СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ

ТРЕБИЊЕ

Година XLIVI
Требиње _______.2009.године
Број: 3
___________________________________________________________________________
На основу члана 31. Статута Општине Требиње („Службеник гласник Општине
Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и Приједлога Комисије за награде и признања
од 06.03.2009. године Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној
11.03.2009.године, донијела је
ОДЛУКУ
о додјели признања
Члан 1.
Поводом 11. марта – Дана сјећања на жртве тероризма – Скупштина општине Требиње
додјељује Плакету Општине Требиње за изузетан допринос у области борбе против
тероризма –
Ристу (Мирка) Маслеши
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Требиње“.
Број:09-013-78/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 4. Закона о промету непокретности („Сл. лист СР БиХ“ број
38/78) и Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности („Сл.лист СР
БиХ“ број 4/89, 29/90 и 22/91) и члана 51. Статута Општине Требиње („Сл. гласник
Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 11.03.2009.године, донијела је
О Д Л У К У
о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у општој
употреби – јавно добро
Члан 1.
Утврђује се да су изгубиле статус непокретности у општој употреби (јавно добро)
некретнине означене као:
-

к.ч. број 3035/2 у површини од 18 м2, К.О. Зубци – као јавно добро.

Члан 2.
У земљишним књигама Основног суда у Требињу у "Б" листу на некретнинама из члана
1. ове Одлуке има се брисати упис јавног добра, те исте уписати у одговарајући

земљишно књижни уложак исте катастарске општине уз укњижбу државна својина са
правом располагања општине Требиње.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-81/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.03.2009. године

Веселин Савић,с.р.

___________________________________________________________________________
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број:
101/04, 42/05, 118/05), члана 31. Статута Општине Требиње („Сл. гласник Општине
Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње („Сл. гласник општине Требиње“ број: 3/06, 13/06, 7/07, 7/08), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној 11.03.2009.године, донијела је
О Д Л У К У
о ограничењима висине зарада и накнада које се исплаћују из Буџета Општине
Требиње
Члан 1.
Висина накнада корисницима права према Одлуци о правима у проширеној социјалној
заштити општине Требиње (Службени гласник Општине Требиње број:13/05 и 5/07)
ограничава се на висину накнада из 2008.године.
Члан 2.
Висина плата функционера општине Требиње, регулисана Одлуком о платама
функционера општине Требиње (Службени гласник Општине Требиње број:12/05 и
7/05) ограничава се на ниво плата из 2008.године а који ће се умањити за 10%.
Члан 3.
Висина накнаде одборницима за вршење одборничке дужности, обрачуната на основу
Одлуке о одборничкој накнади (Службени гласник општине Требиње број: 11/05)
ограничава се на ниво накнаде из 2008.године.
Члан 4.
Висина накнаде члановима Општинске изборне комисије, регулисана Одлуком о
накнадама члановима Oпштинске изборне комисије (Службени гласник општине
Требиње број:8/07) ограничава се на ниво накнада из 2008.године.
Члан 5.
Ограничења из првог, другог, трећег и четвртог члана ове Одлуке су привременог
карактера и примјењиваће се у 2009.години.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-82/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.03.2009. године
Веселин Савић,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 о раду Скупштине
општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 3/06, 13/06, 7/07 и
7/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 11.03.2009. године,
донијела је
О Д Л У К У
о финансирању Удружења за којима постоји јавни интерес општине
за обезбјеђивање минималних услова за функционисање
Члан 1.
Удружења за којимa постоји јавни интерес општине за обезбјеђивање минималних
услова за функционисање су:
- Мјешовити хор „Трибуниа“
- Књижевна заједница „Јован Дучић“
- Одред извиђача „Требиње“
- Радио клуб „Требиње“
- КУД „Alat –Swisslion“ Требиње
- КУД Херцеговина (Петрово поље)
- Гусларска друштва
Гусларско друштво „Војвода Недељко Видаковић“
Сабор српских гуслара и пјесника „Светосавље“
Удружење гуслара и епских пјесника „Лука Вукаловић“
- Спелеолошко друштво „Зелена брда“
- Ловачко удружење „Леотар“ Требиње
- Спортско риболовно друштво Требиње
- Културна сцена „Мале ствари“
Члан 2.
За ова Удружења у Буџету Општине Требиње обезбједиће се основни материјални
услови за функционисање, тј. текуће помоћи ( грантови).
Наведени корисници грантова дужни су у законом предвиђеном року поднијети захтјев
надлежном Одјељењу за буџетска средства.
Члан 3.
Реализација средстава вршиће се преко Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
Општине Требиње, а на захтјев корисника одобреног гранта.
Члан 4.
Корисници грантова дужни су буџетска средства користити у складу са Планом и
Програмом, на који су добили сагласност Начелника Општине.
Члан 5 .

Да би се могао пратити начин утрошка одобрених грантовских средстава, ова
Удружења су дужна редовно подносити Извјештаје о утрошку примљених средстава
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности и Одјељењу за финансије Општине
Требиње.
Коначан Извјештај о искориштеним средствима дужни су поднијети најкасније десет
дана по истеку фискалне године.
Члан 6.
Удружења која не буду достављала извјештаје о утрошку примљених средстава неће
добити грант за идућу годину.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Требиње“.

Број:09-013-83/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.03.2009. године
Веселин Савић,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 о раду Скупштине
општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 3/06, 13/06, 7/07 и
7/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 11.03.2009. године,
донијела је
О Д Л У К У
о финансирању Удружења од посебног интереса из Буџета Општине
Члан 1.
Удружења од посебног интереса, која се финансирају из Буџета Општине су:
- Ватрогасно друштво Ластва
- Црвени крст Требиње
- Добровољни даваоци крви
- Општинска борачка организација
- Одбор породица погинулих бораца
- Одбор ратних војних инвалида
- Удружење логораша регије Требиње
- Удружење пензионера
- Удружење избјеглих лица из Хрватске „Повратак“
- Удружење повратника
- Савез слијепих Требиње
- Удружење параплегичара Требиње
- Савез инвалида рада
- Удружење ампутираца
Члан 2.
Овим Удружењима средства ће се додјељивати директно из Буџета.

Члан 3.
Исти су дужни у Законом предвиђеном року подности захтјев надлежном Одјељењу за
одобравање буџетских средстава.
Члан 4.
Наведена Удружења дужна су поступати у складу са Законом о буџетском систему и
Одлуком о извршењу Буџета Општине Требиње.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Требиње“.
Број:09-013-84/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
_________________________________________________________________________
На основу 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
11.03.2009.године, донијела је
ОДУЛУКУ
о усвајању Буџета Општине Требиње за 2009.годину
Члан 1.
Скупштина општине Требиње усваја Буџет Општине Требиње за 2009.годину.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Буџет Општине Требиње за 2009.годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број:09-013-85/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51.Статута општине Требиње(„Службени гласник општине Требиње“
број 8/05,10/05 ,13/05 и 3/08),а у складу са чланом 27.Закона о буџетском систему
Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске“ број 54/08 и 126/08),на
приједлог Начелника Општине, Скупштинa општине Требиње, на сједници одржаној
11.03.2009.године, донијела је

ОДЛУКУ
о извршењу Буџета Општине Требиње за 2009.године
Члан 1.
Овом одлуком прописује се начин извршења Буџета општине Требиње за 2009.годину
(у даљем тексту:буџета)
Ова одлука ће се проводити у складу са Законом о буџетском систему Републике
Српске-Пречишћен текст и осталим Законима којима се регулише ова област, а односи
се на кориснике буџета и примаоце грантова из буџета.
Члан 2.
Средства Буџета распоређују се на текуће расходе 13.212.254 КМ, капиталне расходе
4.137.823 КМ, позајмљивање 1.688.385, отплату дугова 714.330 КМ и буџетску резерву
30.000 КМ, а што укупно износи 19.782.792 КМ.
Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са укупним буџетским
средствима.
Члан 3.
Приходи буџета утврђени су чланом 8, 9 и 10.Закона о буџетском систему Републике
Српске.
Буџетски корисници могу користити властите приходе у складу са Законом.
Члан 4.
Буџетски издаци су:
-текући трошкови и дознаке нижим организационим јединицама,
-капитални трошкови,
-позајмљивања и отлате дугова и
-средства за посебне намјене.

Члан 5.
Одјељење за финансије управља и контролише прилив и одлив новчаних средстава
према усвојеном буџету.
Кориштење средстава за капитална улагања и средстава за текуће помоћи (грантова)
вршиће се по добијању сагласности Начелника Општине на план утрошка тих
средстава.
Члан 6.
Корисници буџетских средстава дужни су да средства утврђена у Буџету користе
руководећи се начелима рационалности и штедње.
Члан 7.
Буџетски корисници дужни су да се, приликом трошења буџетских
средстава,придржавају одредаба Закона о буџетском систему, што значи да смију
стварати обавезе и користити средства само за намјене планиране буџетом и до износа
који је планиран.
Начелник Општине ће, у складу са својим овлаштењима, провести контролу утрошка
средстава.

Члан 8.
Начелник општине располаже средствима до висине и за намјене одређене Буџетом.
Стварање уговорених обавеза на средствима буџета захтијева претходну провјеру да ли
су средства планирана у Буџету.
За намјенску употребу средстава одговорни су корисници буџетских средстава
(Начелник, Начелници одјељења, руководиоци Јавних установа и корисници грантова).
Члан 9.
Начелник Општине закључком врши прерасподјелу средстава у оквиру буџетског
корисника, између текућих и капиталних расхода, као и у оквиру капиталних расхода..
Члан 10.
Начелник општине може средства распоређена Буџетом прераспоређвати између
буџетских корисника до 5% укупно усвојених средстава буџетског корисника.
Члан 11.
Средства буџетске резерве могу се користити у складу са чланом 42.Зaкона о
буџетском систему Републике Српске и то за:
1.покривање непредвиђених расхода за које нису планирана средства у буџету,
2.буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана буџетска средства
нису довољна,
3.привременео извршавaње обавеза буџета усљед смањеног обима буџетских
средстава и
4.изузетно за остале намјене у складу са Одлукoм Начелника општине.
Одобравање средстава за грантове (помоћи) из средстава буџетске резерве може се
вршити на основу утврђених критеријума, а на основу подношења одговарајућег
програма, односно пројекта тражиоца средстава.
Корисник гранта из средстава буџетске резерве дужан је поднијети извјештај о утрошку
примљених средстава.
О кориштењу средстава буџетске резерве одлучује Начелник Општине.
Члан 12.
Начелник Општине је дужан да, у оквиру извјештаја о извршењу буџета Општине
Требиње, Скупштину Општине извјештава о извршеној прерасподјели средстава из
члана 9. и 10.
Начелник Општине полугодишње и годишње извјештава Скупштину Општине о
коришћењу средстава буџетске резерве.
Члан 13.
Одјељење за финансије врши пренос средстава за измирење обавеза из члана 4.на
основу вјеродостојних исправа.
Исправама из претходног става сматрају се:
-обрачунске листе плата и наканада,
-уговори и предрачуни,
-рачуни за набавку средстава,материјала, роба и услуга,
-одлука и рјешења надлежних органа и
-осталих финансијских исправа.
Члан 14.

Корисници текућих помоћи(грантова) дужни су буџетска средства користити у складу
са Планом и програмом на који су добили сагласност Начелника општине, а о
утрошеним средствима уредно извјештавати Одјељење за финансије и Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности или Одјељење које прати рад корисника гранта.
Коначан извјештај о искориштеним средствима гранта дужни су поднијети најкасније
десет дана по истеку фискалне године.
Јавна предузећа и установе који користе буџетска средства у виду субвенција, а чији је
оснивач Скупштина Општине, дужни су, уз годишњи извјештај доставити и ревизорски
извјештај о финансијском пословању.

Члан 15.
Средства грантова са позиције гдје није одређен корисник, распоређиваће се Рјешењем
или Уговором са Начелником Општине на основу приједлога комисија за расподјелу
средстава гранта.
Комисије су дужне да обезбиједе транспарентан приступ потенцијалним корисницима
средстава путем јавног позива.
Члан 16.
Буџет ће се извршавати по сљедећим приоритетима :
1.обавезе по основу отплате кредита у износима који су доспјели за плаћање,
2.порез и доприносе на нето плате,
3.средства за нето лична примања,
4.средства за социјалну заштиту,
5.средства за поврат јавних прихода на основу акта надлежних органа,
6.средства за обавезе према добављачима,
7.трансфери за грантове,
8.средства за остале обавезе.
Члан 17.
Буџетски корисници располажу планираним
приоритетима који су утврђени у члану 16.

буџетским

средствима

према

Члан 18.
Посебни приходи-накнаде по разним основама, наплаћеним по посебним Законима,
усмјераваће се и трошити у складу са одобреним буџетом.
Члан 19.
Буџетски корисници су дужни да се у поступку набавке роба, материјала и услуга
придржавају одредаба Закона о јавним набавкама, као и процедура утврђених
Правилником.
Члан 20.
Начелник Општине је дужан да предложи уравнотежење (ребаланс) буџета ако се у
току буџетске године,приходи не буду остварили према предвиђеном буџету, или се
буду остварили у већем износу од планираног.
Начелник Општине је дужан приступити ребалансу буџета ако се тoком године стекну
услови за нове инвестиције .

Члан 21.
У случају да ова Одлука садржи друга рјешења у односу на друге Одлуке у предмету
које се тичу извршења буџета, a што би довело до стварања виших обавеза буџету,
примјењиваће се одредбе ове Одлуке.
Сви корисници буџетских средстава обавезни су се придржавати Мјера за ублажавање
негативних ефеката свјетске економске кризе на Републику Српску, а које су
проводљиве на њиховом нивоу.
Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-86/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 33. став 4 Закона о грађевинском земљишту (Сл.гл.РС број 112/06) и
члана 31. Статута Општине Требиње (Сл.гл.Општине Требиње број 8/05, 10/05, 13/05 и
3/08) Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 16.03.2009. године,
донијела је

ОДЛУКУ

Члан 1.
Скупштина општине Требиње усваја Програм уређења грађевинског земљишта за 2009.
годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм уређења грађевинског земљишта за 2009. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-95/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
__________________________________________________________________________
На основу члана 33. став 4 Закона о грађевинском земљишту (Сл.гл.РС број 112/06) и
члана 31. Статута Општине Требиње (Сл.гл.Општине Требиње број 8/05, 10/05, 13/05 и
3/08) Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 16.03.2009. године,
донијела је

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2009.ГОДИНУ
Увод
Програм уређења и опремања грађевинског земљишта са финансијским планом за
2009. годину (у даљем тексту: Програм) обухвата уређивање и опремање грађевинског
земљишта на територији општине Требње, 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
2009.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, подразумјева
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 Планова ће имати:
Планови за које су раније донесене одлуке о приступању њиховој изради;
Планови чија је реализација од значаја за развој општине;
Други планови за чију се израду укаже посебна потреба, и то: израда проведбених
планова; за саобраћајне и инфраструктурне системе
Програмом се предвиђају активности и планирају потребна средства за прибављање
Планова, и то:
Планови који су у фази израде–стечене обавезе, студије 60.000,00 КМ
изводљивости,
(буџет)
пројектне припреме

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
Куповина земљишта

200.000,00 КМ
(буџет)

II- ПРОГРАМ ОПРЕМАЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Програм обухвата изградњу објеката и мреже водоснабдијевања, објеката за регулацију
оборинских вода, изградњу објеката фекалне 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:
Обезбјеђење сигурности снабдијевања града водом за пиће као и обезбјеђење 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
саобраћајница.
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, гдје 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 " Крш
–Школски
центар"
Улични
цјевоводи у
постојећим
насељима:
Дражин До

Планиране услуге /радови

Планирана средства:

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

280.000,00КМ
( кредит )

УТ услови,израда гл. пројекта, прибављање грађ.

40.000.00 КМ

Мостаћи 2
Ластва

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

Скочигрм
УТ услови, прибављање грађ. дозволе,радови

Бранковина

УТ услови, прибављање грађ. дозволе, радови

(накнаде)
25.000, 00 КМ
(накнаде)
15.000,00 КМ
(накнаде)
10.000,00 КМ
(накнаде)
30.000,00 КМ (грант)
30.000,00 КМ
(накнаде)

2. Изградња објеката за регулацију оборинских вода
Локалитет

Планиране услуге /радови

Блаце,
УТ услови,израда , прибављање грађ. дозволе,радови
ВВ Вуковића
код Косића,

УТ услови,израда , прибављање грађ. дозволе,радови

Војводе
Синђелића
(Машић, Гудељ)

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

Уз Билећки пут
код катол.
гробља

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

Канал Око

УТ услови, прибављање грађ. дозволе,радови

Планирана средства:
25.000,00 КМ
(накнаде)
25.000,00КМ
( накнаде )
15.000,00 КМ
(накнаде)
25.000,00 КМ
(накнаде)
10.000,00 КМ
(накнаде)

3. Изградња објеката фекалне канализације
Локалитет
Горица

Планиране услуге /радови
Извођење радова

Нова улица у
Засад пољу

Извођење радова

Улични
цјевоводи у
постојећим
насељима:
Горица

Извођење радова

Планирана средства:
59.000,00 КМ
(кредит)
150.000,00 КМ
(буџет)

20.000,00 КМ
(накнаде)

Горње ПолицеБранковина

50.000,00 КМ
(накнаде)

Извођење радова

III- ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ НЕДОСТАЈУЋЕ КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ У ПОСТОЈЕЋИМ НАСЕЉИМА
Овај дио Програма обухвата изградњу комуналног објекта( гробља) и стечене обавезе
на изградњи недостајуће секундарне инфраструктуре у постојећим насељима.
буџет
УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
МЗ Центар
Трг Слободе
Јавна расвјета у улици Вука Караџића
МЗ Придворци
Јавна расвјета Придворци
Јавна расвјета Тодорићи

60.990,00 52.500,00
18.000,00
7.267,00
30.000,00
12.000,00

МЗ Подбрђе
Луг - Локвице
МЗ Горица
Тротоар уз Никшићки пут ( Бањевци)
Остали објекти
Гробље Бањевци
Реконструкција и инвест.одржавање путева
МЗ Хрупјела
Од резервоара Хрупјела-Школски центар
МЗ Горица
Подвори
Блок 3 и Блок 4
МЗ Засад
Врпоље, Закора,
Требијови, Гркавци, Аљетићи
МЗ Доње Полице
Обала Мића Љубибратића
МЗ Петрово Поље
Индустријска зона Волујац
Мокро Поље-Расовац
МЗ Љубомир

кредит

10.000,00
72.500,00
350.000,00

50.000,00
60.000,00
180.000,00
30.000,00
40.000,00
150.000,00
60.000,00
20.000,00
30.000,00

МЗ Ластва
Ластва
Ораховац
Вучија (мост)
МЗ Хум

20.000,00
20.000,00
20.000,00

грант

20.000,00
МЗ Зупци
Регионални пут - Турменти

30.000,00

Укупно за комуналну инфраструктуру биће уложено 2.615.257,00 КМ. Од тога су:
Буџетска средства :
Кредит из 2008.године:
Кредит за 2009.године :
Накнаде :
Грант :

850.990,00 КМ,
444.267,00 КМ,
1.000.000.00 КМ
290.000,00 КМ
30.000,00 КМ

Број:09-013-95-1/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,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“ број 8/05, 10/05, 13/05 и
3/08), СО Требиње на сједници одржаној дана 16.03.2009. године донијела је
О Д Л У К У
о Регулационом плану
„Центар“
I
Доноси се Регулациони план „ Центар “ (у даљем тексту План).
II
План се састоји од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана садржи :
А. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I.
1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
3.

ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ
СМЈЕРНИЦЕ И ПОСТАВКЕ ЗА ПРИПРЕМУ И ИЗРАДУ
РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА, СА ИНТЕРПРЕТАЦИЈОМ
ИЗВОД ИЗ ПРОГРАМСКОГ ЗАДАТКА
Правни и плански основ
Методологија
Повод за израду Плана
Елементи планског програма
Проблемско-тематски обухват
Основни програмски елементи
Зелене површине
КОНСТАТАЦИЈА О ОБАВЕЗНОСТИ ДОНОШЕЊА РЕГУЛАЦИОНОГ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ПЛАНА
ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
ПЛАНСКИ ПЕРИОД
ПРОСТОРНА ЦЈЕЛИНА ЗА КОЈУ СЕ ИЗРАЂУЈЕ РЕГУЛАЦИОНИ
ПЛАН
НОСИЛАЦ ПРИПРЕМЕ И НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
РАДНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
САРАДЊА И УСАГЛАШАВАЊЕ СТАВОВА СА ОРГАНИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ИЗ ЧЛ. 57. ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА, И
МИШЉЕЊА И САГЛАСНОСТИ ТИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
ЈАВНИ УВОД И СТРУЧНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА
ПРИЈЕДЛОГ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
ПРЕГЛЕД ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ОСНОВЕ НАЦРТА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА

Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
ПРОСТОРНА ЦЈЕЛИНА И СТАНОВНИШТВО
Територија просторне цјелине и становништва
Положај, мјесто и улога просторне цјелине у урбаном подручју или ван
урбаног подручја и однос према сусједним просторним цјелинама и
насељима
3.
Организација просторне цјелине и основне физичке структуре у
просторној цјелини
II.
ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ
III.
СТАНОВАЊЕ
IV.
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
V.
ИНФРАСТРУКТУРА
1.
Саобраћај
2.
Хидротехничка инфраструктура
3.
Електроенергетика
4.
Телекомуникације
5.
Гријање, вентилација, климатизација и припрема санитарне воде у току
године
VI.
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
VII. ЖИВОТНА СРЕДИНА
VIII. БИЛАНСИ КОРИШЋЕЊА ПОВРШИНА, РЕСУРСА И ОБЈЕКАТА
IX.
ОЦЈЕНА СТАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА
ПРОСТОРА
X.
ВАЛОРИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРАЂЕВИНСКОГ БОНИТЕТА
I.
1.
2.

Ц. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
I.
II.
1.
2.
3.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА
ИНФРАСТРУКТУРА
Саобраћај
Хидротехничка инфраструктура
Електроенергетика

4.

Телекомуникације

Д. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА
СТАНОВАЊЕ
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ЗАШТИЋЕНИ ОБЈЕКТИ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ
НАСЛИЈЕЂА,СА МЈЕРАМА ЗА КОРИШТЕЊЕ, ОЧУВАЊЕ,
РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ И / ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈУ
ПАРЦЕЛАЦИЈА
ИНФРАСТРУКТУРА

I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
VII.
VIII.
IX.

Саобраћај
Хидротехничка инфраструктура
Електроенергетика
Телекомуникације
Гријање, вентилација, климатизација и припрема санитарне воде у току
године
БИЛАНСИ КОРИШТЕЊА ПОВРШИНА, РЕСУРСА И ОБЈЕКАТА
БИЛАНСИ ПОВРШИНА
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА КОМПЛЕТНО РЕАЛИЗОВАН ПЛАН

Ф. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
I.
II.
III.
IV.

V.

Општи урбанистичко-технички услови за изградњу грађевина и других
објеката и за уређење и кориштење простора
Саобраћај
Водовод и канализација
Смјернице за интерпретацију и примјену плана путем израде детаљних
урбанистичко-техничких услова за изградњу и кориштење одређених
објеката или за уређење и кориштење одређених површина.
Статус затечених грађевина и других објеката

Графички дио Плана садржи:
1.а.
Геодетски план са висинском представом и картом
подземних инсталација
1.б.
Валоризација грађевинског бонитета и посебних
вриједности
1.ц.
Објекти од градитељског значаја под заштитом
2.
Извод из Урбанистичког плана Требиње 2015
3.
План рушења
4.
План организације простора
5.
План саобраћаја, саобраћајница и нивелације
6.
План хидротехничке инфраструктуре
7.
План енергетске и телекомуникационе инфраструктуре
8.
План парцелације
9.
План регулационих и грађевинских линија

Р =1:500
Р =1:500
Р =1:500
Р =1:20000
Р =1:500
Р =1:500
Р =1:500
Р =1:500
Р =1:500
Р =1:500
Р =1:500

III
План је израдио Пут инжињеринг Д.О.О. Требиње 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:09-013-96/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 27. и 61. Закона о уређењу простора („Сл. гл. РС“ бр. 84/02), и
члана 31. Статута Општине Требиње („Сл. гл. Општине Требиње“ број 8/05, 10/05,
13/05 и 3/08), СО Требиње на сједници одржаној дана 16.03.2009. године донијела је
О Д Л У К У
о Плану парцелације и урбанистичко - техничким условима за насеље Црнач
I
Доноси се План парцелације и урбанистичко- технички услови за насеље Црнач (у
даљем тексту План )
II
План се састоји од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана садржи :
УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.

Просторно планска документација вишег реда
Законска регулатива
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Граница обухвата Плана
Природни услови и ресурси
Инжињерско-геолошки услови и урбанистичко-технички услови
Подобност терена за изградњу

2.4.

Организација просторне цјелине, основне физичке структуре у њој и
начин кориштења површина и објеката
2.5.
Инфраструктура
2.5.1. Саобраћај
2.5.2. Енергетика
2.5.3. Хидротехника
3.
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
3.1. План саобраћаја
3.2. Урбанистичко-технички услови за саобраћај
3.3. План парцелације
Графички дио Плана садржи:
1. Граница обухвата Плана
2. Ситуација терена
3. План саобраћаја
4. План парцелације

1:500
1:500
1:500
1:500

III
План је израдио „Институт за грађевинарство“ Д.О.О Бања Лука ПЦ „ИГ“ Требиње
децембра мјесеца 2008. године и прилог је и саставни дио ове Одлуке.
IV
План је основа за утврђивање општег интереса у смислу Закона о
експропријацији(Сл.гл. РС бр. 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:09-013-97/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 2. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ
(„Службени гласник БиХ“ број 6/06) 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 16.03.2009. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о
безбједности саобраћаја на подручју општине Требиње

Члан 1.
У Одлуци о безбједности саобраћаја на подручју општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 1/97, 4/99, 6/01, 7/02, 3/03, 3/04, 4/04, 9/05, 2/06, 8/06 и
8/08) у члану 4. став 1. алинеја 15 ријечи „ у улици Серафима Перовића у смјеру запад –
исток“ бришу се.
Члан 2.
У члану 10. став 1. мијења се и гласи:
„Максималан број такси превозника, односно такси мјеста на подручју општине
Требиње одређује се на нивоу од 35“.
Иза става 1. додају се ставови 2, 3 и 4 који гласе:
„Стална такси стајалишта са такси мјестима одређена су на следећим локалитетима:
- на Цвјетном тргу са јужне стране бедема (13 такси мјеста)
- на платоу испред хотела Леотар (2 такси мјеста)
- на сјеверном дијелу испред аутобуске станице (7 такси мјеста)
- у улици Цара Лазара (5 такси мјеста)
- на паркингу у Његошевој улици (5 такси мјеста)
- на такси стајалишту у насељу Тини (3 такси мјеста)“
„ Укида се такси стајалиште у улици Стари Никшићки пут према фабрици (3 такси
мјеста) и на платоу испред болнице (2 такси мјеста).“
„На такси стајалишту у насељу Тини од постојећих 10 такси мјеста 7 такси мјеста ће
се гасити постепено, са одјавом такси дјелатности.“
Досадашњи став 2. постаје став 5.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Требиње“.
Број:09-013-99/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 5. Закона о систему јавних служби (Службени гласник РС број 68/07)
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
16.03.2009. године, донијела је
Одлуку
о измјени и допуни Одлуке
о оснивању Дома здравља Требиње
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Дома здравља Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“број 3/94)
Члан 14. се мијења и гласи:

Директора Дома здравља Требиње именује и разрјешава оснивач, на период од 4 године
и уз предходно спроведен поступак јавне конкуренције.
Члан 2.
Члан 15. се мијења и гласи:
„Управни одбор Дома здравља Требиње сачињавају три (3) члана.
Чланове Управног одбора именује и разријешава оснивач.
Мандат чланова Управног одбора је четири (4) године“.
Члан 3.
У члану 17. ставу 1. иза ријечи „члана“ ставља се тачка а ријечи „од чега два члана
именује оснивач а једног члана именује Дом здравља“ бришу се.
Члан 4.
У члану 18. став 2. ријечи „извршни одбор општине “ замјењује ријеч „оснивача“.
Члан 5.
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-100/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 5. Закона о систему јавних служби (Службени гласник РС број 68/07)
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
16.03.2009. године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању критерија за избор и
именовање чланова надзорног одбора у
Јавној здравственој установи Дом здравља Требиње
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређују услови и критерији за избор и именовање чланова
надзорног одбора у Јавној здравственој установи Дом здравља Требиње чији је оснивач
Општина Требиње ( у даљем тексту: правни субјект)
Под критеријима за избор и именовање чланова надзорног одбора из предходног става
овог члана сматрају се степен образовања, стручно звање, радни искуство, као и други
услови и стандарди утврђени Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске (у даљем тексту: Закон) и овом Одлуком.
Члан 2.
Кандидати на позицијама у органу из члана 1. ове Одлуке поред општих услова
прописаних Законом, морају испуњавати и посебне критерије и услове утврђене овом
Одлуком.
Члан 3.
Критерији за именовање чланова надзорног одбора у правном субјекту су следећи:

-

-

висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна спрема,
посједовање стручних звања за обављање послова надзора,
познавање садржаја и начина рада надзорног одбора,
доказани резултати рада на ранијим пословима,
да нема сметњи по члану 7. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
41/03),
да нема сметњи по Закону о спречавању сукоба интереса у органима власти РС.

Члан 4.
Одлуком о оснивању и статутом правног субјекта одређује се број чланова који се
именују у надзорни одбор.
Број чланова надзорног одбора не може бити мањи од три (3), и запослени у установи
не могу бити чланови њеног надзорног одбора.
Члан 5.
Чланове надзорног одбора у правном субјекту именује Скупштина општине на
приједлог Комисије за избор која на основу конкурса и Законом прописаних принципа
и поступака, путем писане препоруке, предлаже скупштини општине ранг-листу са
најбољим кандидатима ради коначног именовања.
Члан 6.
Скупштина општине именује Комисију за избор која се састоји од пет чланова, а
именује се на приједлог Начилника општине.
У састав ове Комисије именују се три члана из реда службеника у Општинској управи,
а два члана из реда лица која испуњавају услове утврђене ставом 3. овог члана.
За чланове Комисије за избор могу бити именована лица која имају најмање исти или
већи степен стручне спреме који се захтјева за именовање на одређену позицију, да
познају одредбе Закона и ове Одлуке и који посједују стручно знање и искуство у
одговарајућој области
Стручне послове за потребе Комисије за избор обавља Стручна служба општине.
Члан 7.
Управни одбор правног субјекта обавезан је о потреби расписивања конкурса за избор
надзорног одбора обавјестити Стручну службу Скупштине општине 90 дана прије
истека мандата.
Скупштине општине одлучује о расписивању Jавног конкурса за избор и именовање
чланова надзорног одбора у правном субјекту и у вези са тим преузима радње у складу
са Законом и овом Одлуком.
Јавни конкурс садржи елементе утврђене законом и овом Одлуком, као и остале
потребне информације за успјешно провођење процедуре.
Јавни конкурс се обајвљује и спроводи у складу са Законом.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Требиње "
Број:09-013-101/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,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 («Сл. гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној 16.03.2009. године, доноси
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
два члана надзорног одбора у Јавној здравственој установи Дом здравља Требиње
чији је оснивач Општина Требиње
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање два члана надзорног одбора у Јавној
здравственој установи Дом здравља Требиње чији је оснивач Општина Требиње.
Члан 2.
За избор и именовање из члана 1. поред општих услова прописаних Законом,
прописани су посебни критерији и услови Одлуком о утврђивању критерија за избор и
именовање чланова надзорног одбора у Јавној здравственој установи Дом здравља
Требиње чији је оснивач Општина Требиње.
Члан 3.
Јавни конкурс из члана 1. објавиће се у «Службеном гласнику Републике Српске» те
дневном листу «Глас Српске».
Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана посљедњег објављивања у гласилу из
претходног става.
Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих на конкурс, разговара са
кандидатима који уђу у ужи избор и предлагање ранг листе кандидата у складу са
утврђеним критеријима прописаних Законом, Одлуком о утврђивању критерија за
избор и именовање чланова надзорног одбора у Јавној здравственој установи Дом
здравља Требиње и критеријима утврђеним Статутом Јавне здравствене установе Дом
здравља Требиње чији је оснивач Општина Требиње, уколико су исти у складу са
наведеном Одлуком, извршиће Комисија за избор гдје Општине врши коначно
именовање.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-102/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,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 («Сл. гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној 16.03.2009. године, доноси

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора и чланова
управних одбора у јавним установама чији је
оснивач Општина Требиње
/за позиције које су упражњене /
и старјешине Територијалне ватрогасне јединице Требиње
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора у Јавној установи „Центар
за информисање и културу“ Требиње и Јавној установи „Дом младих“ Требиње и
чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Општина Требиње, и то
у: ЈУ Дом младих Требиње једног члана, ЈУ Агенција за развој малих и средњих
предузећа два члана, ЈУ Центар за информисање и културу једног члана, ЈУ Дјечији
вртић „Наша радост“ два члана, ЈУ Дом здравља Требиње једног члана и ЈУ
Требињестан једног члана и старјешине Територијалне ватрогасне јединице Требиње.
Члан 2.
За избор и именовање из члана 1. поред општих услова прописаних Законом,
прописани су посебни критерији и услови Одлуком о утврђивању критерија за избор и
именовање у јавним предузећима и установама чији оснивач је Општина Требиње.
Члан 3.
Јавни конкурс из члана 1. објавиће се у «Службеном гласнику Републике Српске» те
дневном листу «Глас Српске».
Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана посљедњег објављивања у гласилу из
претходног става.
Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих на конкурс, разговара са
кандидатима који уђу у ужи избор и предлагање ранг листе кандидата у складу са
утврђеним критеријима прописаних Законом, Одлуком Скупштине општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 4/05 и 1/08 ) и критеријима утврђеним
Статутима jавних установа чији је оснивач Општина Требиње, уколико су исти
усклађени са наведеном Одлуком, извршиће Комисија за избор гдје Скупштина
општине врши коначно именовање.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-103/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 16.став 1. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“ број 68/07), члана 51. Статута Општине Требиње („Службеник
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), члана 98. Пословника
Скупштине општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 3/06, 13/06,

7/07 и 7/08), Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 16.03.2009.године,
донијела је
О Д Л У К У
Члан 1.
Господин Крунић Веселин разрјешава се дужности члана Управног одбора Јавне
установње „Дом младих“ Требиње, на лични захтјев.
Члан 2.
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-104/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 16.став 1. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“ број 68/07), члана 51. Статута Општине Требиње („Службеник
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), члана 98. Пословника
Скупштине општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 3/06, 13/06,
7/07 и 7/08), Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 16.03.2009. године,
донијела је
О Д Л У К У
Члан 1.
Господин Зоран П. Сорајић разрјешава се дужности члана Управног одбора Јавне
установње „Центар за информисање и културу“ Требиње, на лични захтјев.
Члан 2.
Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-105/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању
(„Службени гласник РС“ број 74/08), члана 3. став 1. тачка г) и члана 7. Правилника о
избору и раду школског одбора („Службени гласник РС“ број 7/09), 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 16.03.2009. године,
донијела је

О Д Л У К У
Члан 1.
Весна Попадић, ССС – Гимназија, из Требиња, у име јединице локалне самоуправе
бира се за члана школског одбора ОШ „Вук Караџић“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње.

Број:09-013-106/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању
(„Службени гласник РС“ број 74/08), члана 3. став 1. тачка г) и члана 7. Правилника о
избору и раду школског одбора („Службени гласник РС“ број 7/09), 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 16.03.2009. године,
донијела је
О Д Л У К У
Члан 1.
Весна Грче, професор социологије, из Требиња, у име јединице локалне самоуправе
бира се за члана школског одбора Основне музичке школе Требиње.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње.

Број:09-013-106-1/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 95. став 1. тачка г) Закона о средњем образовању и васпитању
(„Службени гласник РС“ број 74/08), члана 3. став 2. тачка г) и члана 7. Правилника о
избору и раду школског одбора („Службени гласник РС“ број 7/09), 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 16.03.2009. године,
донијела је

О Д Л У К У
Члан 1.
Симанић Бранка, професор географије, из Требиња, у име јединице локалне самоуправе
бира се за члана школског одбора Гимназије „Јован Дучић“ Требиње.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-106-2/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 95. став 1. тачка г) Закона о средњем образовању и васпитању
(„Службени гласник РС“ број 74/08), члана 3. став 2. тачка г) и члана 7. Правилника о
избору и раду школског одбора („Службени гласник РС“ број 7/09), 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 16.03.2009. године,
донијела је
О Д Л У К У
Члан 1.
Милан Правица, дип.инг. за производњу и менаџмент, из Требиња, у име јединице
локалне самоуправе бира се за члана школског одбора „Техничке школе“ Требиње.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-106-3/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 95. став 1. тачка г) Закона о средњем образовању и васпитању
(„Службени гласник РС“ број 74/08), члана 3. став 2. тачка г) и члана 7. Правилника о
избору и раду школског одбора („Службени гласник РС“ број 7/09), 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 16.03.2009. године,
донијела је

О Д Л У К У
Члан 1.
Рајко Ћапин, проф. физичког васпитања, из Требиња, у име јединице локалне
самоуправе бира се за члана школског одбора „Центра средњих школа“ Требиње.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-106-4/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње („Службеник 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, 7/07 и 7/08),
Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 11.03.2009.године, донијела је
ЗАКЉУЧКЕ
I
1. Не прихвата се Информација Центра јавне безбједности Требиње о стању
безбједности у општини Требиње,
2. Скупштина општине Требиње оцјењује да је тренутна безбједносна
ситуација у нашем граду незадовољавајућа и забрињавајућа,
3. Скупштина општине Требиње најоштрије осуђује непримјерено злонамјерно
и неистинито писање поједине ткз. „жуте штампе“ о Општини Требиње и
њеним грађанима и оцјењује да овакво писање доприноси генерисању лоше
безбједносне ситуације, те закључује да се овим поводом обрати Вијећу за
штампу Босне и Херцеговине,
4. Скупштина општине Требиње изражава своју забрунутост за стање у
Swisslion Индустрија алата Требиње и предлаже менаџменту овог предузећа
да што прије пронађе најбоље рјешење са већинским власником и Владом
Републике Српске у чему ће Општина Требиње да активно учествује, као и
да отклони сваку могућност опструирања функционисања предузећа о чему
за сада постоје одређене индиције,
5. Скупштина општина Требиње тражи од извршне власти да обезбједи боље
техничке услове за праћење стања безбједности у смислу изградње система
видео надзора,
6. Скупштина општине Требиње се обавезује да ће закључке доставити
Министарству Унутрашњих послова РС, Министарству правде РС, Високом
судском и тужилачком Савјету БиХ и Swisslion Индустрија алата Требиње.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику
Општине Требиње».

Број:09-013-79/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 11.03.2009. године, на основу
члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број
8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), и члана 51. Закона о основним својинско-правним односима
(„Сл. лист СФРЈ“ број 6/80), у предмету установљења права службености за
постављање двије трафостанице, а по захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д.
Требиње, доноси
З А К Љ У Ч А К
1. Даје се сагласност Начелнику Општине Др Доброславу Ћуку да може закључити
Уговор о установљењу права службености за постављање двије трафостанице, а
на земљишту означеном као к.ч. број 602/10 (дио) код „Криваје“ и к.ч. број
552/33 код „Мејтефа“, К.О. Горица, а исте су државна својина са дијелом 1/1.
Уговор о установљењу права службености ће се потписати са МХ ЕРС ЗП
„Електро-Херцеговина“, а.д. Требиње.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-81-1/09

ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:11.03.2009. године

Веселин Савић,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
11.03.2009. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Чивчић (Луке) Михајла из Требиња по праву првокупа
некретнина означених као к.ч. број 356/94, пашњак Лука у површини од 388 м2,
уписано у зк. ул. број 297 К.О. Мостаћи, државна својина, са правом кориштења
Чивчић Михајла (син Луке) из Требиња са 1/1 дијела, а исте је понудио
Скупштини општине Требиње по цијени од 20.000,00 КМ (словима:двадесет
хиљада КМ)
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-81-2/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.03.2009. године

Веселин Савић,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, 7/07 и 7/08),
Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 16.03.2009. године, донијела
је
ЗАКЉУЧА К
I
Прихвата се Информација о додјели кредита из средстава која су остварена по основу
Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне
енергије и Закона о рударству до 31.12.2008.године.

II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње.

Број:09-013-98/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 14. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник
Републике Српске" број 11/95), члана 10. Одлуке о комуналним дјелатностима
("Службени гласник Општине Требиње" број 2/96) и члана 51. Статута Општине
Требиње ("Службени гласник Општине Требиње" број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08),
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 16.03.2009. године, донијела
је
ПРОГРАМ
обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручију
општине Требиње за 2009. годину
1. Програм обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње сачињен
на основу појединачних програма, извјештаја даваоца услуга о потребама за пружањем
услуга , а обухвата следеће активности:
-

одржавање јавне расвјете ,
одржавање и модернизација градских саобраћајница, тргова и тротоара,
одржавање локалних и некатегорисаних путева ,
одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације ,
oдржавање семафора и сатова,
набавка садница,
одржавање јавне хигијене,

-

одржавање јавних зелених површина ,
чишћење и одржавање оборинске канализације ,
трошкови потрошње електричне енергије за постојећу јавну расвјету и семафоре,
остали расходи-хитне интервенције,
комунална опрема .

Овим Програмом се утврђује опис и обим послова са процјенама
појединих трошкова по дјелатностима. Реализација наведених послова вршит ће се у
складу са оперативним плановима .
А) КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
1.1.Редовно одржавање (замјена сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача,
тражење мјеста квара и отклањање квара, , замјена уништених стубова и свјетиљки,
монтажа и демонтажа новогодишње расвјете. Санација – реконструкција мањег обима и
доградња расвјете (замјена дотрајалих стубова и свјетиљки, мјерних ормара,
доградња
на
постојећу
расвјету)материјал
и
услуге
одржавања
.........................................................
70000,00КМ
УКУПНО: 70.000,00КМ
2. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА,
ТРОТОАРА И ТРГОВА
2.1.Санација ударних рупа асфалт – бетоном и битошљунком са машинским
одсијецањем, утоваром, одвозом оштећеног асфалта на депонију и осталим
предрадњама дебљине 4,7 и 10 цм …………………………………
70.000,00КМ
УКУПНО: 70.000,00КМ
3.ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ОДРЖАВАЊЕ
ПОТПОРНИХ ЗИДОВА И ЗАШТИТНИХ ОГРАДА УЗ ПУТЕВЕ
3.1.Санација макадамског коловоза са планирањем и ваљањем постојеће подлоге ,те
набавка и уградња каменог материјала са ваљањем до потребне збијеност,изградња
потпорних зидова и канала уз путеве и чишћење тих канала …………..50.000,00КМ
УКУПНО:50.000,00КМ
4. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
4.1.Обиљежавање уздужних, попречних и осталих ознака на саобраћајним површинама
-хоризонтална сигнализација...................................................25.000,00 КМ
4.2.Набавка и одржавање вертикалне сигнализације (знакова, свјетлећих знакова,
путоказних, стајалишних ознака итд..............................................................20.000,00КМ
а) Вертикална сигнализација – набавка ………………………………….10.000,00КМ
б) Одржавање и уградња
……………………………..….…10.000,00КМ

4.3.Набавка лежећих полицајаца и одбојне ограде……………………..….10.000,00КМ
4.4Набавка и уградња видео надзора за раскрснице …………………… ...20.000,00КМ
УКУПНО: 75.000,00КМ
5. ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА И САТОВА
5.1 Редовно одржавање семафора за постојеће семафоризоване раскрснице (замјена
сијалица, грла, осигурача, штитника и сочива, фарбање стубова, замјена уништених
стубова и лантерни у саобраћајним незгодама, прање сијенила и сочива).
……………………………………………………………………………... 15.000,00 КМ
УКУПНО: 15.000,00КМ
6.НАБАВКА САДНИЦА И КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ
6.1.Набавка садница и градског зеленила на већ уређеним јавним површинама
…………………………………………………………………………....30.000,00КМ
6.3.Санација
зеленила
у парку по
Главном
пројекту
реконструкције
парка…………………………………………………………………………. 25.000,00КМ
6.6.Набавка новогодишњег накита………………….………………………10.000,00КМ.
6.6.Набавка опреме за паркинг сервис…..………….………………………10.000,00КМ.
УКУПНО: 75.000,00КМ
УКУПНО КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА: 355.000,00КМ
Б)ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА
7. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
7.1.Ручно чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари, тргови,
пјешачке стазе, мостови, јавна паркиралишта и др.). Ручно чишћење обухвата
прикупљање отпада и метење са саобраћајних површина, пражњење корпи, скидање
плаката, уклањање угинулих животиња са одвозом на депонију и др. Програмом
чишћења предвиђено је чишћење јавних саобраћајних површина у ужем подручију
града , те главне саобраћајнице у Хрупјелима,Засаду ,Мостаћима ,Горици , Тини,
Мокрим Доловима .Динамика чишћења утврдиће се оперативним плановима
........................................................... ............................................................145.000,00КМ
7.2.Машинско чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари,
паркиралишта, тргови и пјешачке стазе и др.) и одвоз отпада на депонију
- ауточистилице
........................ ...............................75.000,00КМ
7.3.Прикупљање отпада са уређених и неуређених зелених површина ,прилазних
саобраћајница, саобраћајница у стамбеним насељима који нису обухваћени редовним

чишћењима , уз ријеке, потоке, у град са одвозом на депонију , a по утврђеном
оперативном плану…………………….. …................................20.000,00КМ
7.4.Прикупљање отпада и ванредно чишћење јавних површина после повећаног
обима кориштења јавних површина, јавних манифестација и сл. са одвозом на
депонију. ……………........................................................................................7.000,00КМ
7.5. Остали послови на одржавању хигијене града који се немогу предвидјети (сјечење
шибља, уклањање наноса, отклањање посљедица природних непогода и сл.),
искључиво по НАЛОГУ Стамбено-комуналног Одјељења………………..20.000,00КМ
7.6.Прање јавних саобраћајних површина према налогу Одјељења за стамбенокомуналне послове
- дневно и ноћно прање улица и тргова, стаза и платоа у Градском
парку………………………………………………….......................................15.000,00КМ
7.7.Чишћење и поправка чесма и фонтана, фарбање, и поправка ограда и клупа у парку
..............................................................................................................10.000,00КМ
7.8.Остали послови јавне хигијене /одржавње јавног WC-a /..... ………......6.000,00КМ
7.9.Одржавање проходности градских саобраћајница тротоара ,тргова, мостова
у зимском периоду...........................................................................................10.000,00КМ
7.10.Утовар и одвоз кабастог отпада на депонију према оперативном плану
..........................................................................................................................12.000,00 КМ
УКУПНО:

320.000,00КМ

8.ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ
8.1 Разастирање,ваљење и засипање отпада материјалом ,одржавање пумпи ,ваге и
машина ,трошкови енергената,амортизација,осигурање и накнаде за радну снагу и
чуварску слижбу …………………………………………………………....300 000,00КМ

УКУПНО:

300.000,00КМ

9.ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
9.1.Одржавање, санација , дрвећа у дрворедима, парковима и насељима
9.1.1. Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима, насељима и другим просторима
(орезивање, сјеча, уклањање изданака, вађење пањева, окопавање, прихрана,
залијевање , одвоз на депонију) према оперативном плану…………... 40.000,00КМ
9.1.2.Сечења старог дрвећа по студији здравственог стања дрвореда ,одвоз на
депонију по налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове ……… 5.000,00КМ
9.1.3.Одржавње платана са хемијском и механичком заштитом ……….10.000,00КМ
9.1.4. Одржавање липа и кестења хемијском заштитом ..........................17.000,00КМ

УКУПНО: 72.000,00КМ

10.2.Редовно одржавање и реконструкција травњака у насељима, парковима,
острвима уз саобраћајнице
9.2.1. Редовно одржавање травњака у насељима, парковима, острвима уз
саобраћајнице ..........................................................................
42.000,00КМ
9.2.2.Дјелимична обнова травњака и засијавање нових....................
6.000,00КМ
УКУПНО:

48.000,00КМ

9.3. Одржавање, залијевање и садња живе ограде, украсног грмља, ружичњака и
сезонског цвијећа
9.3.1.Одржавање украсног грмља
...........
4.000,0 КМ
9.3.2. Одржавањ живе ограде
.............
10.000,0 КМ
9.3.3.Oрезивање, окопавање, прихрана ,заливање и заштита ружа, те садња нових
ружа у постојећим ружичњацима ..............................................
9.000,0 КМ
9.3.4.Садња, окопавање, прихрана, залијевање и заштита сезонског цвијећа,уклањање
увелог цвијећа и одвоз на депонију ...............................................
37.000,00КМ
УКУПНО:60.000,00КМ
УКУПНО ЗЕЛЕНИЛО ....................................................................... 180.000,00КМ
10.ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБОРИНСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВОДНИХ
КАНАЛА
10.1.Чишћење и пропирање уличних сливника,оборинске канализације и других
одводних објеката ………………………………………………90.000,00КМ
- улични сливници.................................................................... ……716 ком.
- уличне решетке .................................................................................52ком.
- ревизиони силази ...........................................................................598 ком.
- цјевоводи свих профила.............................................................18470 ком.
- изливних грађевина ............................................................................9 ком.
10.2. Замјена дотрајалих , оштећених или несталих уличних решетки , сливника ,
поклопаца на ревизионим силазима .................................................. 10.000,00 КМ
10.3. Чишћење септика по налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове
……………………………………………………………………………15.000,00 КМ
10.3.Чишћење отворених канала за оборинску одводњу и других одводних објеката,
…………..…………………………………………………… 30.000,00 КМ
УКУПНО : 145.000,00 КМ
11. ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ
ЗА ПОСТОЈЕЋУ ЈАВНУ
РАСВЈЕТУ И СЕМАФОРЕ
11.1.Утрошак електричне енергије за постојећу јавну расвјету и самафоре
..........................................................................................................................400.000,00КМ

УКУПНО:400.000,00КМ
УКУПНА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА

1.345 000,00КМ

12. ОСТАЛИ РАСХОДИ
11.1. Радови по налогу, непредвиђени радови – хитне интервенције ( хитне поправке
локалних путева и објеката на њима, дивље депоније и сличних других активности који
се немогу предвидјети кроз програм) ....................................................... 75.000,00 КМ
УКУПНО:75.000,00 КМ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

12.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ
САОБРАЋАЈНИЦА,ТРОТОАРА И ТРГОВА,
ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА, ОДРЖАВАЊЕ ПОТПОРНИХ ЗИДОВА И
ЗАШТИТНИХ ОГРАДА УЗ ПУТЕВЕ
ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА и САТОВА
НАБАВКА САДНИЦА И КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ
УКУПНО КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА :
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
ЧИШЋЕЊЕ
И
ОДРЖАВАЊЕ
ОБОРИНСКЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВОДНИХ КАНАЛА
ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ
РАСВЈЕТУ И СЕМАФОРЕ
УКУПНО ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА :
ОСТАЛИ РАСХОДИ
УКУП НО :

70.000,00
70.000,00
50.000,00

75.000,00
15.000,00
75.000,00
355.000,00
320.000,00
300.000,00
180.000,00
145.000,00
400 000,00
1 345.000,00
75. 000,00

1.775 000,00

Број:09-013-94/09
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.03.2009. године
Веселин Савић,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), а у вези одредби Одлуке о
стипендирању студената („Сл. гласник општине Требиње“, број:1/04), Начелник
општине, донио је следећу
ОДЛУКУ
о расписивању конкурса за додјелу
стипендија редовним студентима за 2009.годину
I
Расписује се конкурс за додјелу 70 стипендија редовним студентима са подручја
општине Требиње и то:
- За редовне студенте II године студија – 15 стипендија
- За редовне студенте III године студија 15 стипендија
- За редовне студенте IV,V и VI године студија – 30 стипендија
- За редовне студенте I године студија – имаоце дипломе „Вук Караџић“ и
надарене студенте са највећом постигнутом просјечном оцјеном у току
студирања укупно – 10 стипендија.
II
Бодовање студената извршиће се у складу са Одлуком о стипендирању студената („Сл.
гласник општине Требиње“ број:1/04) и Правилника о условима и поступку
остваривања права на стипендију.
III
Конкурс објавити на огласној табли Општине Требиње „Радио Требињу“ и „Гласу
Српске“.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Требиње“.
Број:11-67-4/09
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:16.03.2009. 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), члана 45. Статута Општине Требиње («Службени гласник
Општине Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 5 став 3 Уредбе о давању
сагласности на цијене одређених производа и услуга („Службени гласник Републике
Српске“ број 51/08) Начелник Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност АД „Комунално“ Требиње на цијене одвоза смећа, за категорију
„домаћинства“, и то на нивоу од 0,11 км/м2.
II
Цијена услуге иза става I овог Закључка је без ПДВ-а.
III
Овај Закључак ће се примјењивати од 01.01.2009. године.

IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-370-10/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,10.02.2009. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона локалној самоуправи (Сл.гласнил РС бр.101/04, 42/05,
118/05) и члана 45 Статута општине Требиње (Сл.гласник општине Требиње бр
8/05,10/05,13/05) Начелник општине д о н о с и
КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ
I
Овим Кодексом дефинишу се смјернице и правила која промовишу
успостављање и одржавање професионалне, ефикасне, економичне, непристрасне и
транспарентне матичне службе и има обавезујућу снагу за све службенике који раде на
пословима грађанских стања (у даљем тексту: службеник), у Одјељењу за општу
управу Административне службе општине Требиње.
II
Службеник који ради на пословима грађанских стања (матичари, односно други
запослени на пословима грађанских стања) је упознат са законским и подзаконским
прописима и овим кодексом и дужан се истих придржавати.
Службеник је дужан на лично професионално усавршавање пратећи прописе
лично и кроз програме које организује Административна служба.
III
Службеник који ради на обради података везаних за лична документа (изводи из
матичне књиге рођених/ увјерења о држављанству) даје изјаву којом се обавезује да ће
се придржавати овог кодекса.
IV
Службеник је одговоран за обављање повјереног посла и не смије чинити ништа
што је у супротности са важећим прописима, без обзира на могуће утицаје и притиске.
Законито обављање послова везаних за издавање извода из матичних књига рођених и
увјерења о држављанству је највећи приоритет.
V
Службеник је дужан омогућити остваривање законом загарантованих права
једнако свим заинтересованим, без обзира на њихову религиозну и етничку
припадност, расу и пол, поријекло или националност.
VI
Службеник је дужан обавијестити надлежног руководиоца или надлежну
институцију, ако примијети да се приликом обављања повјерених послова чини било
какво кажњиво дјело из области грађанских стања.
VII
Службеник се неће користити било којом криминалном радњом или бити
умијешан у било који облик корупције. Неће прихваћати поклоне или услуге за
обављање свог посла.
VIII
Службеник је дужан нарочито да:
 поступа професионално, љубазно и пристојно;
 покаже заитересованост и стрпљење, посебно са неуким странкама;



благовремено и тачно даје податке и информације, у складу са законом и
другим прописима;
 руководи се начелом једнакости и не даје привилегије зависно од било
каквих својстава и особина странке;
 с посебном пажњом поступа према особама с инвалидитетом и другим
особама с посебним потребама;
 поштује личност и достојанство странке.
IX
Службеник је дужан да се понаша на начин који доприноси очувању и
подстицању повјерења јавности у интегритет, непристрасност и ефикасност рада
органа локалне самоуправе.
Службеници не смију неовлаштено саопштавати информације до којих дођу у
обављању својих послова, осим у законом предвиђеним случајевима.
Службеник је дужан о уоченим проблемима у раду обавијестити
предпостављеног.
X
Службеник не смије користити обиљежја општине Требиње да би истицао
интересе било које политичке партије, религиозне заједнице или друге идеолошке
групе, а ни обиљежја политичких партија и других идеолошких група
самоиницијативно истицати у просторијама општине Требиње.
Службеник не смије истицати и изражавати политичку, вјерску или другу личну
припадност која би могла да доведе у сумњу његову непристрасност и неутралност.
XI
Службеник ће настојати све проблеме, који се јаве у раду, ријешити сам или уз
помоћ надлежног који може ријешити проблем.
XII
Службеник је дужан да води рачуна о свом понашању како на послу, тако и на
јавном мјесту и да чува углед службеника Општинске административне службе и
повјерење грађана у локалну самоуправу.
Службеник је дужан да буде прикладно и уредно одјевен, примјерено
пословима службеника локалне самоуправе и да својим начином одјевања и понашања
не нарушава углед службе.
Неприкладном одјећом сматрају се нарочито: непримјерено кратке и уске сукње
и панталоне, блузе са великим деколтеом и без рукава, изразито кратке и провидне
блузе, кратке панталоне и слично.
Службеника који је неприкладно одјевен непосредни руководилац ће упозорити
на обавезу поштовања овог кодекса у погледу одјевања на радном мјесту и на
могућност покретања дисциплинског поступка у случају поновне повреде истог.
XIII
Службеник је дужан да са предпостављеним, подређеним и другим
службеницима и радницима поступа с дужном пажњом и поштовањем.
Службеник је дужан да у односу са другим службеницима обезбједи потребну
сарадњу, не омета процес рада, поспјешује професионалне односе и радну атмосферу и
да избјегава радње које би имале штетне посљедице по међуљудске односе и углед
службе.
XIV
Овај кодекс ступа на снагу даном доношења објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње“.
Број:11-125-150/09

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум:26.02.2009. 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 06-372-39/08 од 26.01.2008. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-003 упис
престанка Заједнице етажних власника Требиње, у ул. Јелене Анжујске и Николе Тесле.
Разрешавају се дужности лица која су заступала Заједницу Којовић Јово и Росић
Милован.
Број: 06-372-39/08
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Датум:13.02.2009. 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 06-372-50/08 од 26.01.2008. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-043 упис
оснивања Заједнице етажних власника Требиње, Николе Тесле 3, са следећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника Требиње, улица Николе Тесле 3.
Оснивачи: 12 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.
Заједницу заступа Слободан Вулешевић, предсједник Скупштине, самостално и без
ограничења.
Број: 06-372-50/08

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Датум:26.01.2009. 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 06-372-47/08 од 29.12.2008. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-042 упис
оснивања Заједнице за управљање зградом Требиње, Светосавска 7, са следећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом Требиње, Светосавска 7.
Оснивачи: 6 етажна 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 Пејовић Новица, предсједник Скупштине, и Трифковић Никола самостално и
без ограничења.

Број: 06-372-47/08

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Датум:29.12.2008. 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 06-372-3/09 од 04.03.2009. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-044 упис
оснивања Заједнице за управљање зградом Требиње, ул. Шумадијска 8/IV са следећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом Требиње, улица Шумадијска 8/IV.
Оснивачи: 11 етажна 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.
Заједницу заступа Славко Мијановић, предсједник Скупштине, самостално и без
ограничења.
Број: 06-372-3/09

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Датум:24.03.2009. године
Наташа Тучић, с.р.
___________________________________________________________________________
Садржај:

Бр. Стране

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Одлука Комисије за награде и признања,
2. Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности
у општој употреби,
3. Одлука о ограничењима висине зарада и накнада, које се исплаћују из Буџета
Општине Требиње,
4. Одлука о финансирању удружења за којима постоји јавни интерес Општине за
обезбјеђивање минималних услова за функционисање,
5. Одлука о финансирању удружења од посебног интереса из Буџета Општине,
6. Одлука о усвајању Буџета Општине Требиње за 2009.годину,
7. Одлука о извршењу Буџета Општине Требиње за 2009.годину,
8. Одлука о усвајању Програма грађевинског земљишта за 2009. годину,
9. Програм уређења грађевинског земљишта за 2009.годину,
10. Одлука о Регулационом плану „Центар“,
11. Одлука о Плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за насеље
Црнач,
12. Одлука о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју
општине Требиње,
13. Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Дома здравља Требиње,
14. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање чланова Надзорног
одбора у Јавној здравственој установи Дом здравља Требиње,

15. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана
Надзорног одбора у Јавној здравственој установи Дом здравља Требиње чији је
оснивач Општина Требиње,
16. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора и
чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Општина
Требиње (за позиције које су упражњене) и Старјешине Територијалне
ватрогасне јединице Требиње,
17. Одлука о разрјешењу господина Веселина Крунића са дужности члана Управног
одбора ЈУ Дом младих Требиње, на лични захтјев,
18. Одлука о разрјешењу господина Зорана Сорајића са дужности члана Управног
одбора ЈУ ЦИК Требиње, на лични захтјев.
19. Одлука о избору члана школског одбора испред локалне заједнице у основним и
средњим школама.
20. Закључци о стању безбједности на подручју општине Требиње,
21. Закључак о давању сагласности Начелнику Општине и Закључак о
неприхватању понуде,
22. Закључак о усвајању Информације о додјели кредита из средстава која су
остварена по основу Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије и Закона о рударству до
31.12.2008.године,
23. Програм заједничке комуналне потрошње за 2009.годину.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1. Одлука о расписивању конкурса за додјелу
стипендија редовним студентима за 2009.годину,
2. Закључак,
3. Кодекс професионалне етике,
4. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
5. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
6. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
7. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.

