Наша радост» Требиње број:4/07 од 31.01.2007. године.
II
Ова Сгласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број:11-022-2-1/07
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:13.02.2007. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04,42/05 и 118/05), члана 45. Статута Општине Требиње
(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 2., тачка
11. Уредбе о давању сагласности на цијене одређених производа и услуга
(«Службени гласник Републике Српске» број 41/00, 31/01 и 12/02), Начелник
општине, донио је слиједећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ОДЈП за комуналну хидротехнику «Водовод» Требиње у вези
утврђивања цијена услуга овог Предузећа и то како слиједи:

1. ДОМАЋИНСТВА
- Вода за пиће ......................................................................................... 0,48 КМ/m³
- Канализација ....................................................................................... 0,14 КМ/m³
- Пречишћавање отпадних вода .......................................................... 0,15 КМ/m³
- Претплата за прикључени водомјер
која служи за одржавање кућишта са опремом
и контролу исправности водомјера
по домаћинству мјесечно ................................................................... 2,00 КМ
2. ПРИВРЕДА И ОСТАЛИ ПОТРОШАЧИ
- Вода за пиће ......................................................................................... 2,11 КМ/m³
- Канализација ....................................................................................... 0,40 КМ/m³
- Пречишћавање отпадних вода ........................................................... 0,45 КМ/m³
3. ФОНТАНЕ И ЧЕСМЕ
- Вода за пиће ......................................................................................... 1,38 КМ/m³
- Канализација ........................................................................................ 0,26 КМ/m³
- Пречишћавање отпадних вода ........................................................... 0,29 КМ/m³
4. ПРЕТПЛАТА ЗА ПРИКЉУЧЕНИ ВОДОМЈЕР ЗА ПРИВРЕДУ И ОСТАЛЕ
ПОТРОШАЧЕ, ФОНТАНЕ И ЧЕСМЕ
-

Претплата за прикључени водомјер која служи за одржавање кућишта са
опремом и контролу исправности водомјера по прикључку мјесечно према
профилу водомјера како слиједи:
 Водомјер од 1/2" до 3/4" (13-18 mm) .......................................
7,80 КМ
 Водомјер од 1" (25 mm) ......................... ...................................
9,74 КМ
 Водомјер од 5/4" (32 mm) ..........................................................
15,60 КМ
 Водомјер од 6/4" (40 mm) ..........................................................
17,53 КМ
 Водомјер од 2" (50 mm) ............................................................
38,98 КМ
 Водомјер од 80-150 mm ............................................................
50,85 КМ

Наведене цијене примјењиваће се од 01.03.2007. године.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број:11-370-38/06
Датум:22.02.2007. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Др Доброслав Ћук,с.р.

________________________________________________________________________
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број 101/04,42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05),
Начелник Општине, даје
С А Г Л А С Н О С Т
на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Јавне установе за одгој дјеце «Наша радост» Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Јавне установе за одгој дјеце «Наша радост» Требиње број: 13/07 од
23.02.2007. године.
II
Ова Сгласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број:11-022-4/07
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:07.03.2007. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
________________________________________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Код Одјељења за стамбено-комуналне послове Општине Требиње, у регистарском
листу број 01-015, уписана је Заједница етажних власника, Требиње, улица
Милоша Обилића број 18, Требиње са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом Требиње, Милоша Обилића
број 18. Оснивачи: 6 етажних власника зграде. Дјелатност: 70 320 – Управљање
зградом за рачун етажних власника. Иступа самостално у оквиру своје дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. Заступа: Куљић Светко,
предсједник Скупштине заједнице, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-5/06
Датум:26.02.2007. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Илија Шукић, с.р.

________________________________________________________________________
Садржај:
Страна број:
1. Рјешење о именовању В.Д. секретара Скупштине општине,
2. Закључак о неприхватању понуде,
3. Програм заједничке комуналне потрошње за 2007. годину,
4. Закључак о вриједности бода за одређивање комуналне накнаде,
5. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене из претходне
године m² корисне стамбене површине на подручју општине Требиње,

Одлука о усвајању Буџета Општине Требиње за 2007. годину,
Буџет Општине Требиње за 2007. годину,
Одлука о извршењу Буџета Општине Требиње за 2007. годину,
Одлука о усвајању Плана парцелације и урбанистичко-техничких услова за
изградњу саобраћајница објекта «Градина»,
10. Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта «Раскрсница Неимарство – Тини»,
11. Одлука о приступању изради Регулационог плана «Сјеверни логор»,
12. Одлука о приступању изради Регулационог плана «Центар»,
13. Одлука о приступању изради Регулационог плана «Стари град»,
14. Одлука о приступању изради Регулационог плана «Градина»,
15. Одлука о измјени Одлуке о оснивању «Агенције за развој малих и средњих
предузећа Општине Требиње»,
16. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за стамбено комуналне послове,
17. Одлука о новом организовању Центра за
информисање и културу,
18. Рјешење о разрјешењу дужности замјеника
начелника Општине Требиње – оставка
19. Рјешење о именовању чланова Комисије за избор
и процјену програма развоја спорта општине Требиње,
20. Сагласност на Одлуку о измјенама и допунама
Статута Јавне установе за одгој дјеце «Наша радост» Требиње,
21. Закључак,
22. Сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
Јавне установе за одгој дјеце «Наша радост» Требиње,
23. Упис у регистар заједнице етажних власника
стамбених зграда
6.
7.
8.
9.

