СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ

ТРЕБИЊЕ

Година XLIVI
Требиње,22.02.2008.године
Број: 2
___________________________________________________________________________
На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине («Службени
гласник Босне и Херцеговине» број 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,
52/05, 65/05, 77/05, 11/06 и 24/06) и члана 31. Статута Општине Требиње („Службеник
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 13.02.2008. године, донијела је
О Д Л У К У
о именовању чланова Општинске изборне комисије
Члан 1.
У Општинску изборну комисију именују се:
1. Мирко Ћурић, члан
2. Фатима Бичић, члан
3. Данило Ракић, члан
Члан 2.
Мандат именованим члановима Општинске изборне комисије траје пет (5) година од
дана добијања сагласности од Централне изборне комисије Босне и Херцеговине.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу након добијања сагласности Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Требиње“.
Број:09-013-42/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.02.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 25. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 93/06 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 13.02.2008. године донијела је

ОДЛУКУ
о начину заштите усјева и засада на
пољопривредном земљишту од пољске штете и
забрана паше на пољопривредним имањима на
подручју општине Требиње
Члан 1.

Овом одлуком прописују се мјере за заштиту од пољских штета имања и
убраних плодова док се налазе на пољопривредном земљишту без обзира у чијој су
својини.
Члан 2.
Под пољским имањима, у смислу ове одлуке, подразумијевају се:
пољопривредно земљиште са усјевима и засадима, пашњаци, пољопривредни објекти и
уређаји, као и сва друга средства за производњу на пољопривредном земљишту.
Пољском штетом, у смислу ове одлуке, сматра се свако оштећење или уништење
пољопривредног имања и убраних плодова.
Члан 3.
На подручју општине забрањује се испаша на туђем пољопривредном земљишту
без сагласности власника, односно корисника земљишта.
Власници, односно држаоци стоке, дужни су држати и чувати стоку да не чине
пољску штету на имању у државној и приватној својини.
Забрањено је спаљивање органских остатака послије жетве усјева, као и другог
отпада на пољопривредном земљишту.
Члан 4.
Власник, односно корисник имања, коме је почињена штета, пријављује штету
надлежном органу управе, у року од 24 сата од настанка штете.
Члан 5.
Процјену висине пољске штете по захтјеву власника, односно корисника имања,
врши комисија од три члана коју именује начелник општине.
Члан 6.
Трошкове за рад комисије, као и друге настале трошкове, сноси подносилац
захтјева (странка).
Члан 7.
Одређена комисија за процјену пољске штете дужна је на захтјев странке изаћи
на лице мјеста у року од три дана од дана сазнања за насталу штету и при том извршити
процјену.
Члан 8.
На процјену штете позива се учинилац, односно власник учиниоца штете.
Уколико се учинилац, односно власник учиниоца пољске штете, не одазове
позиву, процјена штете ће се извршити без његовог присуства.
Члан 9.
Учиниоци, односно власници учиниоца пољске штете, дужни су надокнадити
штету власнику, односно кориснику пољопривредног имања према записнику о
процјени штете.
Уколико учиниоци не надокнаде штету, власник-корисник пољопривредног
имања може тражити накнаду путем Суда.
Члан 10.
Пољопривредна предузећа могу имати своје чуваре пољских имања, као и
комисију за процјену пољске штете.

Пољопривредна предузећа могу сама подносити пријаве Општинском суду за
прекршаје.
Члан 11.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши надлежни орган за инспекцијске
послове-пољопривредна инспекција.
Члан 12.
Новчаном казном од 500 до 1500 КМ казниће се предузеће или друго правно
лице ако:
1. оштети пољопривредне објекте, канале хидромелиорационог система, као и
друге објекте који служе за заштиту имања;
2. растури и депонује камен, шљунак, пијесак, земљу, отпатке и сл. на
пољопривредном земљишту и на тај начин почини штету на туђем пољском
имању.
За прекршај из претходног става казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 50 до 300 КМ.
Члан 13.
За прекршај из става 1. тачка 1 и 2 претходног члана казниће се појединац који
самостално обавља дјелатност личним радом, средствима у својини грађана (приватни
предузетник) у износу од 50 до 1000 КМ.
Члан 14.
Новчаном казном од 50 до 500 КМ казниће се појединац ако:
1. врши испашу стоке на туђем пољопривредном земљишту;
2. остави стоку без чувара;
3. повјери стоку на чување малољетном или другом неспособном лицу, па стока
почини штету на туђем пољском имању;
4. без одобрења власника или корисника, прелази или тјера стоку преко туђег
имања;
5. растури, поруши или оштети обране плодове (пластове, стогове, воће и сл.);
6. покоси, ишчупа или обере туђе пољске плодове;
7. преломи, посијече или на други начин оштети воћно стабло или чокот;
8. растури камен, шљунак, земљу, отпатке и сл. на пољопривредном земљишту
и тако почини штету туђем пољском имању.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о заштити од пољских
штета („Сл. гласник општине Требиње“ број 3/94).
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Требиње“.
Број:09-013-44/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.02.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________

На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Сл. гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» број 3/06 и 13/06) на сједници одржаној
13.02.2008. године, Скупштина општине Требиње је донијела
З А К Љ У Ч А К
којим се тражи од АД „Комунално“ Требиње увођење нових група корисника у
Цјеновник услуга одвоза смећа, гдје би се плаћање вршило паушално, или по тури
одвезеног смећа, или налажење неког другог начина у сарадњи са Одјељењем за
стамбено – комуналне послове.
Ово се односи на јавне установе чији је оснивач Скупштина општине.
На овако утврђен Цјеновник услуга одвоза смећа Начелник ће у складу са
Уредбом о давању сагласности на цијене одређених производа и услуга, („Службени
гласник РС“ број 41/00) послије анализе дати сагласност.
Број:09-013-45/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.02.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 33. став 4 Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник РС“
број 112/06) и члана 31. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05) Скупштина општине Требиње на сједници одржаној
дана 13.02.2008. године, донијела је

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2008.ГОДИНУ
Увод
Програм уређења и опремања грађевинског земљишта са финансијским планом за 2008.
годину (у даљем тексту: Програм) обухвата уређивање и опремање грађевинског
земљишта на територији општине Требиње, тј. улагања у припрему и изградњу
капиталних објеката.
Програм се заснива на рјешењима и условима садржаним у законима, одлукама и
прописима којима се уређују односи у области грађевинског земљишта и грађења.
Врсту и обим програмских задатака опредељују: Буџет Општине Требиње за
2008.годину, те стање реализације инвестиција и изградње објеката комуналне
инфраструктуре чија реализација траје више година, стање израде започете планске и
техничке документације.
Основна опредјељења Програма су:

- рационално коришћење грађевинског земљишта и боље искоришћење постојећих
капацитета инфраструктурних система;
-Полазећи од наведених циљева, података о стању радова и материјалнх оквира за
реализацију Програма, Програм садржи избор приоритетних објеката комуналне
инфраструктуре и планиране активности које су утврђене по следећим основним
критеријумима:
- завршетак и довођење у функцију објеката чија је изградња у току;
- одржавање континуитета изградње комуналних објеката значајних за развој града у
цјелини;
- изградња нових објеката и доградња постојећих који су неопходни за реализацију
стамбене и друге изградње на започетим и новим локацијама;
- израда планске и техничке документације за просторе и објекте чија је реализација
извјесна, као припрема за реализацију Програма у наредним годинама.
I - ПРОГРАМ ПРИПРЕМАЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Припремање грађевинског земљишта за изградњу обухвата:
- прибављање просторно-планске документације као основе за привођење намјени
грађевинског земљишта;
- прибављање земљишта у корист Општине Требиње, које обухвата рјешавање
имовинско-правних односа, у оквиру којих се врши исплата накнаде за одузету
имовину, ради изградње комуналне инфраструктуре и саобраћајница на локацијама
чија је реализација започела у претходном периоду и на новим локацијама
које
започињу .
1. Прибављање просторно-планске документације
Поступак уређивања градског грађевинског земљишта ради припремања земљишта за
изградњу и комуналног опремања започиње прибављањем одговарајуће просторно–
планске документације,
Прибављање просторно планске документације, у складу са законом, подразумева
израду планова на основу претходно обављених припремних радова (истраживања,
анализа, прикупљених података, геодетских и геолошких подлога и др.), усаглашавање
различитих услова и планирање најбољих могућих просторних рјешења .
У складу са прописима из области грађевинског земљишта, планирања и изградње, као
и потребама града, приоритет у изради нових регулационих планова ће имати:
- планови за које су раније донесене одлуке о приступању њихове израде
- планови чија је реализација од значаја за развој општине;

- други планови за чију се израду укаже посебна потреба, и то: израда регулационих
планова; планова парцелације за саобраћајне и инфраструктурне системе
За израду планова парцелације потребно је донијети Одлуку о могућој изради током
године /на основу захтјева инвеститора/ и поступку њихове верификације /прихватању/
од стране СО Требиње Носилац припреме планова парцелације је Одељење за
просторно уређење. Израду планова парцелације финансирају заинтересовани
корисници земљишта.
Програмом се предвиђају активности и планирају потребна средства за прибављање
Регулационих планова, и то
ПЛАНОВИ

А.Планови који су у фази израде –стечене обавезе
1.1 Регулациони планови
( утврђивање предлога и доношење плана)

Потребна средства
/КМ/
(Буџет)
160.000,00

2. Рјешавање имовинских односа
Рјешавање имовинско-правних односа који су обухваћени овим програмом односе се на
изградњу саобраћајница и других објеката.
По сложености посла и технологији извођења, ови послови трају дуже вријеме, некад и
више година, и не може се унапријед, са сигурношћу, одредити када ће се окончати, јер
зависе од исхода правних поступака код надлежних органа.
Реализација имовинско-правних односа вршиће се према утврђеним приоритетима и
динамици, којима се обезбијеђује ослобађање локација за предвиђену изградњу
инфраструктурних и других објеката
Рјешавање имовинско-правних односа неопходних ради изградње саобраћајница у
насељима гдје постоје вишегодишњи проблеми /10-30 година/, а за које постоје
регулациони планови или треба усвојити бар план парцелације
Планирана средства 100.000,00КМ
II- ПРОГРАМ ОПРЕМАЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Програм обухвата изградњу објеката и мреже водоснабдијевања и канализације,
изградњу саобраћајница и секундарно уређивање земљишта
Врста и обим Програмом планираних радова и активности обухватају: припрему
урбанистичке и техничке документације, прибављање свих потребних дозвола за
изградњу, као и саму изградњу, у складу са планираном динамиком.
Реализација ових објеката вршиће се према следећим приоритетима:

- обезбијеђење сигурности снабдијевања града водом за пиће као и обезбијеђење нових
количина воде (изградња цјевовода, резервоари са црпним станицама и др.);
- изградња и реконструкција објеката, система водоснабдијевања, односно наставак
изградње капиталних објеката чија се изградња реализује кроз више година;
- наставак изградње и реконструкције објеката канализационог система;
- припрема и изградња саобраћајница на приоритетним правцима;
- припрема урбанистичке и техничке документације за објекте водовода, канализације и
саобраћајнице
Ови објекти и мрежа могу бити примарног или секундарног карактера, у зависности од
капацитета као и значаја у систему.
Примарни објекти комуналне инфраструктуре дефинишу се средњорочним и
годишњим програмима уређивања грађевинског земљишта, где се планира обим
радова, динамика реализације као и потребна средства, а секундарна мрежа
инфраструктуре дефинише се инвестиционим програмима локација и планира у складу
са интересом инвеститора за изградњу.
1. Изградња објеката и мреже водоснабдевања

Локалитет
Цјевовод "
Хрупјела –
Школски
центар"
Цјевовод до
индустријске
зоне Волујац

Планиране услуге /радови

Планирана средства:

УТ услови,израда гл. пројекта, прибављање грађ.
дозволе, радови

350.000,00КМ
(буџет )

УТ услови,израда гл. пројекта, прибављање грађ.
дозволе, радови

150.000,00КМ
(кредит )

2. Изградња објеката за одлагање комуналног отпада

Локалитет

Планиране услуге /радови

" Ободина"

Санација депоније

Планирана средства:
1.900.000,00КМ
( грант )

3. Изградња објеката за регулацију оборинских вода
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства:

Горица,
Хрупјела,
Полице

Наставак радова на регулацији оборинских вода

80.000,00КМ
(буџет )
80.000,00КМ
( грант )

III- ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ НЕДОСТАЈУЋЕ КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ У ПОСТОЈЕЋИМ НАСЕЉИМА
Овај део Програма обухвата стечене обавезе на изградњи недостајуће секундарне
инфраструктуре у постојећим насељима.
буџет
УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
МЗ Горица
Набавка опреме за ел. ( Прљача)
Изградња , модернизација, градских
саобраћајница,тротоара
и тргова са пратећом инфраструктуром
МЗ Горица
Богданића До (а и јр)
Кнез Михаилова (а)
Подвори (а)
Ластванска
Бањевци
Блок 3 (а)
Блок 6 (к)
Богдана Зимоњића
Тротоар уз Никшићки пут
МЗ Засад поље
Дражин До (а и в))
Нова улица
Површка
Мостаћи нови
МЗ Хрупјела
Војводе Вука Поповића (а)
Влатка Вуковића
МЗ Ложиона
Улица у насељу Оток (а)
МЗ Придворци
Тодорићи (а и јр)
Придворци (а)
МЗ Г. Полице
Војводе Синђелића (к и а)
Мокри долови (а)
МЗ ТИНИ
Раскрсница Неимарство
МЗ Центар

кредит

20.000,00

10.000,00
30.000,00
50.000,00
20.000,00
100.000,00
130.000,00
100.000,00
60.000,00
48.000,00
30.000,00
190.000,00
50.000,00
60.000,00
10.000,00
100.000,00
25.000,00
22.000,00
138.000,00
75.000,00
200.000,00
50.000,00

грант

Градска пијаца
Брегови
Меше Селимовића
Око дома културе
М. Лечића
Д.Полице
Обала Миће Љубибратића (јр и а)
МЗ Љубомир
Моско -Домашево (а)
Брова - Пијавице
МЗ Моско
Будоши -Доње Врбно
Моско- Ћуковина
МЗ Петрово Поље
Пут у насељу Варина Груда
Волујац (ви а)
Буговина (а)
Кремени до (а и в)
МЗ Ластва
Бегова корита
Ораховац
Ушће
Вучје
МЗ Шума и Површ и МЗ Подбрђе
Жаково
Старо Слано -Хум
МЗ Подбрђе
Грбићи
МЗ Величани
Драчево
МЗ Пољице Попово и МЗ Величани
Мркоњићи -Пољице
УКУПНО:
Буџетска средства
Кредитна средства
Грантовска средства
Укупно

180.000,00
38.000,00
7.500,00
15.000,00
7.500,00
150.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
200.000,00
7.000,00
22.000,00
25.000,00
50.000,00
10.000,00
15.000,00
30.000,00
25.000,00
30.000,00
10.000,00
30.000,00
710.000,00 2.500.000,00 1.980.000,00

710.000,00 КМ
2.500.000,00 КМ
1.980.000,00 КМ
5.190.000,00КМ

Број:09-013-43/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.02.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник

Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са Потврдом број:11-61-44/07 од
26.12.2007. године, Начелник Општине, донио је
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 2.534,16 КМ из средстава буџетске резерве
на рачун за посебне намјене О.Ш. „Јова Јовановић Змај“, број: 5510010001605088 код
Нове Бањалучке банке, на име суфинансирања зараде два приправника са ВСС –
професори (Аћимовић Владимир и Дражена Кржић).
II
Износ из става I овог Закључка представља 40% зараде, у бруто износу за два
приправника, за период од 01.09.2007. до 31.12.2007. године.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-123-1/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,12.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности Одреда извиђача
„Требиње“.
II
Планирана средства (грант за Одред извиђача „Требиње“) реализоваће Одјељење за
финансије преносом средстава на рачун Одреда и то 50 % у марту а 50 % у августу
мјесецу 2008. године.
.
III
Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.

Број:11-400-32/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,14.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности Спортско-риболовног
друштва Требиње.
II
Планирана средства (грант за Спортско-риболовно друштво Требиње) реализоваће
Одјељење за финансије преносом средстава у висини од по 3.750,00 КМ квартално на
рачун Друштва.
III
Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-66-30/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,14.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности Радио клуба „Требиње“
YU 4 DPR.

II
Планирана средства (грант за Радио клуб „Требиње“ YU 4 DPR) реализоваће Одјељење
за финансије преносом средстава на рачун Клуба и то 50 % у фебруару а 50 % у току
јула или августа мјесеца 2008. године.
.
III
Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-400-26/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,14.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности Радничко-социјалног
покрета „Солидарност“.
II
Планирана средства (грант за Радничко-социјални покрет „Солидарност“) реализоваће
Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Радничко-социјалног покрета
„Солидарност“ сразмјерно извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-400-9/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,14.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности Савеза инвалида рада
Требиње.
II
Планирана средства (грант за Савез инвалида рада Требиње) реализоваће Одјељење за
финансије преносом средстава на рачун Савеза сразмјерно извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-400-22/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,14.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности Међуопштинског савеза
слијепих и слабовидних Требиње - Љубиње.
II

Планирана средства (грант за Међуопштински савез слијепих и слабовидних Требиње Љубиње) реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Савеза
сразмјерно извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-400-34/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,14.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности Туристичке
организације општине Требиње.
II
Планирана средства (грант за Туристичку организацију општине Требиње) реализоваће
Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Туристичке организације општине
Требиње сразмјерно извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-400-19/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,14.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности Агенције за развој
малих и средњих предузећа општине Требиње.
II
Планирана средства (грант за Агенцију за развој малих и средњих предузећа општине
Требиње) реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Агенције за
развој малих и средњих предузећа општине Требиње сразмјерно извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-400-13/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,18.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности Јавне установе „Дом
младих“ Требиње.
II

Планирана средства (грант за Јавну установу „Дом младих“ Требиње) реализоваће
Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Установе у мјесечним ратама
сразмјерно извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-400-17/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,14.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности ГКУД „Алат“ Требиње.
II
Планирана средства (грант за ГКУД „Алат“ Требиње) реализоваће Одјељење за
финансије преносом средстава на рачун ГКУД-а сразмјерно извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-400-18/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,14.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о

извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности Друштва добровољних
давалаца крви Требиње.
II
Планирана средства (грант за Друштво добровољних давалаца крви Требиње)
реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Друштва сразмјерно
извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-400-16/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,14.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности КУД „Херцеговина“
Требиње.
II
Планирана средства (грант за КУД „Херцеговина“ Требиње) реализоваће Одјељење за
финансије преносом средстава на рачун КУД-а сразмјерно извршењу Буџета.
III

Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-400-37/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,19.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности Мјешовитог хора
„Трибунија“ Требиње.
II
Планирана средства (грант за Мјешовити хор „Трибунија“ Требиње) реализоваће
Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Мјешовитог хора „Трибунија“
Требиње сразмјерно извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-431-10/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,14.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности Савеза логораша
Републике Српске – Удружење логораша Регије Требиње.
II
Планирана средства (грант за Удружење логораша Регије Требиње) реализоваће
Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Удружења сразмјерно извршењу
Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-400-6-1/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,14.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности Удружења
параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Требиње.
II
Планирана средства (грант за Удружење параплегичара, обољелих од дјечије парализе
и осталих тјелесних инвалида Требиње) реализоваће Одјељење за финансије преносом
средстава на рачун Удружења сразмјерно извршењу Буџета.
III

Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-400-14/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,14.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 16. став 1. Закона о спорту ("Сл. гласник Републике Српске" број 4/02
и 66/03), члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник Републике
Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње ("Сл.
гласник Општине Требиње" број 8/05,10/05 и 13/05) Начелник Општине Требиње, д о н
оси
ПРАВИЛНИК
о условима и критеријима за финансирање
програма развоја спорта у општини Требиње
1.Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником утврђују се програми развоја спорта општине Требиње,
методологије израде програма, начин и критеријуми расподјеле буџетских средстава и
учешће у финансирању програма, те начин и поступак остваривања права корисника
буџетских средстава.
Члан 2.
Носиоци развоја спорта у општини Требиње су :
 општина и мјесне заједнице,
 спортске организације(клубови),
 спортске организације инвалидних лица,
 удружења(судије, тренери),
 школе, факултети, друге организације , институције и појединци.
Носиоци развоја спорта из претходног става овог члана су и носиоци израде
односно реализације програма развоја спорта у општини Требиње.
Члан 3.
Основу за планирање средстава у буџету општине Требиње и учешће у
финансирању програма активности носилаца развоја спорта, наведених у члану 2.овог
правилника, чини Програм развоја спорта општине Требиње (четверогодишњиолимпијски период), који доноси Скупштина општине Требиње и годишњих
оперативних програма спортских клубова, школа, установа и појединаца.
Члан 4.

Носиоци развоја спорта у општини, из члана 2. овог правилника доносе
годишње програме развоја.
Члан 5.
Општина Требиње ће дијелом финансирати спортске екипе и појединце који
учествују на првенствима и куп такмичењима, такмичењима у БиХ, као и на
међународним такмичењима и манифестацијама као и едукацију спортских стручњака
и спортских радника.
Члан 6.
Корисници буџетских средстава обавезни су да доставе програме развоја за
наредну годину најкасније до 1.децембра текуће године.
Корисници средстава су такође обавезни да доставе и извјештај о извршењу
програма и намјенском утрошку средстава за текућу годину.
Члан 7.
Вредновање програма и расподјелу расположивих средстава врши Начелник
Општине на приједлог Комисије за избор и процјену програма, Спортског савјета
општине, у складу са Законом и овим Правилником.
Уколико расположива средства по грантовима, на крају године не буду
утрошена, Начелник Општине ће извршити прерасподјелу средстава по грантовима.
2.Програми развоја спорта
Члан 8.
Програм развоја спорта који ће се дјелимично или у потпуности финансирати из
средстава буџета општине треба да садржи:
















основне податке о просторним, стручним, и материјалним условима спортске
организације,
број спортиста у појединим категоријама, ранг такимичења, број стручних
кадрова као и спортских објеката које користе,
спортска такмичења у РС и БиХ,
спортске манифестације и турнири,
спортске школе и кампови,
перспективне спортисте,
финансијски план прихода и расхода за наредну годину,
финансијски извјештај о намјенском утрошку добијених средстава,
изградња и реконструкција спортских објеката,
набавка спортске опреме и реквизита,
школовање и стручно усавршавање кадрова,
учешће екипа и појединаца на међународним првенствима, турнирима и
манифестацијама,
организацију првенства, турнира и манифестација,
спортско рекреативне активносит и манифестације,
спортске активности школске и студентске омладине.

3.Методологија за израду програма

Члан 9.
Програм развоја, спортске организације, достављаће у складу са методологијом
и на прописаном обрасцима.
Клубови могу прилагодит садржаје образаца својим потребама у
циљу
квалитетнијег приказа планираних програмских активности.











Образац 01-основни подаци о клубу,
Образац 02-број спортиста у појединим категоријама и ранг такмичења,
Образац 03-стручни кадар,
Образац 04-спортски објекти (подаци о објектима које користи клуб) програм
изградње, програм реконструкције, стандарди објеката,
Образац 05-спортска такмичења-манифестације и турнири које планира клуб,
Образац 06-спортске школе, семинари и кампови,
Образац 07-финансијски план прихода и расхода,
Образац 08-учешће на међународним такмичењима,
Образац 09-спортско-рекреативна такмичења и манифестације у општини,
Образац 10-извјештај о намјенском утрошку добијених средстава.
4.Начин и критеријуми расподјеле буџетских средстава
за учешће у финансирању развоја спорта
Начин расподјеле

Члан 10.
Овим правилником утврђује се основне пропорције расподјеле
средстава буџета за финансирање спорта:
1.Грант спортским организацијама
2.Грант за одржавање, изградњу и реконструкцију
спортских објеката као и набавка опреме-реквизита
3.Грант за школски спорт
4.Грант за припреме и учешће перспективних и
врхунских спортиста на међународним такмичењима
5.Грант за усавршавање спортских стручњака
и спортских радника
6.Грант за обезбјеђивање услова за спортске
активности инвалидних лица
7. Грант за израду Монографије развоја спорта
општине Требиње
8.Грант за резерву

укупних

77%
5%
4%
4%
3%

2%
2%
3%

Критеријуми за учешће у финансирању
из гранта спортским организацијама
Члан 11.
Програми и њихови садржаји из члана 8.овог правилника вреднује се на основу
следећих критеријума:










развијеност спортске организације,
категорија у који је стврстана спортска организација према
Правилнику о категоризацији спортских организација,
број спортиста у категоријама
(пионири, кадети, јуниори, сениори),
заступљен систем екипних и појединачних
такмичења (општинска, регионална, републичка
и учешћа у заједничким такмичењима,
број стручних кадрова,
број спортских објеката опремљених за
одржавање републичких и међународних такмичења,
остварени спортски резултати екипе
и појединаца на такмичењима,
програми за специфичне спортове:мото спорт, спортски
риболов, спортски плес, спелеолози ,планинар, боћарски

0-50
0-30
0-50

0-30
0-30
0-10
0-50
0-50

Критеријуми за учешће у финансирању грантова 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8
Члан 12.
Финансирање грантова 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 из члана 10. овог правилника врши се у
складу са овим правилником на следећи начин:
2.0.Одржавање, изгрдња и реконструкција спортских објеката као и набавка
опреме и реквизита,
2.1.средства планирана у буџету за текућу годину додјељиват ће се на основу
јавног огласа, а право учешћа имају клубови, јавна предузећа, мјесне заједнице, школе,
факултети, и друга правна и физичка лица.
2.2.Услови за додјелу средстава из гранта 2. овог правилника су:
-писмени захтјев са попуњеним обрасцем из члана 9.овог
правилника
-урбанистичка сагласност за изградњу или адаптацију објекта,
-одговарајући пројекат,
-по завршетку изградње, реконструкције или адаптације, набавке опреме,
инвеститор је обавезан доставити Одјељењу за финансије документацију
утврђену законом.
3.0.Школски спорт.
3.1.Општина ће учествовати у финансирању трошкова организације "малих
олимпијских игара" на општинском и регионалном такмичењу као и учешће екипа и
појединаца на републичком финалу као и дио трошкова, ако општина Требиње буде
домаћин регионалног или Републичког такмичења.
3.2.Такође општина ће учествовати у финансирању и других активности које
доприносе развоју школског спорта,
3.3.Захтјев за учешће у финансирању трошкова школског спорта разматра
Савјет за спорт општине Требиње и предлаже Начелнику висину средстава.
4.0.Припреме и учешће перспективних и врхунских спортиста на међународним
такмичењима.
4.1.Општина, у складу са овим правилником финансира или суфинансира
припреме и учешће екипа и појединаца на међународним такмичењима: балканским,
европским и свјетским првенствима и куп такмичењима, олимијским играма и другим

званичним међународним такмичењима у категоријама, пионира, кадета, јуниора и
сениора.
4.2.Спортска организација уз захтјев, доставља програм организације
међународног такмичења, са прерачуном трошкова и осталу документацију о начину
организовања такмичења.
4.3.Захтјев са предрачуном трошкова из подтачке 4.1. разматра спортски савјет и
предлаже Начелнику висину средстава.
5.0.Усавршавање и школовање спортских стручњака и спортских радника.
5.1.Општина ће дијелом финансирати учешће појединаца у похађању спортских
школа за перспективне кадрове као и учешће на спортским камповима, семинарима и
другим стручним усавршавањима у спорту.
5.2.Уз захтјев за учешће у финансирању програма школовања и стручног
усавршавања кадрова у спорту, подносилац захтјева дужан је доставити:
-Програм школе, кампа или семинара,
-мјесто и вријеме одржавања,
-сагласност савеза и клубова,
-предрачун трошкова.
5.3.Захтјеве из подтачке 5.2. разматра Спортски савјет и предлаже Начелнику
висину средстава.
6.0.Обезбјеђивање услова за спортске активности инвалидних лица.
6.1.Општина ће учествовати у обезбјеђивању услова за спортске активности
инвалидних лица са 2%, од средстава из Буџета Општине намјењених развоју спорта.
7.0.Израда Монографије развоја спорта општине Требиње.
7.1.Општина ће учествовати у финансирању израде Монографије развоја спорта
у општини Требиње са 2% од средстава из Буџета Општине намјењених развоју спорта
за 2008. годину.
7.2.Средства из гранта 7 одобрава Начелник Општине.
8.0.Резервна средства.
8.1.Резервна средства од 3% стављају се у резерву за финансирање спортских
програма који нису обухваћени програмима спортских колектива.
8.2.захтјеве из подтачке 8.1. разматра спортски савјет и предлаже Начелнику
висину средстава.
5.Поступак и начин остваривања
права корисника буџетских средстава
Члан 13.
Спортске организације остварују своја права за учешће у финансирању програма
из средстава буџета општине Требиње, на основу писмених захтјева сачињен у складу
са одредбама овог правилника.
Члан 14.
Спортске организације, уз захтјев из члана 13. овог правилника, достављају
следеће;
 попуњене образце за поједине програмске садржаје,
 копију рјешења о регистрацији и упису у регистар Министарства надлежног за
спорт,



извјештај о оствареним активностима и оствареном финансијском плану за
протеклу календарску годину са прегледом броја спортиста, спортских кадрова,
броја спортских објеката и остварених резултата на
републичким и
међународним такмичењима.

Члан 15.
Спортске организације обавезне су своје захтјеве и програме доставити до 1.
децембра текуће године. Захтјев који се достави након предвиђеног рока и који није у
складу са одредбама ово правилника неће се узети у разматрање.
Члан 16.
Захтјеве и програме обрађује стручна служба задужена за спорт општине и
припрема потребну документацију, за комисију за избор и процјену програма.
Програме из члана 4. овог правилника разматра комисија начелника за избор и
процјену програма (у даљем тексту комисија).
Комисију из претходног става именује Начелник из реда запослених и из реда
чланова спортског савјета, а састоји се од три члана.
Задатак комисије је да:
-утврђује расподјелу средстава на основу члана 10,11 и 12 овог правилника,
-прикупља приједлоге програме и утврђује да ли су исти достављени уз
потребну документацију на прописаним обрасцима и утврђеном року,
-вреднује достављене програме у складу са овим правилником,
-утврђује вриједност појединих садржаја, као и укупан број бодова за
предложени програм активности спортске организације.
Члан 17.
Спортски савјет разматра приједлог комисије и план расподјеле средстава, као и
вриједност програма и на основу тога даје мишљење.
Члан 18.
Комисија, поред задатака утврђених чланом 16.овог правилника, обавезна је да,
на основу одредаба овог правилника ( захтјева и програма) сачини приједлог годишњег
програма развоја спорта општине Требиње, са назначеним активностима, динамиком и
висином средстава која су планирана за учешће у финансирању појединих програма.
Приједлог програма развоја спорта општине, из претходног става разматра и
даје своје мишљење Спортски савјет.
На основу става 1 и 2 овог члана Начелник општине доноси програм развоја
спорта општине и стара се о његовом извршењу.
Члан 19.
На основу усвојеног програма из члана 18. овог правилника, Начелник општине
издаје рјешења о висини средстава за учешће у финансирању појединих садржаја
утврђених у програму, у складу са планираним средствима у буџету општине.
Члан 20.
Одобрена средства на име учешћа у финансирању назначити ће се на жиро
рачун спортске или друге оргнаизације.

Члан 21.
Корисници средстава обавезна су доставити Начелнику Општине извјештај о
намјенском утрошку средстава.
Начелник ће одредити лице које ће вршити надзор над намјенским трошењем
одобрених средстава.
Члан 22.
Измјене и допуне овог Правилника врше се на приједлог носилаца развоја
спорта из члана 2.овог правилника, спортског Савјета и Начелника општине, на начин и
по поступку како је донешен.
Члан 23.
Ступањем на снагу овог Правилника стављају се ван снаге одредбе Правилника
о условима и критеријима за финансирање програма развоја спорта у општини Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“ број 2/06 и 4/07).
Члан 24.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Требиње".
Број:11-022-5/08
Датум:08.02.2008. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Сл.гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, даје
САГЛАСНОСТ
на измјене и допуне Статута Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње
I
Даје се сагласност на измјене и допуне Статута Јавне установе „Требињеспорт“
Требиње, усвојене на сједници Управног одбора Установе одржане 01.11.2007. године.
II
Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:11-66-147/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:05.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Сл.гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, даје
САГЛАСНОСТ
на Одлуку о усклађивању Статута Агенције за развој малих и средњих предузећа
општине Требиње
I

Даје се сагласност на Одлуку о усклађивању Статута Агенције за развој малих и
средњих предузећа општине Требиње број: 06/08 од 23.01.2008. године.
II
Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:11-022-4/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:05.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Сл.гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, даје
САГЛАСНОСТ
на Одлуку о измјени Статута „Музеја Херцеговине“ Требиње
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјени Статута „Музеја Херцеговине“ Требиње број:
21/08 од 24.01.2008. године.
II
Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:11-022-8/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:05.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Сл.гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, даје
САГЛАСНОСТ
на Статут Туристичке организације општине Требиње
I
Даје се сагласност на Статут Туристичке организације општине Требиње, усвојен на
сједници Управног одбора 27.12.2007. године.
II
Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:11-022-7/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:05.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића
бр. 2. на основу рјешења број 06-372-1/08 од 04.02.2008. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-028 упис
оснивања Заједнице етажних власника, Требиње, ул. Косовска бр. 2, са следећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника, Требиње, ул. Косовска бр. 2.
Оснивачи: 8 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70 320. Управљање зградом за рачун етажних власника зграде.

Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде.
Заступа Драгана Путица, предсједник Скупштине заједнице самостално и без
ограничења.
Број: 06-372-1/08

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Датум:04.02.2008. године
Наташа Тучић, с.р.
___________________________________________________________________________
Садржај:
Бр. стране
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Одлука о именовању чланова Општинске изборне комисије,
2. Одлука о начину заштите усјева и засада на пољопривредном земљишту од
пољске штете и забрана паше на пољопривредним имањима на подручју
општине Требиње,
3. Закључак о увођењу нових група корисника у Цјеновник услуга одвоза
смећа,
4. Програм уређења грађевинског земљишта,

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1. Закључак,
2. Закључак,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Закључак,
8. Закључак,
9. Закључак,
10. Закључак,
11. Закључак,
12. Закључак,
13. Закључак,
14. Закључак,
15. Закључак,
16. Закључак,
17. Правилник о условима и критеријима за финансирање програма развоја
спорта у општини Требиње,
18. Сагласност на измјене и допуне Статута Јавне установе „Требињеспорт“
Требиње,
19. Сагласност на Одлуку о усклађивању Статута Агенције за развој малих и
средњих предузећа општине Требиње,
20. Сагласност на Одлуку о измјени Статута „Музеја Херцеговине“ Требиње
21. Сагласност на Статут Туристичке организације општине Требиње
22. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.

