СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ

ТРЕБИЊЕ

Година XLIVI
Требиње 07.07.2008.године
Број: 6
___________________________________________________________________________
Скупштина општине Требиње на основу члана 16. став 1., тачка в.) Закона о
грађевинском земљишту („Службени гласник Републике Српске“ број 112/06), члана 9.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник Општине Требиње“ број 1/08) и
члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број
8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), доноси
О Д Л У К У
о давању у закуп непосредном погодбом на привремено кориштење
грађевинског земљишта у државној својини
1. Даје се у закуп непосредном погодбом на привремено кориштење грађевинско
земљиште означено као к.ч. број 2790/48, у површини од 57 м2, уписано у зк. ул.
број 54 К.О. Зубци, ради изградње базне станице мобилне телефоније ЗУБЦИ.
2. Услови давања у закуп одређени су рјешењем о урбанистичкој сагласности.
3. Овлашћује се Начелник Општине Требиње, др Доброслав Ћук да може
потписати Уговор о закупу, у коме ће бити регулисана међусобна права и
обавезе уговорних страна.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-183-1/08
Датум:20.06.2008. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић, с.р.

Образложење
М:ТЕЛ Бања Лука обратио се Републичкој управи за геодетске и имовинско правне
послове, Подручној јединици Требиње да му се да у закуп на привремено кориштење
грађевинско земљиште означено као к.ч. број 2790/48, у површини од 57 м2, уписано у
зк.ул. број 54 К.О. Зубци, ради изградње базне станице мобилне телефоније ЗУБЦИ.
Уз захтјев је приложено: земљишно-књижни извадак, копија катастарског плана, и
Рјешење о урбанистичкој сагласности бр. 07-364-612/07 од 08.04.2008. године.
Чланом 9. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђено је да се градско грађевинско
земљиште у државној својини може дати у закуп на привремено кориштење ради
изградње и постављања привремених објеката.
Имајући у виду горе изнесено, рјешено је као у диспозитиву ове одлуке.
___________________________________________________________________________
Скупштина општине Требиње на основу члана 20. Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“ број 112/06), члана 9. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник Општине Требиње“ број 1/08) и члана 51. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и
3/08), доноси
О Д Л У К У

о давању у закуп непосредном погодбом на привремено кориштење
градско грађевинског земљишта у државној својини
1. Даје се у закуп непосредном погодбом на привремено кориштење градског
грађевинско земљиште означено као к.ч. број 1881/2, у површини од 56 м2,
уписано у зк. ул. број 481, К.О. Требиње, на којем већ постоји саграђен
привремени пословни објекат.
2. Услови давања у закуп одређени су рјешењем о урбанистичкој сагласности.
3. Овлашћује се Начелник Општине Требиње, др Доброслав Ћук, да може
потписати Уговор о закупу, у коме ће бити регулисана међусобна права и
обавезе уговорних страна.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број: 09-013-183-2/08
Датум:20.06.2008. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.

Образложење
Ресулбеговић Мухамед-Вахдет обратио се Републичкој управи за геодетске и
имовинско правне послове, Подручној јединици Требиње да му се да у закуп на
привремено кориштење грађевинско земљиште означено као к.ч. број 1881/2, у
површини од 56 м2, уписано у зк.ул. број 481 К.О. Требиње, на којем већ постоји
саграђен привремени пословни објекат.
Уз захтјев је приложено: земљишно-књижни извадак, Стручно мишљење Одјељења за
просторно уређење Општине Требиње, број 07-361-48/08 од 01.04.2008. године, и
Записник са увиђаја од 26.03.2008. године.
Чланом 9. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђено је да се градско грађевинско
земљиште у државној својини може дати у закуп на привремено кориштење ради
изградње и постављања привремених објеката.
Имајући у виду горе изнесено, рјешено је као у диспозитиву ове одлуке.
___________________________________________________________________________
Скупштина општине Требиње на основу члана 20. Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“ број 112/06), члана 9. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник Општине Требиње“ број 1/08) и члана 51. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и
3/08), доноси
О Д Л У К У
о давању у закуп непосредном погодбом на привремено кориштење
градско грађевинског земљишта у државној својини
1. Даје се у закуп непосредном погодбом на привремено кориштење градско
грађевинско земљиште означено као к.ч. број 1992/1, у површини од 4,93 м2,
уписано у зк. ул. број 300, К.О. Требиње, за изградњу привременог
монтажно-демонтажног објекта, а на којем већ од раније постоји привремени
покретни објекат-киоск.
2. Услови давања у закуп одређени су рјешењем о урбанистичкој сагласности.

3. Овлашћује се Начелник Општине Требиње, др Доброслав Ћук, да може
потписати Уговор о закупу, у коме ће бити регулисана међусобна права и
обавезе уговорних страна.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број: 09-013-183-3/08
Датум:20.06.2008. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.

Образложење
Гудељ Ђорђе обратио се Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове,
Подручној јединици Требиње да му се да у закуп на привремено кориштење
грађевинско земљиште означено као к.ч. број 1992/1, у површини од 4,93 м2, уписано у
зк.ул. број 300 К.О. Требиње.
Уз захтјев је приложено: земљишно-књижни извадак, копија катастарског плана, и
Рјешење о урбанистичкој сагласности бр. 16-364-374/05 од 18.04.2006. године,
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију.
Чланом 9. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђено је да се градско грађевинско
земљиште у државној својини може дати у закуп на привремено кориштење ради
изградње и постављања привремених објеката.
Имајући у виду горе изнесено, рјешено је као у диспозитиву ове одлуке.
___________________________________________________________________________
Скупштина општине Требиње на основу члана 20. Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“ број 112/06), члана 9. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник Општине Требиње“ број 1/08) и члана 51. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и
3/08), доноси
О Д Л У К У
о давању у закуп непосредном погодбом на привремено кориштење
градско грађевинског земљишта у државној својини
1. Даје се у закуп непосредном погодбом на привремено кориштење градско
грађевинско земљиште означено као к.ч. број 326, у површини од 15,98 м2,
уписано у зк. ул. број 162, К.О. Требиње, на којем већ постоји саграђен
привремени објекат-гаража.
2. Услови давања у закуп одређени су рјешењем о урбанистичкој сагласности.
3. Овлашћује се Начелник Општине Требиње, др Доброслав Ћук, да може
потписати Уговор о закупу, у коме ће бити регулисана међусобна права и
обавезе уговорних страна.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број: 09-013-183-4/08
Датум:20.06.2008. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.

Образложење
Арсланагић (Алије) Миралем обратио се Републичкој управи за геодетске и имовинско
правне послове, Подручној јединици Требиње да му се да у закуп грађевинско

земљиште означено као к.ч. број 326, уписано у зк.ул. број 162 К.О. Требиње.
Уз захтјев је приложено: земљишно-књижни извадак, копија катастарског плана, и
Рјешење о урбанистичкој сагласности бр. 07-364-352/06 од 14.12.2006. године, којим се
даје сагласност на изведене радове на привременом објекту-гаражи габарита 4,70 х 3,40
м2.
Чланом 9. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђено је да се градско грађевинско
земљиште у државној својини може дати у закуп на привремено кориштење ради
изградње и постављања привремених објеката.
Имајући у виду горе изнесено, рјешено је као у диспозитиву ове одлуке.
___________________________________________________________________________
На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени глaсник Републике
Српске“ број 112/06) и члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 20.06.2008. године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина
Члан 1.
Општина Требиње даје некретнине означене као к.ч. број 1797/19, јужни логор у
површини од 235 м2, уписане у зк. ул. број 300 К.О. Требиње, и к.ч. број 1797/18, јужни
логор у површини од 132 м2, уписане у зк. ул. број 91, К.О. Требиње, државна својина,
орган управљања СО-е Требиње Епархији Захумско Херцеговачкој и Приморској, у
замјену за некретнине наведене у члану 2. ове Одлуке.
Члан 2.
Епархија Захумско Херцеговачка и Приморска даје некретнине означене као к.ч. број
1797/20, јужни логор, у површини од 264 м2, уписано у зк.ул. број 655 К.О. Требиње,
које су право кориштења Епархије Захумско Херцеговачке и Приморске са дијелом 1/1,
општини Требиње у замјену за некретнине наведене у члану 1. ове Одлуке.
Члан 3.
На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени некретнина, а којим ће бити
утврђена међусобна права и обавезе уговорних страна, и овлашћује се Начелник
Општине др Доброслав Ћук да поменути уговор потпише и овјери код нотарског
службеника у Требињу.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити у „Службеном
гласнику Општине Требиње“.
Број: 09-013-183-5/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:20.06.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 46. и 61. Закона о уређењу простора („Сл. гл. РС“ бр. 84/02), и члана
31. Статута Општине Требиње („Сл. гл. Општине Требиње“ бр. 8/05, 10/05, 13/05 и

3/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 20.06.2008. године
донијела је
О Д Л У К У
о Регулационом плану
„Засад поље“
I
Доноси се Регулациони план „Засад поље“ (у даљем тексту План).
II
План се састоји од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана садржи:
А. Уводни дио - подаци о планирању
Б. Стање организације, уређења и коришћења простора
В. Потребе, могућности и циљеви организације, уређења и коришћења простора
Г. План организације, уређења и коришћења простора
Д. Орјентациони трошкови уређења грађевинског земљишта
Ђ. Одредбе и смјернице за провођење Плана
Е. Табеле
Графички дио Плана садржи:

1. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

Р =1:1000

1а. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ВАЛОРИЗАЦИЈОМ
ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА ( намјена објеката )

Р = 1:1000

1б. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ВАЛОРИЗАЦИЈОМ
ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА ( бонитет објеката)

Р = 1:1000

1в. ПЛАН РУШЕЊА

Р =1: 1000

2. ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ТРЕБИЊА

Р =1:10000

3. ИНЖИЊЕРСКО - ГЕОЛОШКА КАРТА

Р =1:1000

4. ОЦЈЕНА ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ УСЛОВА

Р =1:1000

5. ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Р =1:1000

6. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ

Р =1:1000

7. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Р =1:1000

8. ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Р =1:1000

9. СИНТЕЗНИ ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ

Р =1:1000

10. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Р =1:1000

11. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА

Р =1:1000

12. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ -површине

Р =1:1000

12.а ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ –ломне тачке и фронтови

Р =1:1000

13.

ПЛАН ПРОСТОРНОГ РАСПОРЕДА КОНТЕЈНЕРСКИХ ПЛАТОА Р =1:1000

14.

ПЛАН ПОЗИЦИЈЕ КИОСКА

Р =1:1000

III
План је израдио Урбанистички завод РС АД Бања Лука маја мјесеца 2008. године и
прилог је и саставни дио ове Одлуке.
IV
План 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).
План је основа за промјену облика и површине постојећих парцела у смислу Закона о
грађевинском земљишту („Сл. гласник РС“ број 112/06)
V
План 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:09-013-184/08

ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:20.06.2008. године

Никола Секуловић,с.р.

___________________________________________________________________________
На основу члана 55. Закона о уређењу простора („Сл.гл. РС“ бр. 84/02), и члана 31.
Статута Општине Требиње („Сл.гл. Општине Требиње“ бр. 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08),
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 20.06.2008. године донијела
је
О Д Л У К У
о приступању изради Регулационог плана
"Аеродрoм Требиње "
Члан 1.
Приступа се изради Регулационог плана "Аеродрoм Требиње " (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:
Југозападна граница обухвата :
путем Требиње-Херцег Нови од раскрснице за Убла до Петкове цркве у дужини од цца
4,2 км.
Југоисточна граница:
локалном саобраћајницом од Петкове цркве, преко локалитета Прлови до споја са
локалним сеоским путем, те путем до споја истог са путем Тули-Коњско код
локалитета Рјечина,
Сјевероисточна граница:
од локалитета Рјечина, локалним сеоским путем до локалитета Полудраница до споја са
локалним сеоским путем за Турменте у дужини цца 2,4 км.
Сјеверозападна граница:
од пута за Турменте трасом локалне саобраћајнице до раскрснице путева Требиње –
Херцег Нови и Тули – Коњско.
Површина обухвата Плана износи цца 600 хектара.
Члан 4.
Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана обезбиједиће
ЈП „Аеродром 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 Плана је шест мјесеци од дана доношења ове Одлуке.
Члан 7.
План се доноси за временски период од 7 година.
Члан 8.
Нацрт Плана ће утврдити носилац припреме Плана, и ставити га на јавни увид.
Носилац израде Плана и савјет Плана, уколико буде именован, ће након јавног увида
размотрити приспјеле писмене примједбе на нацрт плана и доставити носиоцу
припреме плана образложено мишљење о примједбама које нису могле бити
прихваћене.
Носилац припреме Плана и овлаштени предлагач ће споразумно утврдити приједлог
Плана, те предложити Скупштини општине Требиње његово доношење.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-185/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:20.06.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 5. став 1. и 2. Закона о буџетском систему Републике Српске („Сл.
гласник РС“, број: 96/03, 14/04, 67/05, 34/06, 128/06 и 117/07), члана 31. Статута
општине Требиње („Сл. гласник Општине Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и
члана 98. Пословника Општине Требиње („Сл. гласник општине Требиње“, број: 3/06,
13/06 и 7/07), Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 20.06.2008.године,
донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о усвајању Ребаланса буџета Општине Требиње за 2007. годину
Члан 1.
У Одлуци о усвајању Ребаланса буџета Општине Требиње за 2007. годину („Сл.
гласник Општине Требиње“, број: 10/07) у Ребалансу буџета, раздио
1. „Општинска административна служба“
1.2. Стручна служба Скупштине општине, конто 6139 – уговорене услуге, умјесто
59.000 треба да стоји износ од 66.000 и на истом конту „изборна комисија“, умјесто
износа 25.000 треба да стоји износ 18.000.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-186/08
Датум:20.06.2008. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.

___________________________________________________________________________
На основу члана 31. став 1. алинеја 2., Статута Општине Требиње («Службени гласник
Општине Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 20.06.2008. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању извјештаја о извршењу Буџета Општине Требиње по завршном рачуну
за 2007. годину
Члан 1.
Усваја се извјештај о извршењу Буџета Општине Требиње по завршном рачуну за 2007.
годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је извјештај о извршењу Буџета Општине Требиње за 2007.
годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-187/08
Датум:20.06.2008. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.

__________________________________________________________________________
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (»Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05, 118/05), члана 31. Статута Општине Требиње («Службени
гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08 ) и члана 31.- 33. Пословника
Скупштине општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06
и 7/07) Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 25.06.2008. године,
донијела је
О Д Л У К А
о избору скупштинске Комисије за праћење безбједности у општини Требиње
I
У Комисију за праћење безбједности у општини Требиње изабрани су :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Доброслав Ћук, Начелник Општине, предсједник Комисије
Никола Секуловић, предсједник Скупштине општине, члан
Гојко Грче, Форум за безбједност, члан
Душан Колак, члан
Ервин Побрић, члан
Божидар Живанић, члан
Радомир Миловић, члан

8. Бранимир Перотић, члан
9. Александар Куртовић, члан

II
Задаци Комисије су:
- разматра стање безбједности у општини Требиње
- прати активности институција и органа у области безбједности у општини
Требиње од којих може тражити информацију о предузимању мјера из њихове
надлежности,
- остварује увид и учествује у контроли законитости рада органа и институција у
области безбједности,
- о актуленим питањима из области безбједности може организовати расправе,
ради формирања коначних приједлога за Скупштину општине Требиње,
- обавјештава Скупштину општине Требиње о стању и уоченим проблемима у
области безбједности, те предлаже предузимање одговарајућих мјера
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-198/08
Датум,25.06.2008. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.

___________________________________________________________________________
На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04) и члана 82. Пословника Скупштине општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“ број 3/06, 13/06 и 7/07) Скупштина општине
Требиње на сједници одржаној 25.06.2008. године, донијела је
О Д Л У К У
о именовању чланова Регионалног одбора за управљање отпадом
1.
У Регионални одбор за управљање отпадом испред Општине Требиње именују се:
1. Др Доброслав Ћук – Начелник Општине – представник
2. Стеван Бекан дипл.инж.шум. – еколошки инспектор – представник
2.
Представници из тачке 1. ове Одлуке имају права и обавезе предвиђене Уговором о
упостављању регионалног одбора за управљање отпадом.
3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Требиње“.
Број:09-013-200/08
Датум:25.06.2008. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.

___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама Републике Српске („Сл.
гласник Републике Српске“ број 30/07) члана 30. алинеја 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана
31. алинеја 20. Статута Општине Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» број 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 3/06, 13/06 и 7/07) Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној 25.06.2008. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјени Одлуке о кредитном задужењу
Члан 1.
У Одлуци о кредитном задужењу ради финансирања изградње и модернизације
саобраћајница, тротоара и тргова са потребном инфраструктуром у 2008. години,
број:09-013-118/08 од 14.04.2008. године („Службени гласник Општине Требиње“ број
4/08), у члану 6. алинеја 3. умјесто износа „306.002,44 КМ“ треба да стоји износ
„305.992,55 КМ“ и умјесто износа „818.416,96 КМ треба да стоји износ „818.407,07
КМ“, док у алинеји 4. истог члана умјесто износа „532.028,76 КМ“, треба да стоји износ
од 532.018,87 КМ“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Требиње“.
Број:09-013-201/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:25.06.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 26. Закона о угоститељству – Пречишћени текст („Службени гласник
РС“ број 112/07), члана 21. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( „Службени
гласник РС“ број 101/04, 42/05, 118/05), члана 12. Закона о занатско предузетничкој
дјелатности – Пречишћени текст ( „Службени гласник РС“ број 72/07) , члана 15.
Закона о јавном реду и миру ( „Службени гласник РС“ број 20/07) и члана 51. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и
3/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 25.06.2008. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о радном времену у области промета робе на мало,
угоститељства, занатства, саобраћаја и веза, здравства и других услужних
друштвених дјелатности
Члан 1.
У Одлуци о радном времену у области промета робе на мало, угоститељства, занатства,
саобраћаја и веза, здравства и других услужних друштвених дјелатности („Службени
гласник Општине Требиње“ број 4/03 и 8/05) члан 13. став 1. се мијења и гласи:

„Радно вријеме сваког радног дана угоститељских објеката у зимском периоду ( од 1.
октобра текуће године до 31. марта наредне године) може трајати од 07 до 23 часа.
У дане викенда (петак, субота и празници) у зимском периоду угоститељски објекти
могу радити сат дуже.
Радно вријеме сваког дана угоститељских објеката у љетном периоду (од 1. априла до
30. септембра текуће године) може трајати до 01 час.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Требиње“.
Број:09-013-202/08

ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:25.06.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 1. став 3. Закона о измјенама Закона о уређењу простора („Сл. гл. РС“
бр. 53/07), и члана 31. Статута Општине Требиње („Сл. гл. Општине Требиње“ бр. 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана
25.06.2008. године донијела је
О Д Л У К У
о продужењу рока легализације бесправно изграђених грађевина
Члан. 1.
Продужава се рок у коме власници бесправно саграђених објеката могу подносити
захтјеве за легализацију.
Члан. 2.
Рок легализације продужава се за шест мјесеци и то од 28.05.2008. године, до
28.11.2008. године.
Члан. 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-203/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:25.06.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 55. Закона о уређењу простора („Сл. гл. РС“ бр. 84/02 – пречишћен
текст, 14/03, 112/06 и 53/07), и члана 31. Статута Општине Требиње („Сл. гл. Општине
Требиње“ бр. 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 25.06.2008. године донијела је

О Д Л У К У
о приступању изради Регулационог плана
«Гарибалдијева»
Члан 1.
Приступа се изради Регулационог плана *Гарибалдијева* (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:
Јужнa регулационa линијa:
Сјеверном страном улице Српскa од споја улице Милоша Обилића на западној и
источној страни;
Истoчна,сјеверна и западна линија:
Ободом улице Милоша Обилића до споја са улицом Српска на источној и западној
страни.
Површина обухвата Плана је цца 24 000 м2.
Члан 4.
Средства потребна за израду Плана обезбједиће инвеститор који има намјеру да гради
стамбено пословни објекат у обухвату плана.
Члан 5.
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење административне службе
Општине Требиње.
Носиoцa израде Плана одредиће инвеститор поштујући важеће законске прописе.
Члан 6.
Рок израде Планa је шест мјесеци од дана доношења ове Одлуке.
Члан 7.
План се доноси за временски период од 7 година.
Члан 8.
Нацрт Плана ће утврдити носилац припреме Плана, и ставити га на јавни увид.
Носилац припреме Плана ће након увида размотрити све приспјеле писмене примједбе
на нацрт.
Носилац припреме Плана и овлаштени предлагач ће споразумно утврдити приједлог
Плана, те предложити Скупштини његово доношење.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-204/08

ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:25.06.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту („Сл.гл.РС“ број 112/06), и члана
51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана
20.06.2008. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Благојевић Жарка-син Стевана из Требиња, по праву
првокупа некретнина означених као к.ч. број 608/108 градилиште у површини од
370 м2, државна својина, право кориштења Благојевић Жарка из Требиња са 1/1
дијела, уписано у зк. уложак број 843 К.О. Горица, а исте је понудио Скупштини
општине Требиње по цијени од 10.000,00 КМ.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.
Број: 09-013-183-6/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:20.06.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту („Сл.гл.РС“ број 112/06), и члана
51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана
20.06.2008. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Черовић (Сава) Павла и других из Требиња, по праву
првокупа некретнина означених као к.ч. број 426/1 у површини од 161 м2, број
456/1 у површини од 838 м2, к.ч. бр. 702/1 у површини од 480 м2, к.ч. број 702/2
у површини од 1360 м2, к.ч. бр. 446/3 у површини од 795 м2, к.ч. бр. 702/6 у
површини од 300 м2, к.ч. бр. 426/2 у површини од 224 м2, к.ч. бр. 456/2 у
површини од 333 м2, к.ч. бр. 446/2 у површини од 360 м2, к.ч. бр. 426/4 у
површини од 13 м2, к.ч. бр. 426/5 у површини од 50 м2, к.ч. бр. 456/5 у
површини од 38 м2, сувласништво Черовић Павла са 1/3, Сенић Бранка са 1/3,
Вучинић Миланчета са 1/6, и Чорлија Марка са 1/6 дијела – све уписано у зк. ул.
бр. 367 К.О. Горица, те к.ч. бр. 244/1 у површини од 2730 м2, к.ч. бр. 246/3 у
површини од 167 м2, к.ч. бр. 248/1 у површини од 418 м2, к.ч. бр. 248/2 у
површини од 83 м2, к.ч. бр. 247/5 у површини од 28770 м2, к.ч. бр. 247/6 у
површини од 6700 м2, к.ч. бр. 249/2 у површини од 420 м2, к.ч. бр. 249/3 у
површини од 538 м2, к.ч. бр. 247/8 у површини од 550 м2, к.ч. бр. 247/3 у
површини од 716 м2, к.ч. бр. 248/3 у површини од 1058 м2, к.ч. бр. 620/1 у
површини од 5785 м2, к.ч. бр. 620/2 у површини од 776 м2, к.ч. бр. 332/1 у
површини од 245 м2, к.ч. бр. 332/9 у површини од 65 м2, к.ч. број 332/11 у
површини од 53 м2, к.ч. бр. 248/4 у површини од 63 м2, к.ч. бр. 190/6 у

површини од 111 м2, к.ч. бр. 190/11 у површини од 22 м2, к.ч. бр. 234/8 у
површини од 98 м2, к.ч. бр. 247/12 у површини од 225 м2, к.ч. бр. 247/14 у
површини од 33 м2, к.ч. бр. 249/18 у површини од 87 м2, к.ч. бр. 234/1 у
површини од 167 м2 – сувласништво Вучинић Миланчета са 1/6, Черовић Павла
са 1/3, Сенић Бранка са 1/3, и Чорлија Марка са 1/6 дијела – све уписано у зк.ул.
бр. 405 К.О. Горица, а исте су понудили Скупштини општине Требиње по
цијени од 40,00 КМ/м2 (што укупно износи 54.000 м2 х 40,00 КМ = 2.160.000,00
КМ.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.
Број: 09-013-183-7/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:20.06.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту („Сл.гл.РС“ број 112/06), и члана
51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана
20.06.2008. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда УБЛА ТУРСА из Требиња, по праву првокупа
некретнина означених као к.ч. број 5504/8 пут у површини од 82 м2, државна
својина, право кориштења УБЛА ТУРС из Требиња са 1/1 дијела, уписано у зк.
уложак број 544 К.О. Требиње, а исте су понудили Скупштини општине
Требиње по цијени од 50,00 КМ/м2.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.
Број: 09-013-183-8/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:20.06.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана 20.06.2008. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о раду Начелника Општине и Административне службе
Општине Требиње за период јануар-децембар 2007. године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-190/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:20.06.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана 25.06.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о стању и резултатима финансијског пословања Јавних
општинских предузећа и установа у 2007. години.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-194/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:25.06.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана 25.06.2008. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

I
Прихвата се Извјештај о раду Центра за социјални рад за 2007. годину.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-195/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:25.06.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана 25.06.2008. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Програм рада јавних општинских предузећа и установа за 2008. годину.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-196/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:25.06.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана 25.06.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о основним показатељима финансијског пословања привреде
општине Требиње у 2007. години.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-197/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:25.06.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана 25.06.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о санацији депоније Ободина.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-199/08
Датум:25.06.2008. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.

___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/07) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Сл.гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са одредбама
Закључка Скупштине општине број: 09-013-111/08 од 14.04.2008. године, Начелник
Општине Требиње, донио је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о формирању стручне радне групе
I
Формира се стручна радна група за припрему нове Одлуке о критеријима, поступку за
додјелу кредита и условима за кориштење кредита.
II
У радну групу из става I овог Рјешења именују се:
1. Јово Влатковић – предсједник
2. Нада Ђурић – члан
3. Стојанка Мисита – члан
4. Раде Дрињак – члан
5. Стамена Сорајић – члан
6. Љиљана Робовић – члан
7. Душан Колак – члан
8. Ервин Побрић – члан
9. Обрад Нинковић – члан
10. Ана Гордић – члан
11. Далибор Рајковић - члан
12. Слободан Мрдић – члан
13. Јадранка Росандић – члан
14. Предраг Шкоро – члан
15. Представници банака по овлаштењу надлежног органа банке
16. Миљан Вуковић – члан
17. Велибор Бодирога – секретар
III
Задатак Радне групе је да, у што краћем року, изради нову Одлуку о критеријима,
поступку за додјелу кредита и условима за кориштење кредита која ће бити предмет
расправе на сједници Скупштине општине Требиње.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-443-3/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,26.05.2008. 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), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2008. годину, Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава планираних за изградњу цјевовода
„Хрупјела – Школски центар“ у висини од 10.000,00 КМ с тим што ће се тај износ
утрошити на реконструкцију дијела Дучићеве улице (тротоар испред баште Платани и
дио јавне расвјете на истом локалитету).
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-434-23-1/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,22.05.2008. 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, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, донио је

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 1.000,00 КМ из средстава буџетске резерве
на рачун Јавне установе Студентски центар Требиње број: 562008-00002310-60, на име
помоћи за покривање дијела трошкова насталих због неопходне адаптације и
прилагођавања простора повећаном броју студената корисника услуга ове Установе.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
Обавезује се корисник средстава да Општини Требиње пружи доказ о намјенском
утрошку истих.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-434-4/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,30.05.2008. 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, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, донио је

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 500,00 КМ из средстава буџетске резерве на
рачун Општинске организације црвеног крста Требиње број: 5620080000004177 код
„НЛБ Развојна банка“ а.д., а на име помоћи пострадалом становништву Мианмара.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
Обавезује се Општинска организације црвеног крста Требиње, да Општини Требиње
пружи доказ о намјенском утрошку истих.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-434-26/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,28.05.2008. 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, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се исплата из средстава буџетске резерве у укупном износу од 6.600,00 КМ
што представља 50% процјењене штете настале као посљедица пожара у 2007. години,
на имовини ниже назначених власника те имовине и то:
- Шљука Перо (пчелиња друштва 2.500,00 КМ),
- Ћук Обрад (изгорјела шума, 1.000,00 КМ),
- Анђелић Владо (штета на кровној конструкцији штале, 450,00 КМ),
- Кујунџић Срђан (вишегодишњи засад воће и винове лозе, 1.500,00 КМ),
- Тубић Коса (штета на кровној конструкцији штале, сијену и житу, 750,00 КМ),
- Муцовић Славиша (штета на вишегодишњем засаду бресака – 400,00 КМ).
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије и Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику

Општине Требиње.
Број:11-434-64/07
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,03.06.2008. 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, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, донио је
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 500,00 КМ из средстава буџетске резерве на
рачун Општинске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих
цивила Невесиње број: 562-0088034603126 код „НЛБ Развојна банка“ Невесиње, на име
помоћи за покривање дијела трошкова обиљежавања годишњице страдања војника и
цивила у долини Неретве и њиховог егзодуса према општинама Источне Херцеговине.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
Обавезује се корисник средстава да Општини Требиње пружи доказ о намјенском
утрошку истих.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-434-32/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,10.06.2008. 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, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, донио је
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 1.000,00 КМ из средстава буџетске резерве
на рачун Удружења педијатара Републике Српске број: 551101-11289751-22 код „Нове
Бањалучке банке“ Бања Лука, на име учешћа Општине Требиње у хуманитарној акцији
„Нека дјеце побједе“, а у организацији ЈП „Радио телевизија Републике Српске“.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
Обавезује се корисник средстава да Општини Требиње пружи доказ о намјенском
утрошку истих.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-434-33/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,10.06.2008. 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, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, донио је
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 500,00 КМ из средстава буџетске резерве, на
рачун Удружења добровољаца и ратника ослободилачких ратова, њихових потомака и
поштовалаца „Клобук“ Требиње, на име помоћи за реализацију програма поводом
Видовдана на Клобуку.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
Обавезује се корисник средстава да Општини Требиње пружи доказ о намјенском
утрошку истих.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-434-37/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,26.06.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. и 72. став 1. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи („Службени
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, 13/05 и 3/08), Начелник
Општине, донио је
ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе Општине Требиње
Члан 1.
Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службе
Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 4/07 и 7/07), у даљем
тексту „Правилник“, допуњава се на тај начин што се у члану 56. тачка 2.2. „Одсјек за
привреду“, иза тачке 2.2.5. додаје нова тачка 2.2.6. „Стручни сарадник – технички
секретар Пословног инкубатора“.

Опис послова и задатака:
Упознаје заинтересоване предузетнике са условима кориштења Пословног инкубатора.
Помаже Регионалном предузетничком центру у организацији промоције Пословног
инкубатора и корисника. Израђује приједлоге уговора о условима кориштења услуга
Пословног инкубатора. Организује састанке Одбора за управљање и припрема
материјал за исте те пише одлуке тог органа. Врши увид у пословање корисника у
смислу обављања регистроване дјелатности. Контактира Регионални предузетнички
центар по свим питањима која постављају корисници, а за која није надлежан.
Припрема у логистичком смислу обуке, предавања, презентације и сл. које организује
Регионални предузетнички центар у Инкубатору. Организује и надгледа физичко
обезбјеђење објекта Инкубатора. Прима и усмјерава посјетиоце Инкубатора. Прима и
дистрибуира пошту за кориснике. Фактурише услуге корисницима. Прима и обрађује
улазне фактуре. Води књигу улазних и излазних фактура. Води благајну. Припрема сву
финансијску документацију за књиговодство. Припрема податке за финансијске
извјештаје. Рукује телефонском централом. Организује и надзире чишћење и
одржавање заједничких простора и инсталација Инкубатора. Рукује копир апаратом и
факсом. Подноси редовне извјештаје о раду Одбора за управљање пројектом,
Начелнику Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, а по потреби и Начелнику
Општине. Обавља и друге послове у складу са законом и подзаконским актима и
овлаштењима Начелника Одјељења и Одбора за управљање Инкубатором.
Број извршилаца: један(1)
Група и степен сложености:Административно-технички
Услови за вршење послова: ССС, једна година радног искуства, положен стручни испит
за рад у Административној служби.
Досадашње тачке „2.2.6. и 2.2.7.“, постају тачке „2.2.7. и 2.2.8.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-12-11/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,20.05.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. и 146. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“ број 114/07), члана 12. Појединачног колективног уговора за
запослене у Административној служби Општине Требиње број: 11-122-25/08 од
08.02.2008. године и члана 45. и 52. Статута Општине Требиње („Сл.гласник Општине
Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Начелник Општине Требиње, дана 27.05.2008.
године, донио је
ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника о платама службеника, техничког и помоћног особља
запослених у Административној служби Општине Требиње
Члан 1.
У Правилнику о платама службеника, техничког и помоћног особља запослених у
Административној служби Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“

број 3/08), иза члана 3. додаје се нови члан 3а који гласи: „Основна плата запослених на
радним мјестима: тржишни инспектор, пољопривредни инспектор, ветеринарски
инспектор, водопривредни инспектор, саобраћајни инспектор, урбанистичкограђевински инспектор, еколошки инспектор и здравствено санитарни инспектор, по
основу вршења најсложенијих и изузетно значајних послова, увећава се за 10%.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње, а примјењиваће се од маја мјесеца 2008. године.
Број:11-12-12/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,28.05.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 31. став 2. Посебног колективног уговора за запослене у области
локалне самоуправе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
114/07) у вези са чланом 37.став 1.тачка 5. Статута синдиката управе Републике Српске
од 25.01.2002. године Синдикална организација Административне службе општине
Требиње, с једне стране и Начелник општине Требиње, с друге стране, у Требињу
30.04.2008. године закључили су
ПОЈЕДИНАЧНИ
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ИЗМЈЕНИ ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ
УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ
Члан 1.
Члан 22. Појединачног колективног уговора за запослене у Административној служби
општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 3/08), у даљем тексту
„појединачни колективни уговор“, се мијења и гласи:
Раднику се исплаћује јубиларна награда за непрекидан радни стаж у Административној
служби и то за:
–

–

–

10 година радног стажа – у висини једне просјечне
Административној служби општине Требиње остварене у
односу на годину у којој се исплаћује јубиларна награда,
20 година радног стажа – у висини двије просјечне
Административној служби Општине Требиње остварене у
односу на годину у којој се исплаћује јубиларна награда,
30 година радног стажа – у висини три просјечне
Административној служби Општине Требиње остварене у
односу на годину у којој се исплаћује јубиларна награда.

плате запослених у
претходној години, у
плате запослених у
претходној години, у
плате запослених у
претходној години, у

Награда из претходног става овог члана се исплаћује у моменту стицања услова за
исплату те награде.
Члан 2.
Овај Појединачни колективни уговор сматра се закљученим кад га потпишу уговорне
стране, од када ће се и примјењивати, а исти ће се објавити у Службеном гласнику

Општине Требиње.
Члан 3.
Овај Појединачни колективни уговор је сачињен у четири иста примјерка од којих
свака уговорна страна задржава по два примјерка.
За синдикалну организацију
Предсједник,
Ненад Јеремић,с.р.

За Административну службу општине Требиње
Начелник општине
Др Доброслав Ћук,с.р.

Број:11-122-47/08
Датум: 30.04.2008.године
___________________________________________________________________________
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, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, даје
С А Г Л А С Н О С Т
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о накнадама и другим
примањима запослених лица у Центру за социјални рад Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о накнадама и
другим примањима запослених лица у Центру за социјални рад Требиње број: 01-0148.1/06 од 12.05.2008. године.
II
Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-12-9/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,19.06.2008. 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, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, даје
С А Г Л А С Н О С Т
на Правилник о платама запослених радника у Центру за социјални рад Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о платама запослених радника у Центру за социјални
рад Требиње број: 01-014-3/08 од 12.05.2008. године.
II
Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.

Број:11-12-10/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,19.06.2008. 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, 13/05 и 3/08), Начелник Општине,
даје
С А Г Л А С Н О С Т
на Одлуку о измјени и допуни Статута Јавне здравствене установе „Дом здравља“
Требиње
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјени и допуни Статута јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Требиње број: 626/08 од 05.06.2008. године, којом је усвојен приједлог о
измјенама и допунама Статута Дома здравља Требиње.
II
Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-022-27/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,19.06.2008. 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 06-372-9/08 од 02.05.2008. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-033 упис
оснивања Заједнице етажних власника Требиње, ул. Милоша Обилића бр. 19.
Назив и сједиште: Заједница етажних власника, Требиње, Милоша Обилића 19.
Оснивачи: 7 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70 320. Управљање зградом за рачун етажних власника зграде.
Иступа самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином,
чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
Заступа Пржуљ Милијана, предсједник Скупштине заједнице, самостално и без
ограничења и замјеник Ђурић Мирјана.
Број: 06-372-9/08

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Датум:02.05.2008. године
Наташа Тучић, 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 06-372-12/08 од 27.05.2008. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-032 упис
оснивања Заједнице етажних власника Требиње, ул. Херцег Стјепана Косаче бр. 2.
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом, Требиње, Херцег Стјепана Косаче

бр. 2.
Оснивачи: 8 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70 320. Управљање зградом за рачун етажних власника зграде.
Иступа самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином,
чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
Заступа Новаковић Жарко, предсједник Скупштине заједнице, самостално и без
ограничења.
Број: 06-372-12/08

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Датум:27.05.2008. године
Наташа Тучић, 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 06-372-13/08 од 11.06.2008. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-034 упис
оснивања Заједнице за управљање зградом Требиње, Церска 16, са следећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом Требиње, Церска 16.
Оснивачи: 10 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70 320. Управљање зградом за рачун етажних власника.
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 Пажин Недељко, предсједник Скупштине, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-13/08

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Датум:11.06.2008. године
Наташа Тучић, 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 06-372-14/08 од 12.06.2008. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-035 упис
оснивања Заједнице етажних власника, Требиње, С-34, улаз-1, Требињских бригада бб,
са следећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника Требиње, С-34, улаз 1, Требињских
бригада бб.
Оснивачи: 8 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70 320. Управљање зградом за рачун етажних власника.
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 Милорад Бокић, предсједник Скупштине заједнице, самостално и без
ограничења.
Број: 06-372-14/08

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Датум:12.06.2008. године
Наташа Тучић, с.р.
___________________________________________________________________________
Садржај:
Бр. стране
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Одлука о давању у закуп грађевинског земљишта,
2. Одлука о замјени некретнина,
3. Одлука о усвајању Регулационог плана Засад поље,
4. Одлука о приступању изради Регулационог плана Аеродром Требиње,
5. Одлука о измјени Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета за 2007. годину,
6. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета Општине Требиње по
завршном рачуну за 2007. годину,
7. Одлука о формирању Скупштинске Комисије за праћење стања безбједности у
општини Требиње
8. Одлука о именовању чланова Регионалног одбора за управљање отпадом,
9. Одлука о измјени Одлуке о кредитном задужењу,
10. Одлука о измјени Одлуке о радном времену у области промета робе на мало,
угоститељства, занатства, саобраћаја и веза, здравства и других услужних
друштвених дјелатности,
11. Одлука о продужењу легализације бесправно изграђених грађевина,
12. Одлука о приступању изради Регулационог плана Гарибалдијева.
13. Закључак о неприхватању понуде,
14. Закључак о усвајању извјештаја о раду Начелника Општине и Административне
службе Општине Требиње за период јануар-децембар 2007. године,
15. Закључак о усвајању информације о стању и резултатима финансијског
пословања Јавних општинских предузећа и установа у 2007. години,
16. Закључак о усвајању извјештаја о раду Центра за социјални рад за 2007. годину,
17. Закључак о усвајању Програма рада Јавних општинских предузећа и установа за
2008. годину,
18. Закључак о усвајању информације о основним показатељима финансијског
пословања привреде општине Требиње у 2007. години,
19. Закључак о усвајању информације о санацији депоније Ободина,
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рјешење о формирању стручне радне групе,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Правилник о допуни Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе Општине Требиње,
9. Правилник о допуни Правилника о платама службеника, техничког и помоћног
особља запослених у Административној служби Општине Требиње
10. Појединачни колективни уговор о измјени појединачног колективног уговора за
запослене у Административној служби Општине Требиње,
11. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о накнадама и
другим примањима запослених лица у Центру за социјални рад Требиње
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12. Сагласност на Правилник о платама запослених радника у Центру за социјални
рад Требиње,
13. Сагласност на Одлуку о измјени и допуни Статута Јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Требиње,
14. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
15. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
16. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
17. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
18. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,

