СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Година XLVII

Требиње, 30.06.2010.године

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број 101/04,
42/05, 118/05) и члана 31. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 51. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број 30/07),
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној
дана 14.06.2010. године, донијела је
ОД Л У К У
о прихватању потенцијалног кредитног задужења
према Влади Републике Аустрије по пројекту
„Систем водоснабдијевања у општини Требиње“
I
Прихвата се потенцијално кредитно задужење Општине
Требиње према Влади Републике Аустрије по Пројекту
„Систем водоснабдијевања у општини Требиње (у
даљем тексту: Пројекат), у износу до 6.500.000,00 еура.
II
Циљ Пројекта је да се обезбједи еколошко и одрживо
водоснабдијевање, што ће допринијети побољшању
услова живота грађана Требиња.
III
Индикативни кредитни услови за средства из тачке 1.
ове Одлуке су:
- Рок отплате: 11 година,
- Период одгоде плаћања пола године урачунат у рок
отплате,
- Камата 0% годишње,
- Промјенљива маржа – тренутно око 3,166% годишње,
На крају периода повлачења кредита Влада Републике
Аустрије ће одобрити Општини Требиње грант у износу
до 15 % од одобреног кредита уколико Општина повуче
износ кредита који ће се прецизирати на преговорима.
Коначни кредитни услови ће се дефинисати на
преговорима између представника Републике Аустрије,
Босне и Херцеговине и Републике Српске.

Број: 4

IV
Планирани датум завршетка пројекта је октобар 2012.
године.
V
Задужује се Начелник општине да у сврху
имплементације Пројекта именује Комисију за
координирање пројектних активности.
VI
Овлашћује се Начелник општине Требиње да потпише:
- Уговор о преносу кредитних средстава за
финансирање Пројекта између Републике Српске Министарства финансија и Општине Требиње;
- Уговор са изабраним добављачем о регулисању
међусобних права и обавеза по Пројекту;
- Уговор између Општине Требиње и «Водовода» а.д.
Требиње о регулисању међусобних права и обавеза по
Пројекту.
VII
За реализацију ове Одлуке задужују се: Одјељење за
финансије и Одјељење за просторно уређење Општине
Требиње.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-114/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број 101/04), и
члана 31. Статута Општине Требиње („Сл. гласник
Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08),
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној
дана 14.06.2010. године, донијела је
О Д Л У К У
Члан 1.
Усваја се Мастер План и „ feasibility “ студија развојног
„ Greenfield “ инвестиционог пројекта у туризму.

Број: 4 - Страна: 2
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Датум: 30.06.2010.

Члан 2.
Мастер План је израдио д.о.о. Хостинг- Консалтинг
Љубљана и Хостинг д.о.о. Љубљана.

9. План грађевинских и регулационих линија 1:1000
10. План уређења система зелених површина 1:1000
11. План рушења објеката 1:1000

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.

III
План је израдио А.Д.Пројект Бања Лука фебруара 2010.
године и прилог је и саставни дио ове Одлуке.

Број:09-013-115/10
Датум:14.06.2010. године

IV
План је основа за утврђивање општег интереса за
изградњу објеката и за извођење других радова у
смислу Закона о експропријацији („Службени гласник
Републике Српске“, број 112/06).
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела у смислу Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број 112/06)

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 46. и 61. Закона о уређењу простора
(„Службени гласник Републике Српске“ број 84/02), и
члана 31. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ бр. 8/05, 10/05, 13/05 и
3/08), Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 14.06.2010. године донијела је
О Д Л У К У
о Регулационом плану
ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ВОЛУЈАЦ 2
I
Доноси се Регулациони план „Индустријска зона
Волујац 2“ (у даљем тексту План).
II
План се састоји од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана садржи :

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:09-013-116/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

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. Одредбе и смјернице за провођење Плана
Е. Трошкови уређења земљишта
Графички дио Плана садржи:
1.а. Постојеће стање (геодетска подлога) 1:1000
1.б. Постојеће стање – намјена и спратност објеката
1:1000
1.ц. Постојеће стање – бонитет објеката 1:1000
2. Извод из Урбанистичког плана Требиње 2015 1:5000
3. Инжињерско-геолошка карта 1:1000
4. План организације простора 1:1000
5. План саобраћаја и нивелације 1:1000
6. План инфраструктуре – хидротехника 1:1000
7. План инфраструктуре – електроенергетика
и телекомуникације 1:1000
8. План парцелације – фронтови парцела 1:1000

На основу члана 4. Закона о промету непокретности
(„Службени лист СР БиХ“ број 38/78, 4/89, 29/90 и
22/91) и Закона о измјенама и допунама Закона о
промету непокретности („Службени гласник Републике
Српске“ број 29/94) 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 14.06.2010.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 је изгубила статус непокретности у
општој употреби (јавно добро) некретнине означене
као:
- к.ч. број 617/36 пашњак Кулина бара у површини од
431 m², К.О. Гомиљани – као јавно добро, уписано у
ЗК уложак:28.
Члан 2.
У земљишним књигама Основног суда у Требињу у "Б"
листу на некретнинама из члана 1. ове Одлуке има се

Датум: 30.06.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

брисати упис јавног добра, те исти 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 осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-118/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“ број 112/06),
члана 9. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник Општине Требиње“ број 1/2008) 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 14.06.2010. године, донијела је

Број: 4 - Страна: 3

гласник Општине Требиње“ број 1/2008) 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 14.06.2010. године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина
Члан 1.
Општина Требиње даје некретнине означене као к.ч.
број 85/32 (нови премјер) а што одговара к.ч. број
617/36 (стари премјер) пашњак Кулина бара, површине
431 m² КО Гомиљани државна својина са 1/1 дијела,
орган управљања СО-е
Требиње, у замјену за
некретнине наведене у члану 2. ове Одлуке.

О Д Л У К У
о замјени некретнина

Члан 2.
Правица (Луке) Драган даје некретнине означене као
к.ч. број 1/18 (нови премјер) а што одговара к.ч. број
866/92 (стари премјер), пашњак Међине, површине од
492 m², уписано у зк. ул. број 102 КО Гомиљани, чији је
он власник са 1/1 дијела у замјену за некретнине
наведене у члану 1. ове Одлуке.

Члан 1.
Општина Требиње даје некретнине означене као к.ч.
број 5450/100, градилиште у површини од 93 m²
уписане у з.к. ул. број 11 КО Требиње које су државна
својина, орган управљања СО Требиње са дијелом 1/1,
Ратковић Ратку сину Рајка из Требиња, у замјену за
некретнине наведене у члану 2. ове Одлуке.

Члан 3.
На основу ове Одлуке сачиниће се Уговор о замјени
некретнина којим ће бити утврђена међусобна права и
обавезе уговорних страна.
Овлашћује се Начелник Општине др Доброслав Ћук да
поменути уговор потпише и овјери код нотарског
службеника у Требињу.

Члан 2.
Ратковић Ратко син Рајка даје некретнине означене као
к.ч. број 5450/143, пашњак у површини од 93 m²,
уписане у зк. ул. број 1118 КО Требиње, које су право
коришћења Ратковић Ратка 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 којим ће бити утврђена међусобна права и
обавезе уговорних страна.
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 осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.

Број:09-013-118-1/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“ број 112/06),
члана 9. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени

Број:09-013-118-2/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“ број 112/06),
члана 9. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник Општине Требиње“ број 1/2008) 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 14.06.2010. године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина
Члан 1.
Општина Требиње даје некретнине означене као к.ч.
број 1530/250 у површини од 243 m² КО Придворци,
државна својина са 1/1 дијела, у замјену за некретнине
наведене у члану 2. ове Одлуке.

Број: 4 - Страна: 4
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Члан 2.
Прцовић (Јован) Гајо даје некретнине означене као к.ч.
број 1530/94 у површини од 243 m² КО Придворци,
којих је власник 1/1 дијела, у замјену за некретнине
наведене у члану 1. ове Одлуке.
Члан 3.
На основу ове Одлуке сачиниће се Уговор о замјени
некретнина којим ће бити утврђена међусобна права и
обавезе уговорних страна.
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 осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-118-3/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“ број 112/06)
члана 9. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник Општине Требиње“ број 1/2008) 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 14.06.2010. године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина
Члан 1.
Општина Требиње даје некретнине означене као к.ч.
број 296/4 (667/40) зване Горичко поље, пашњак у
површини од 200 m², уписане у з.к. ул. број 39 КО
Горица, државна својина 1/1, орган управљања СО
Требиње, Милићевић Максиму сину Младена у замјену
за некретнине наведене у члану 2. ове Одлуке.
Члан 2.
Милићевић Максим син Младена даје некретнине
означене као к.ч. број 76/3 (76/2) Лука, пашњак у
површини од 200 m² уписане у з.к. ул. број 306 К.О.
Требиње, чији је он власник са 1/1 дијела, у замјену за
некретнине наведене у члану 1. ове Одлуке.
Члан 3.
На основу ове Одлуке сачиниће се Уговор о замјени
некретнина којим ће бити утврђена међусобна права и
обавезе уговорних страна.
Овлашћује се Начелник Општине др Доброслав Ћук да
поменути уговор потпише и овјери код нотарског
службеника у Требињу.

Датум: 30.06.2010.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-118-4/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 2.3. и 4. Правилника о поступку јавног
надметања за продају грађевинског земљишта у
државној својини („Службени гласник Републике
Српске“ број 14/07), а у вези са чланом 43. и 15. Закона
о грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06) и члана 51. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној дана
14.06.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
о поступку јавног надметања за продају
грађевинског земљишта у државној својини
1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметања продаја
неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини, и то:
- к.ч. 752/68 у површини 371 m², уписано у зк. уложак
број 23 КО Горица а све у складу са стручним
мишљењем Одјељења за просторно уређење Општине
Требиње број 07-36-352/08 од 01.10.2008. године у
сврху стамбене изградње.
2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
тачке 1. ове Одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта
у државној својини, који ће се објавити у средствима
јавног информисања.
3.
За учешће у поступку лицитације учесник је дужан
уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене, а на
рачун продавца број: 5658018000000214, трансакциони
рачун прихода буџета Општине Требиње – накнада за
продато грађевинско земљиште.
4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће
се закључити купопродајни уговор дужан је уплатити
купопродајну цијену на рачун број: 5658018000000214,
трансакциони рачун прихода буџета Општине Требиње,
у року од 15 дана одржане продаје (лицитације).
Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року
од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о
чему ће се сачинити Записник о примопредаји.

Датум: 30.06.2010.
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5.
Поступак
лицитације
грађевинског
спровешће Комисија за лицитацију.
Број:09-013-118-5/10
Датум:14.06.2010. године

Члан 1.
земљишта

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 49. Закона о уређењу простора
(„Службени гласник Републике Српске“ број 84/02), и
члана 31. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05,10/05,13/05 и
3/08), Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 14.06.2010. године, донијела је
О Д Л У К У
о изради Идејног рјешења за нову аутобуску и
бензинску станицу у склопу израде измјене и допуне
Регулационог Плана Засад Поље
Члан 1.
Измјењени и допуњени Регулациони План Засад Поље
садржаће и Идејно рјешење за нову аутобуску и
бензинску станицу.
Члан 2.
Садржај Идејног рјешења ће утврдити носилац
припреме Плана – Одјељење за просторно уређење.
Члан 3.
Идејно рјешење ће обухватити ширу локацију
војничког ресторана и дио резервисане површине из
Регулационог Плана Засад Поље.
Члан 4.
Идејно рјешење ће послужити као провјера просторних
могућности у избору нових локација за аутобуску
станицу и бензинску станицу.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-120/10
Датум:14.06.2010. године

Број: 4 - Страна: 5

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,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 14.06.2010. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о усвајању извјештаја о извршењу Буџета Општине
Требиње по завршном рачуну за 2009. годину

Усваја се извјештај о извршењу Буџета Општине
Требиње по завршном рачуну за 2009. годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је извјештај о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2009. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању
у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-121/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 2. Закона о 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 23.06.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
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, 8/08 и 3/09) у члану 4. додаје се нова
алинеја која гласи:
„- на дијелу улице Обала Луке Вукаловића, од моста
Иве Андрића, до Каменог моста, у времену од 19,00 до
24,00 часова у периоду од 1. маја до 1. новембра.“
Члан 2.
Члан 10. став 2 се мијења и гласи:
„Стална такси стајалишта одређена су на следећим
локалитетима, са одређеним бројем такси мјеста како
слиједи:
- у улици Светозара Ћоровића (11 мјеста)
- у улици Српска – испред поште (2 мјеста)
- у улици Десанке Максимовић - уз западну
страну зидина ( 5 мјеста)
- испред аутобуске станице на сјеверном
паркингу (7 мјеста)
- у улици Цара Лазара и Царице Милице (5
мјеста),
- на платоу испред градске болнице (2 мјеста);
- у Његошевој улици – на градском паркингу ( 3
мјеста).
Члан 3.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине општине
Требиње да утврди пречишћени текст Одлуке о
безбједности саобраћаја на подручју општине Требиње.

Број: 4 - Страна: 6
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-129/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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
23.06.2010. године, донијела је
О Д Л У К У
Госпођа
Љиљана Ћук Драговић разрјешава се
дужности директора Здравствене установе „Апотека“
Требиње прије истека мандата, због опозива.
Образложење
Управни одбор Здравствене установе „Апотека“
Требиње је 14.05.2010. године упутио иницијативу
оснивачу – Скупштини општине Требиње за
разрјешење директора Здравствене установе „Апотека“
Требиње у циљу превазилажења постојећег тешког
стања наведеног у Информацији број: 04/10 од
01.02.2010. године.
Министарство здравља и социјалне заштите Републике
Српске је под бројем 11/07-505-154/10 од 02.06.2010.
године дало сагласност да оснивач тј. Скупштина
општине Требиње може спровести поступак разрјешења
директора Здравствене установе „Апотека“ Требиње
госпође Љиљане Ћук Драговић.
Надлежна Комисија Скупштине општине Требиње –
Комисија за избор и именовање је 23.06.2010. године
предложила
Скупштини
разрјешење
директора
Здравствене установе „Апотека“ Требиње што је
Скупштина прихватила.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Требиње", коначна је и против ње се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор пред
Окружним судом у Требињу, у року од 30 дана од дана
пријема Одлуке.
Број:09-013-130/10
Датум:23.06.2010. године

Датум: 30.06.2010.

Скупштине општине Требиње («Службени гласник
Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08),
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној
дана 23.06.2010. године, донијела је
О Д Л У К У
о именовању вршиоца дужности директора
Здравствене установе „Апотека“ Требиње
Члан 1.
Госпођа Даница Милутиновић, именује се за вршиоца
дужности директора ЗУ „Апотека“ Требиње.
Члан 2.
Именована ће обављати послове в.д. директора до
коначног избора директора ЗУ „Апотека“ Требиње.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-131/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 31. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 8/05,
10/05, 13/05, 3/08), и члана 98. Пословника Скупштине
општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“ број: 3/06, 13/06, 7/07, 7/08) Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној 23.06.2010.
године донијела је следећу
ОДЛУКУ
Члан 1.
Одређује се назив Стадиона малих спортова у
Бреговима који гласи Стадион малих спортова
„Александар Маслеша“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-132/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних
служби («Службени гласник Републике Српске» број
68/07), члана 4. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима („Службени гласник Републике
Српске“ број 41/03), члана 51. Статута Општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број
8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника

На основу члана 30 и 107. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 31. и 82. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) Скупштина
општине
Требиње на сједници одржаној дана
23.06.2010. године, донијела је

Датум: 30.06.2010.
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О Д Л У К У
о расписивању избора у мјесним заједницама на
подручју општине Требиње
Члан 1.
Расписују се избори за предсједника и чланове савјета
мјесних заједница (у даљем тексту: органи мјесних
заједница) на подручју општине Требиње.
Члан 2.
Избори за органе мјесних заједница (предсједника и
чланове савјета) ће се провести у року од 3 мјесеца од
дана ступања на снагу ове одлуке, a појединачни
термини избора у мјесним заједницама oбјавиће се у
средствима јавног информисања и огласним мјестима
на подручју сваке мјесне заједнице најмање 15 дана
прије дана одржавања.
Избори ће се одржати по поступку и на начин прописан
одредбама члана 71.и 93 Статута општине Требиње и
Статутoм мјесних заједница.
Члан 3.
Предсједник савјета мјесне заједнице сазива збор
грађана и проводи поступак избора савјета мјесних
заједница.
Предсједник савјета мјесне заједнице ће сазвати збор
грађана у року од два мјесеца од дана расписивања
избора.
Ако савјет МЗ не сазове збор у року из става 2. овог
члана то ће учинити Начелник Општине, у даљем року
од 30 дана, а изборни поступак ће спровести овлаштени
службеник Административне службе по овлаштењу
Начелника Општине.
Члан 4.
До провођења избора нових органа мјесних заједница,
органи мјесних заједница у садашњем сазиву
настављају са радом.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику" Општине
Требиње“.
Број:09-013-133/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 2. став 2. Закона о комуналној
дјелатности („Службени гласник Републике Српске“,
број 11/95) 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 23.06.2010. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјени Одлуке о одржавању чистоће

Број: 4 - Страна: 7

Члан 1.
У Одлуци о одржавању чистоће „Службени гласник
Општине Требиње“, број: 3/01 члан 16. став 3. мијења
се и гласи: „Правна и физичка лица су обавезна да
преко даваоца комуналних услуга одвозе крупни отпад
(отпад који настаје у становима, заједничким
просторијама, а који се по својој величини, количини
или постанку не сматра кућним отпадом, а нарочито:
употребљени кућански апарати, покућство, санитарни
уређаји, картонска амбалажа у већим количинама, стари
намјештај, олупине возила, њихови дијелови и сл.).
Одвоз крупног отпада врши давалац комуланих услуга,
на начин прописан од стране надлежног општинског
одјељења и исти се одлаже на за то одређеној локацији
у оквиру депоније Ободина.“
Члан 2.
У члану 22. став 3. мијења се и гласи: „Шут, земља,
отпадни грађевински материјал и слично, осим оног
који садржи азбест и друге опасне супстанце, а који
настаје приликом изградње или рушења зграде, мора се
уклонити и однијети на тачно утврђену локацију у
оквиру депоније Ободина у року од 48 часова од
завршетка радова и плац оставити чист.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-134/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике Српске“ број
112/06), члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), рјешавајући по захтјеву Вујовић
(Милана) Ђура, за утврђивање права власништва на
грађевинском земљишту, на коме је изграђен стамбени
објекат без права коришћења ради грађења, Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана
14.06.2010. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту означеном као к.ч. број 558/144 у површини
од 365 m² уписано у зк. ул. број 13 К.О. Бихово, у
корист Вујовић (Милана) Ђуро, као градитеља
стамбеног објекта на предметном земљишту са дијелом
1/1.
2. Вујовић (Милана) Ђуро дужан је уплатити накнаду за
земљиште из тачке 1. диспозитива овог Рјешења по
тржишној вриједности грађевинског земљишта у износу
од 5.475,00 КМ (петхиљадачетиристотинеседамдесетпет
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КМ) на жиро рачун број: 5658018000000214, шифра
уплате 721223.
3. Износ накнаде на име природних погодности (ренте)
и накнада за уређење грађевинског земљишта утврдиће
се рјешењем о одобрењу за грађење.
4. На земљишту из тачке 1. диспозитива овог рјешења,
по правоснажности овог рјешења, уз поднесени доказ
да је плаћена накнада из тачке 2. диспозитива овог
рјешења, земљишно-књижни уред Основног суда у
Требињу, извршиће укњижбу права власништва у
корист Вујовић (Милана) Ђура, уз истовремено
брисање раније извршених уписа на том земљишту.
5.Републичка управа за геодетске и имовинско правне
послове, Подручна јединица Требиње извршиће
промјену посједовног стања кроз катастарски операт.
6.Трошкове поступка у износу од 100,00 КМ уплатити у
року од 15 дана од дана пријема рјешења, а на рачун
број: 555-007-0022517643 Нова банка АД Бања Лука за
Републичку управу за геодетске и имовинско-правне
послове.
Образложење
Вујовић (Милана) Ђуро обратио се захтјевом да се
утврди право власништва на грађевинском земљишту у
државној својини из тачке 1. диспозитива овог рјешења,
на коме се налази стамбени објекат који је изграђен без
права коришћења ради грађења.
Уз захтјев је приложено:
- Земљишно-књижни извадак,
- Копија катастарског плана,
- Рјешење о урбанистичкој сагласности број: 07364-57/09 од 22.02.2010. године.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења,
одржана је усмена расправа дана 16.03.2010. године на
лицу мјеста, уз учешће подносиоца захтјева, геодетског
стручњака и заступника ПРС сједиште замјеника
Требиње.
Подносилац захтјева Вујовић Ђуро је изјавио да остаје
при захтјеву да му се утврди право власништва на
предметној некретнини на којој је саграђен стамбени
објекат још 1977. године те да је добио урбанистичку
сагласност како би исти могао легализовати.
Пуномоћник ПРС, сједиште замјеника Требиње изјавио
је да нема примједби на досадашњи ток поступка, те да
се може признати право својине на предметном
земљишту ако се испуне за то законом предвиђени
услови и плате предвиђене накнаде.
Овај орган је саслушао дана 23.03.2010. године
пуномоћника ЈПШ „Шуме РС“, Центар за газдовање
кршом, Славомира Лучића као посједника предметног
земљишта који је изјавио да се ради о власништву СО
Требиње, да је објекат саграђен прије 30 година те да
земљиште није у „кругу шумског земљишта“, и да су

Датум: 30.06.2010.

сагласни да се утврди право власништва у корист
подносиоца захтјева.
Скупштина општине овлаштена је чланом 47. Закона о
грађевинском земљишту да утврди право власништва у
корист градитеља који је без права коришћења ради
грађења на грађевинском земљишту у државној својини
саградио објекат за који се може накнадно издати
одобрење за грађење, уз обавезу плаћања накнада за
земљиште по тржишној вриједности, трошкове уређења
грађевинског земљишта и накнаде за природне
погодности-ренту.
Како су у конкретном случају испуњени услови
прописани чланом 47. Закона о грађевинском
земљишту, то је ваљало овим рјешењем утврдити право
власништва у корист подносиоца захтјева на наведеном
земљишту на коме је изграђен стамбени објекат без
права коришћења ради грађења.
Обавјештењем Пореске управе, Подручне јединице
Требиње број: 06/1.08/0801/454-16-05/10 од 08.03.2010.
године утврђена је тржишна вриједност грађевинског
земљишта, у износу 15,00 КМ/м2.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана
пријема рјешења. Тужба се подноси непосредно суду у
два примјерка.
Број:09-013-118-6/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике Српске“ број
112/06), члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), рјешавајући по захтјеву Ламбета
(Марка) Либуше, за утврђивање права власништва на
грађевинском земљишту, на коме је изграђен пословни
објекат-сликарски атеље без права коришћења ради
грађења, Скупштина општине Требиње, на сједници
одржаној дана 14.06.2010. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту означеном као к.ч. број 866/113 у површини
од 134 m² уписано у зк. ул. број 37 К.О. Гомиљани, у
корист Ламбета (Марка) Либуше, као градитеља
пословног објекта на предметном земљишту са дијелом
1/1.
2. Ламбета (Марка) Либуша дужна је уплатити накнаду
за земљиште из тачке 1. диспозитива овог Рјешења по
тржишној вриједности грађевинског земљишта у износу
од 2.010,00 КМ (двијехиљадедесет КМ) на жиро рачун
број: 5658018000000214, шифра уплате 721223.
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3. Износ накнаде на име природних погодности (ренте)
и накнада за уређење грађевинског земљишта утврдиће
се рјешењем о одобрењу за грађење.
4. На земљишту из тачке 1. диспозитива овог рјешења,
по правоснажности овог рјешења, уз поднесени доказ
да је плаћена накнада из тачке 2. диспозитива овог
рјешења, земљишно-књижни уред Основног суда у
Требињу, извршиће укњижбу права власништва у
корист Ламбета (Марка) Либуше, уз истовремено
брисање раније извршених уписа на том земљишту.
5.Републичка управа за геодетске и имовинско правне
послове, Подручна јединица Требиње извршиће
промјену посједовног стања кроз катастарски операт.
6.Трошкове поступка у износу од 100,00 КМ уплатити у
року од 15 дана од дана пријема рјешења, а на рачун
број: 555-007-0022517643 Нова банка АД Бања Лука за
Републичку управу за геодетске и имовинско-правне
послове.
Образложење
Ламбета (Марка) Либуша обратила се захтјевом да се
утврди право власништва на грађевинском земљишту у
државној својини из тачке 1. диспозитива овог рјешења,
на коме се налази пословни простор-сликарски атеље
који је изградила без права коришћења ради грађења.
Уз захтјев је приложено:
- Земљишно-књижни извадак,
- Копија катастарског плана,
- Обавјештење о могућности легализације пословног
објекта број: 07-361-128/08 од 05.02.2010. године
Одјељења за просторно уређење Општине Требиње,
са приједлогом парцелације земљишта у сврху
формирања грађевинске парцеле.
На основу достављеног приједлога парцелације,
извршено је формирање грађевинске парцеле к.ч. број
866/113 у површини од 134 m² са приступним
коридором.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења,
одржана је усмена расправа дана 11.03.2010. године на
лицу мјеста, уз учешће подносиоца захтјева, геодетског
стручњака и заступника ПРС сједиште замјеника
Требиње.
Подносилац захтјева Ламбета (Марка) Либуше је
изјавила да остаје при захтјеву да јој се утврди право
власништва на предметној некретнини, да су исту
купили 1987. године да је на њој већ био изграђен један
мањи објекат који су касније доградили и претворили у
сликарски атеље. Све радове на предметном објекту
завршили су почетком 1991. године.
Геодетски стручњак изјавио је да је објекат регистрован
на авио снимку 1987. године. Пуномоћник ПРС,
сједиште замјеника Требиње, оспорио је захтјев за
утврђивање права власништва истичући да је предметна
некретнина државна својина са 1/1 дијела и да је орган
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управљања СО Требиње, али да је уписан као посједник
ЈПШ „Шуме РС“, те да се не може признати право
својине трећим лицима.
Овај орган саслушао је дана 23.03.2010. године
пуномоћника ЈПШ „Шуме РС“, Центар за газдовање
кршом, Славомира Лучића као посједника предметног
земљишта који је изјавио да је видљиво из земљишнокњижног извадка да се ради о земљишту у власништву
државне својине, односно СО Требиње, и да исто није у
„кругу шумског земљишта“, те да су сагласни да се
утврди право власништва у корист подносиоца захтјева.
Скупштина општине овлаштена је чланом 47. Закона о
грађевинском земљишту да утврди право власништва у
корист градитеља који је без права коришћења ради
грађења на грађевинском земљишту у државној својини
саградио објекат за који се може накнадно издати
одобрење за грађење, уз обавезу плаћања накнада за
земљиште по тржишној вриједности, трошкове уређења
грађевинског земљишта и накнаде за природне
погодности-ренту.
Како су у конкретном случају испуњени услови
прописани чланом 47. Закона о грађевинском
земљишту, то је ваљало овим рјешењем утврдити право
власништва у корист подносиоца захтјева на наведеном
земљишту на коме је изграђен пословни објекат без
права коришћења ради грађења.
Обавјештењем Пореске управе, Подручне јединице
Требиње број: 06/1.08/0801/454-16-04/10 од 08.03.2010.
године утврђена је тржишна вриједност грађевинског
земљишта, у износу 15,00 КМ/м2.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се
може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана
пријема рјешења. Тужба се подноси непосредно суду у
два примјерка.
Број:09-013-118-7/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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
14.06.2010. године, донијела је
ЗАКЉУЧА К
I
Прихвата се
Извјештај о ревизији финансијских
извјештаја Општине Требиње за период 01.01. до
31.12.2008. године.
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II
Саставни дио овог Закључка је Извјештај о ревизији
финансијских извјештаја Општине Требиње за период
01.01. до 31.12.2008. године.
III
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-113/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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
14.06.2010. године, донијела је
ЗАКЉУЧА К
I
Прихвата се План активности за провођење препорука
које је дао Ревизорски тим послије извршене ревизије
финансијских извјештаја Општине Требиње за период
01.01. до 31.12.2008. године.
II
Саставни дио овог Закључка је План активности за
провођење препорука које је дао Ревизорски тим
послије извршене ревизије финансијских извјештаја
Општине Требиње за период 01.01. до 31.12.2008.
године.
III
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-113-1/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној
дана 14.06.2010. године, на основу члана 51. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), и члана 187.
Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“ број 124/08),
у предмету
установљења права служности за постављање
високонапонског кабла 10 (20) KV TC Крш 2, а по
захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д.
Требиње, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Даје се сагласност Начелнику Општине Требиње Др
Доброславу Ћуку да може закључити Уговор о
установљењу права служности за постављање

Датум: 30.06.2010.

високонапонског кабла 10 (20) KV TC Крш 2, а на
земљишту означеном као к.ч. број 2531, 2538 и
2575/1 КО Требиње, а исте су јавно добро. Уговор о
установљењу права служности ће се потписати са
МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д. Требиње.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број:09-013-118-8/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној
дана 14.06.2010. године, на основу члана 51. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), и члана 187.
Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“ број 124/08),
у предмету
установљења права служности за постављање типске
МБТС трафо станице и високонапонског кабла, а по
захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д.
Требиње, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Даје се сагласност Начелнику Општине Требиње Др
Доброславу Ћуку да може закључити Уговор о
установљењу права служности за постављање типске
МБТС трафо станице и високонапонског кабла, а на
земљишту означеном као к.ч. број 5500/1, а исте су
државна својина са дијелом 1/1. Уговор о
установљењу права служности ће се потписати са
МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д. Требиње.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број:09-013-118-9/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној
дана 14.06.2010. године, на основу члана 51. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), и члана 187.
Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“ број 124/08),
у предмету
установљења права служности за изградњу високонапонског вода ТС „Тунел-Ушће“ ТС Ластва, а по
захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д.
Требиње, донијела је

Датум: 30.06.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

З А К Љ У Ч А К
1. Даје се сагласност Начелнику Општине Требиње Др
Доброславу Ћуку да може закључити Уговор о
установљењу права служности за изградњу
високонапонског вода ТС „Тунел-Ушће“ ТС Ластва,
а на земљишту означеном као к.ч. број 2199/34 К.О.
Ластва, државна својина са 1/1 дијела. Уговор о
установљењу права служности ће се потписати са
МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д. Требиње.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број:09-013-118-10/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“ број 112/06), и
члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и
3/08), Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 14.06.2010. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Пудар (Слободана) Саше из
Требиња, по праву прече куповине некретнина
означених као к.ч. број 356/93, пашњак Лука у
површини од 411 m², уписане у з.к. ул. број 99 К.О.
СП Мостаћи, државна својина са правом кориштења
у корист Пудар Саше са 1/1 дијела, а исте је понудио
по цијени од 20,00 КМ/m².
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број:09-013-118-11/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Број: 4 - Страна: 11

1. Не прихвата се понуда Чучак (Божидара) Мирослава
из Требиња, по праву прече куповине некретнина
означених као к.ч. број 1530/209, у нарави пашњак, у
површини од 421 m², уписане у з.к. ул. број 254 К.О.
Придворци, државна својина са правом кориштења у
корист Чучак (Божидара) Мирослава са 1/1 дијела, а
исте је понудио по цијени од 15,00 КМ/m².
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број:09-013-118-12/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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
14.06.2010. године, донијела је
ЗАКЉУЧА К
I
Прихвата се Извјештај о раду Начелника Општине и
одјељења Административне службе Општине Требиње
за 2009. годину.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-119/10
Датум:14.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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
23.06.2010. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“ број 112/06), и
члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и
3/08), Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 14.06.2010. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде

I
Усваја се Програм рада Јавне установе Центар за
информисање и културу Требиње за 2010. годину.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-125/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Број: 4 - Страна: 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Датум: 30.06.2010.

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
23.06.2010. године, донијела је

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

ЗАКЉУЧАК

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
23.06.2010. године, донијела је

I
Усваја се Програм рада Јавне установе Центар за
социјални рад Требиње за 2010. годину.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-125-1/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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
23.06.2010. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Дом младих“
Требиње за 2010. годину.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-125-2/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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
23.06.2010. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе Туристичке
организације Требиње за 2010. годину.

Број:09-013-125-3/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Требињеспорт“
Требиње за 2010. годину.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-125-4/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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
23.06.2010. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе Агенције за
развој малих и средњих предузећа Требиње за 2010.
годину.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-125-5/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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
23.06.2010. године, донијела је

Датум: 30.06.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне здравствене установе Дом
здравља Требиње за 2010. годину.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-125-6/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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
23.06.2010. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе за одгој дјеце
„Наша радост“ Требиње за 2010. годину.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-125-7/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Број: 4 - Страна: 13

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
23.06.2010. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Музеј
Херцеговина“ Требиње за 2010. годину.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-125-9/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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
23.06.2010. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Народна
библиотека“ Требиње за 2010. годину.

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
23.06.2010. године, донијела је

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

ЗАКЉУЧАК

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
23.06.2010. године, донијела је

I
Усваја се Програм рада Здравствене
„Апотека“ Требиње за 2010. годину.

установе

II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-125-8/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Број:09-013-125-10/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Требињестан“
Требиње за 2010. годину.

Број: 4 - Страна: 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-125-11/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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
23.06.2010. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о програмима одржаним у
оквиру манифестације „Требињске љетне свечаности“ у
2009.години.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-126/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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

Датум: 30.06.2010.

општине Требиње, на сједници
23.06.2010. године, донијела је

одржаној

дана

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о стамбеном збрињавању ППБ и
РВИ за период 01.01.2010. до 31.03.2010. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-127/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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
23.06.2010. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о реализацији Програма
заједничке комуналне потрошње за 2010. годину.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-128/10
Датум:23.06.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,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 („Сл.гласник Општине Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са
чланом 7. Правилника о условима и критеријима за финансирање програма развоја спорта у општини Требиње, број:
11-02-03/10 од 29.01.2010. године, Начелник Oпштине донио је следеће
РЈЕШЕЊЕ
I
Средства Буџета Општине Требиње планирана за финансирање програма развоја спорта на подручју општине
Требиње за 2010. годину у износу од 603.000,00 КМ, распоређују се како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Грант спортским организацијама
Грант за одржавање, изградњу и реконструкцију
спортских објеката као и набавку опреме и реквизита
Грант за школски спорт
Грант за припреме и учешће перспективних и
врхунских спортиста на међународним такмичењима
Грант за усавршавање спорских стручњака и спортских
радника
Грант за обезбјеђивање услова за спортске активности

76%
8%

458.280,00 КМ
48.240,00 КМ

3%
3%

18.090,00 КМ
18.090,00 КМ

2%

12.060,00 КМ

3%

18.090,00 КМ

Датум: 30.06.2010.

7.
8.
9.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

инвалидних лица
Грант за израду Монографије развоја спорта општине
Требиње
Грант за награде за постигнуте спортске резултате
Грант за резерву

Број: 4 - Страна: 15

1%

6.030,00 КМ

2%
2%

12.060,00 КМ
12.060,00 КМ

II
Средства из става I тачка 1 овог Рјешења („Грант спортским организацијама“) распоређују се како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Фудбалски клуб „Леотар“
Кошаркашки клуб „Леотар“
Џудо клуб „Леотар“
Атлетски клуб „Леотар“
Пливачки клуб „Леотар“
Рукометни клуб „Леотар“
ЖРК „Леотар“
Карате клуб „Требиње“
Карате клуб „Леотар+“
Женски фудбалски клуб „Леотар-тех“
Веслачко друштво „Требишњица“
Стонотениски клуб „Свети Сава“
Одбојкашки клуб „Леотар“
Куглашки клуб „Требишњица
Женски кошаркашки клуб „Требиње 03“
Клуб малог фудбала
Кик бокс клуб „Кобра“
Аеро клуб Требиње
Мото клуб „ТНТ“
Паинтбалл клуб „Арена“
Ронилачки клуб „Посејдон“
Стре. Клуб „Леотар РВИ“ - Требиње
Планинари
Клуб борилачких спортова
Тениски клуб
Шаховски клуб
Омладински кошаркашки клуб „Леотар“
Клуб за прак. стрељ. „Феникс“
Клуб спор. и рек. „Corpore sano“
Ауто картинг к. „Леотар“

181.000,00 КМ
50.000,00 КМ
30.000,00 КМ
11.000,00 КМ
23.000,00 КМ
25.000,00 КМ
17.000,00 КМ
10.000,00 КМ
10.000,00 КМ
8.000,00 КМ
7.000,00 КМ
3.000,00 КМ
5.000,00 КМ
3.500,00 КМ
12.500,00 КМ
9.000,00 КМ
7.000,00 КМ
2.500,00 КМ
3.000,00 КМ
3.500,00 КМ
7.000,00 КМ
7.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.500,00 КМ
2.500,00 КМ
3.280,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.000,00 КМ

III
Планирана средства из става II овог Рјешења Одјељење за финансије ће дозначавати на жиро-рачуне спортских
организација сразмјерно извршењу Буџета.
IV
Корисници средстава су обавезни доставити Одјељењу за финансије и Одјељењу за привреду и друштвене
дјелатности извјештај о намјенском утрошку средстава.
V
Надзор над намјенским трошењем срдстава вршиће Митар Мрдић радник Административне службе Општине
Требиње.
VI
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-66-56/10
Датум,30.04.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Др Доброслав Ћук,с.р.

Број: 4 - Страна: 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), Начелник Oпштине, донио је
следеће
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења број:11-66-56/10 од 30.04.2010.
године
I
Рјешење број: 11-66-56/10 од 30.04.2010. године се
мијења тако што се у ставу II, клуб под редним бројем
28 – Клуб за практично стрељаштво „Феникс“ брише, из
разлога што у остављеном року није доставио доказ о
регистрацији, а средства у висини од 3.000,00 КМ
намијењена за рад тог Клуба преусмјеравају се у грант
за резерву – став I тачка 9 Рјешења, тако да се планирана
средства за овај грант 12.060,00 КМ увећавају за
3.000,00 КМ тако да тај грант сада износи 15.060,00 КМ.
II
У ставу II Рјешења клуб под редним бројем 29 враћа се
на редни број 28, а клуб под редним бројем 30 враћа се
на редни број 29.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-66-56-1/10
Датум,17.05.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 30.06.2010.

земљишту, Правилник о поступку јавног надметања за
продају грађевинског земљишта у државној својини и
Правилником о поступку продаје непосредном
погодбом
неизграђеног
градског
грађевинског
земљишта у државној својини.
III
Предсједник и замјеник предсједника, као и чланови и
замјеници чланова именују се на мандатни период од
двије (2) године.
IV
Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се ван снаге
Рјешење број: 11-111-16/08 од 08.04.2008. године.
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-111-15/10
Датум,09.06.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

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 Oпштине, донио је следећи

Др Доброслав Ћук,с.р.
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), и члана 12. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник Општине Требиње“ број
1/08), Начелник Oпштине, донио је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
I
У Комисију за продају лицитацијом, непосредном
погодбом и давања у привремени закуп грађевинског
земљишта у државној својини именују се:
1. Милена Вујовић – предсједник
2. Борко Радивојевић – члан
3. Слободанка Радовановић – члан
4. Славко Пудар – замјеник предсједника
5. Борко Ћорлука – замјеник члана
6. Велибор Бодирога – замјеник члана
II
Комисија из претходног става овог Рјешања провешће
поступак продаје или давања у закуп грађевинског
земљишта у државној својини у складу са Законом о
грађевинском земљишту, Одлуком о грађевинском

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са конта
број 8216 – дефинисан као реконструкција и
инвестиционо одржавање путева – инвестиција
дефинисана као „пут до манастира у Мркоњићима“ у
износу од 15.000,00 КМ на конто 6148 – дефинисаном
као реконструкција и изградња вјерских објеката с тим
што ће се та средства искористити за покривање дијела
трошкова изградње приступног пута до манастира у
Мркоњићима.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Oпштине Требиње.
Број:11-434-13/10
Датум,06.04.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке

Датум: 30.06.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

о извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) од
15.03.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2010.
годину, потребних за реализацију активности Удружења
параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих
тјелесних инвалида Требиње.
II
Планирана средства (грант за Удружење параплегичара,
обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних
инвалида Требиње) реализоваће Одјељење за финансије
преносом средстава на рачун Удружења сразмјерно
извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње,
односно Одјељењу за финансије и Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности достави доказе о
намјенском утрошку средстава (члан 14. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину).

Број: 4 - Страна: 17

III
Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње,
односно Одјељењу за финансије и Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности достави доказе о
намјенском утрошку средстава (члан 14. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-400-57/10
Датум:20.04.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке
о извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) од
15.03.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи
ЗАКЉУЧАК

IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-400-59/10
Датум:20.04.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке
о извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) од
15.03.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2010.
годину, потребних за реализацију активности
Међуопштинског савеза слијепих и слабовидних
Требиње - Љубиње.
II
Планирана средства (грант за Међуопштински савез
слијепих и слабовидних Требиње - Љубиње)
реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава
на рачун Савеза сразмјерно извршењу Буџета.

I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2010.
годину, потребних за реализацију активности ЈУ „Дом
здравља“ Требиње.
II
Планирана средства (грант за ЈУ „Дом здравља“
Требиње) реализоваће Одјељење за финансије преносом
средстава на рачун ЈУ „Дом здравља“ Требиње
сразмјерно извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње,
односно Одјељењу за финансије и Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности достави доказе о
намјенском утрошку средстава (члан 14. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-400-74/10
Датум:27.04.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,

Број: 4 - Страна: 18

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке
о извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) од
15.03.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2010.
годину, потребних за реализацију активности Одреда
извиђача „Требиње“.
II
Планирана средства (грант за Одред извиђача
„Требиње“) реализоваће Одјељење за финансије
преносом средстава на рачун Одреда, сразмјерно
извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње,
односно Одјељењу за финансије и Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности достави доказе о
намјенском утрошку средстава (члан 14. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-400-61/10
Датум:27.04.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број:101/04, 42/05 и 118/05),
члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник
Општине Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08),
Начелник Општине, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 5.000,00 КМ
из средстава буџетске резерве, на рачун број: 555-00900267011-55 код Нове банке – Филијала Требиње,
Удружењу „Истина о догађајима у периоду 1991. до
1995. године“ на име помоћи за покривање трошкова
везаних за активности Удружења.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Oпштине Требиње.
Број:11-434-36/10
Датум,30.04.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

Датум: 30.06.2010.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке
о извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) од
15.03.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2010.
годину, потребних за реализацију активности КУД
„Херцеговина“ Петрово Поље - Требиње.
II
Планирана средства (грант за КУД „Херцеговина“
Петрово Поље - Требиње) реализоваће Одјељење за
финансије преносом средстава на рачун КУД-а
сразмјерно извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње,
односно Одјељењу за финансије и Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности достави доказе о
намјенском утрошку средстава (члан 14. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину).

IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:08-400-54/10
Датум:19.05.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке
о извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) од
15.03.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2010.
годину, потребних за реализацију активности Радио
клуба „Требиње“ Е 73 DPR.

Датум: 30.06.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

II
Планирана средства (грант за Радио клуба „Требиње“ Е
73 DPR) реализоваће Одјељење за финансије преносом
средстава на рачун Клуба, и то износ од 2.200,00 КМ до
краја маја, а преостали дио у износу од 1.000,00 КМ у
августу мјесецу 2010. године.
III
Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње,
односно Одјељењу за финансије и Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности достави доказе о
намјенском утрошку средстава (члан 14. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:08-400-60/10
Датум:19.05.2010. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке
о извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) од
15.03.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2010.
годину, потребних за реализацију активности
Спелеолошког друштва „Зелена брда“ Требиње.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке
о извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) од
15.03.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2010.
годину, потребних за реализацију активности „Културне
сцене – Мале ствари“ за 2010. годину.
II
Планирана средства (грант за „Културну сцену – Мале
ствари“) реализоваће Одјељење за финансије преносом
средстава на рачун „Културне сцене – Мале ствари“
сразмјерно извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње,
односно Одјељењу за финансије и Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности достави доказе о
намјенском утрошку средстава (члан 14. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:08-400-65/10
Датум:19.05.2010. године

Број: 4 - Страна: 19

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

II
Планирана средства (грант за Спелеолошко друштво
„Зелена брда“ Требиње) реализоваће Одјељење за
финансије преносом средстава у износу од 1.500,00 КМ
до краја маја и износ од 500,00 КМ до краја септембра
мјесеца 2010. године.
III
Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње,
односно Одјељењу за финансије и Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности достави доказе о
намјенском утрошку средстава (члан 14. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину).

IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:08-400-66/10
Датум:19.05.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке
о извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) од
15.03.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2010.
годину, потребних за реализацију активности Удружења
националних мањина Источне Херцеговине Требиње.

Број: 4 - Страна: 20

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

II
Планирана средства (грант за Удружење националних
мањина Источне Херцеговине Требиње) реализоваће
Одјељење за финансије преносом средстава на рачун
Удружења сразмјерно извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње,
односно Одјељењу за финансије и Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности достави доказе о
намјенском утрошку средстава (члан 14. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-400-77/10
Датум:20.05.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке
о извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) од
15.03.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи

Датум: 30.06.2010.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке
о извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) од
15.03.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2010.
годину, потребних за реализацију активности ГКУД
„Алат Swisllion“ Требиње.
II
Планирана средства (грант за ГКУД „Алат Swisllion“
Требиње) реализоваће Одјељење за финансије преносом
средстава на рачун ГКУД-а сразмјерно извршењу
Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње,
односно Одјељењу за финансије и Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности достави доказе о
намјенском утрошку средстава (члан 14. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину).

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2010.
годину, потребних за реализацију активности
Гусларског друштва „Војвода Недељко Видаковић“
Требиње.
II
Планирана средства (грант за Гусларско друштво
„Војвода Недељко Видаковић“ Требиње) реализоваће
Одјељење за финансије преносом средстава на рачун
Гусларског друштва „Војвода Недељко Видаковић“
Требиње сразмјерно извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње,
односно Одјељењу за финансије и Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности достави доказе о
намјенском утрошку средстава (члан 14. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-431-47/10
Датум:19.05.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-431-48/10
Датум:19.05.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке
о извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) од
15.03.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2010.
годину, потребних за реализацију активности
Мјешовитог хора „Трибуниа“ Требиње.

Датум: 30.06.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

II
Планирана средства (грант за Мјешовити хор
„Трибуниа“ Требиње) реализоваће Одјељење за
финансије преносом средстава на рачун Мјешовитог
хора „Трибунија“ Требиње сразмјерно извршењу
Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње,
односно Одјељењу за финансије и Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности достави доказе о
намјенском утрошку средстава (члан 14. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-431-49/10
Датум:19.05.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке
о извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) од
15.03.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2010.
годину, потребних за реализацију активности Спортског
риболовног друштва Требиње.
II
Планирана средства (грант за Спортско риболовно
друштво Требиње) реализоваће Одјељење за финансије
преносом средстава на рачун Друштва сразмјерно
извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње,
односно Одјељењу за финансије и Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности достави доказе о
намјенском утрошку средстава (члан 14. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-66-66/10
Датум:19.05.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

Број: 4 - Страна: 21

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 9. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) и
захтјева Одјељења за просторно уређење број Сл. од
17.05.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реализацију пројекта изградње
саобраћајнице у МЗ Засад (саобраћајница између
новоизграђених зграда на локалитету бившег предузећа
„Луч“).
II
Средства за реализацију пројекта из става I овог
Закључка обезбиједити реалокацијом средстава у
висини од 60.000,00 КМ са конта 8212 – Објекти
друштвеног стандарда – стамбено збрињавање
заштићених подстанара.
III
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије и
Одјељење за просторно уређење.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-434-23/10
Датум:26.05.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 9. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) и
захтјева Одјељења за просторно уређење број Сл. од
17.05.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност за реализацију пројекта доградње
канализационог система у улици Јована Цвијића – МЗ
Доње Полице.
II
Средства за реализацију пројекта из става I овог
Закључка обезбиједити реалокацијом средстава у
висини од 15.000,00 КМ са конта 821224 – дефинисаном
као фекална канализација ставка Горица.
III
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије и
Одјељење за просторно уређење.

Број: 4 - Страна: 22

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-434-24/10
Датум:26.05.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 9. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) и
захтјева Одјељења за просторно уређење број Сл. од
17.05.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност за реализацију пројекта изградње доградње канализационог система у насељу Горица
(полагање канализационих цијеви у труп пута до
шахтова и доградња канализационог система ради
омогућавања прикључка одређеног броја домаћинстава
на постојећи колектор).
II
Средства за реализацију пројекта из става I овог
Закључка обезбиједити реалокацијом средстава у
висини од 80.000,00 КМ са конта 821224 – дефинисаном
као фекална канализација ставка Горица.
III
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије и
Одјељење за просторно уређење.

IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-434-25/10
Датум:26.05.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке
о извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) од
15.03.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи

Датум: 30.06.2010.

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2010.
годину, потребних за реализацију активности Књижевне
заједнице „Јован Дучић“ Требиње.
II
Планирана средства (грант за Књижевну заједницу
„Јован Дучић“ Требиње) реализоваће Одјељење за
финансије преносом средстава на рачун Књижевне
заједнице сразмјерно извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње,
односно Одјељењу за финансије и Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности достави доказе о
намјенском утрошку средстава (члан 14. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-400-87/10
Датум:01.06.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке
о извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/2010) од
15.03.2010. године, Начелник Општине,
донио је
следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2010.
годину, потребних за реализацију активности Друштва
добровољних даваоца крви Требиње.
II
Планирана средства (грант за Друштво добровољних
даваоца крви Требиње) реализоваће Одјељење за
финансије преносом средстава на рачун Друштва
сразмјерно извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње,
односно Одјељењу за финансије и Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности достави доказе о
намјенском утрошку средстава (члан 14. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2010. годину).

Датум: 30.06.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-400-93/10
Датум:17.06.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

Број: 4 - Страна: 23

Члан 2.
Носиоци развоја спорта у општини Требиње су:
 општина и мјесне заједнице,
 спортске организације (клубови),
 спортске организације инвалидних лица,
 удружења (судије, тренери),
 школе,
факултети,
друге
организације,
институције и појединци.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број:101/04, 42/05 и 118/05),
члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник
Општине Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08),
Начелник Општине, донио је

Носиоци развоја спорта из претходног става овог
члана кроз своје програме учествују у изради односно
реализације програма развоја спорта у општини
Требиње.
Члан 3.

ЗАКЉУЧАК

Основу за планирање средстава у буџету општине
Требиње и учешће
у финансирању програма
активности носилаца развоја спорта, наведених у члану
2.овог
правилника, чини Програм развоја спорта
општине
Требиње
(четверогодишњи-олимпијски
период), који доноси Скупштина општине Требиње и
годишњих оперативних програма спортских клубова,
школа, установа и појединаца.

I
Одобрава се пренос средстава у висини од 1.000,00 КМ
из средстава буџетске резерве, на рачун број: 567-44159000247-63 код „VOLKSBANK“ Требиње, Добранић
Жељку, на име помоћи за покривање дијела штете
настале као посљедица пожара који се догодио
27.04.2010. године на његовом моторном возилу марке
Голф 2.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Oпштине Требиње.
Број:11-430-196/10
Датум,23.06.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 16. став 1. Закона о спорту ("Сл.
гласник Републике Српске" број 4/02, 66/03, 73/08 и
102/08), члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник Републике Српске" број 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње ("Сл.
гласник Општине Требиње" број 8/05,10/05, 13/05 и
3/08) Начелник Општине Требиње,
доноси
ПРАВИЛНИК
о условима и критеријима за финансирање
програма развоја спорта у општини Требиње
1.Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником утврђују се програми развоја спорта
општине Требиње, методологије израде тих програма,
начин и критеријуми расподјеле буџетских средстава и
учешће у финансирању програма, те начин и поступак
остваривања права корисника буџетских средстава.

Члан 4.
Носиоци развоја спорта у општини, из члана 2. овог
правилника доносе годишње програме развоја.
Члан 5.
Општина Требиње ће дијелом финансирати спортске
екипе и појединце који учествују на првенствима и куп
такмичењима, у РС и БиХ, као и на међународним
такмичењима и манифестацијама и едукацију спортских
стручњака и спортских радника.
Члан 6.
Корисници буџетских средстава обавезни су да доставе
програме развоја за наредну годину најкасније до
1.децембра текуће године.
Корисници средстава су такође обавезни да доставе и
извјештај о извршењу програма и намјенском утрошку
средстава добијених из буџета општине за текућу
годину.
Члан 7.
Вредновање програма и расподјелу расположивих
средстава врши Начелник Општине на приједлог
Стручног савјета за спорт општине, у складу са Законом
и овим Правилником.
Уколико расположива средства по грантовима, у току
године не буду утрошена, Начелник Општине ће
извршити прерасподјелу средстава по грантовима.
2. Програми развоја спорта
Члан 8.
Програм развоја спорта који ће се дјелимично или у
потпуности финансирати из средстава буџета општине
треба да садржи:
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основне податке о просторним, стручним, и
материјалним условима спортске организације,
број спортиста у појединим категоријама, ранг
такмичења, број стручних
кадрова као и
спортских објеката које користе,
спортска такмичења у РС и БиХ,
спортске манифестације и турнири,
спортске школе и кампови,
перспективне спортисте,
финансијски план прихода и расхода за
наредну годину,
финансијски извјештај о намјенском утрошку
добијених средстава,
изградња и реконструкција спортских објеката,
набавка спортске опреме и реквизита,
школовање и стручно усавршавање кадрова,
учешће екипа и појединаца на међународним
првенствима, турнирима и манифестацијама,
организацију
првенства,
турнира
и
манифестација,
спортско
рекреативне
активности
и
манифестације,
спортске активности школске и студентске
омладине.

3. Методологија за израду програма
Члан 9.
Програм развоја, спортске организације, достављаће у
складу са методологијом и на прописаним обрасцима.
Спортске организације ниже назначене обрасце могу
прилагодит садржају истих својим потребама у циљу
квалитетнијег
приказа
планираних
програмских
активности.












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

Датум: 30.06.2010.

4. Начин и критеријуми расподјеле
буџетских
средстава за учешће у финансирању развоја спорта
Начин расподјеле
Члан 10.
Овим правилником утврђују се Грантови за
финансирање спорта, а пропорције расподјеле укупних
средстава из буџета извршит ће Начелник општине,
Рјешењем на приједлог Стручног савјета за спорт:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Грант спортским организацијама
Грант за одржавање, изградњу и реконструкцију
спортских објеката као и набавка опреме
реквизита
Грант за школски спорт
Грант за припреме и учешће перспективних и
врхунских
спортиста
на
међународним
такмичењима
Грант за усавршавање спортских стручњака и
спортских радника
Грант за обезбјеђивање услова за спортске
активности инвалидних лица
Грант за израду Монографије развоја спорта
општине Требиње
Грант за награде за постигнуте спортске
резултате
Грант за резерву
Критеријуми за учешће у финансирању
из гранта спортским организацијама

Члан 11.
Програми и њихови садржаји из члана 8.овог
правилника
вреднује се на основу следећих
критеријума:









развијеност спортске организације,
0-50
категорија у који је
стврстана спортска
организација
према
Правилнику
о
категоризацији спортских организација,
0-40
број спортиста у категоријама
(пионири, кадети, јуниори, сениори),
0-50
заступљен систем екипних и појединачних
такмичења (општинска, регионална, републичка
и учешћа у заједничким такмичењима), 0-30
број стручних кадрова, 0-30
број
спортских објеката опремљених за
одржавање републичких и међународних
такмичења,
0-10
остварени спортски резултати екипе
и појединаца на такмичењима, 0-50
програми за специфичне спортове: мото спорт,
спортски риболов, спортски плес, спелеолози ,
планинари, картинг, аеро спорт, паинтбал,
боћарски и др. 0-50

Датум: 30.06.2010.
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Критеријуми за учешће у финансирању грантова 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9
Члан 12.
Финансирање грантова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 из члана 10.
овог правилника врши се у складу са овим правилником
на следећи начин:
2.0. Одржавање, изградња и реконструкција спортских
објеката као и набавка опреме и реквизита,
2.1. средства планирана у буџету за текућу годину
додјељиват ће се на основу писменог захтјева, а
право учешћа имају клубови, јавна предузећа,
мјесне заједнице, школе, факултети, и друга правна
и физичка лица.
2.2. Услови за додјелу средстава из гранта 2. овог
правилника су:
- писмени захтјев са попуњеним обрасцем из
члана 9. овог правилника
- урбанистичка сагласност за изградњу или
адаптацију објекта,
- одговарајући пројекат,
- по завршетку изградње, реконструкције или
адаптације,
набавке опреме, инвеститор је
обавезан доставити одјељењу за финансије
документацију утврђену законом.
2.3. Расподјелу средстава из овог Гранта вршит ће
Начелник општине на приједлог Стручног савјета за
спорт
3.0. Школски спорт.
3.1.Општина ће учествовати у финансирању трошкова
организације
"Малих олимпијских игара" на
општинском и регионалном такмичењу као и
учешће екипа и појединаца на републичком
финалу као и дио трошкова, ако општина Требиње
буде домаћин регионалног или Републичког
такмичења.
3.2.Такође општина ће учествовати у финансирању и
других активности које доприносе развоју школског
спорта,
3.3. Расподјелу средстава из овог Гранта вршит ће
Начелник општине на приједлог Стручног савјета за
спорт
4.0. Припреме и учешће перспективних и врхунских
спортиста на међународним такмичењима.
4.1.Општина, у складу са овим правилником финансира
или суфинансира припреме и учешће екипа и
појединаца
на
међународним
такмичењима:
балканским, европским и свјетским првенствима и
куп такмичењима, олимијским играма и другим
званичним међународним такмичењима у
категоријама, пионира, кадета, јуниора и сениора.
4.2. Спортска организација уз захтјев, доставља програм
организације
међународног
такмичења,
са
предрачуном трошкова и осталу документацију о
начину организовања такмичења.
4.3.Расподјелу средстава из овог Гранта вршит ће
Начелник општине на приједлог Стручног савјета за
спорт
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5.0.Усавршавање и школовање спортских стручњака и
спортских радника.
5.1.Општина ће дијелом финансирати учешће
појединаца у похађању спортских школа за
перспективне кадрове као и учешће на спортским
камповима, семинарима и другим стручним
усавршавањима у спорту.
5.2.Уз захтјев за учешће у финансирању програма
школовања и стручног усавршавања кадрова у
спорту, подносилац захтјева дужан је доставити:
- програм школе, кампа или семинара,
- мјесто и вријеме одржавања,
- сагласност савеза и клубова,
- предрачун трошкова.
5.3. Расподјелу средстава из овог Гранта вршит ће
Начелник општине на приједлог Стручног савјета за
спорт
6.0. Обезбјеђивање услова за спортске активности
инвалидних лица.
6.1.Општина ће учествовати у обезбјеђивању услова за
спортске активности инвалидних лица са дијелом
средстава из Буџета Општине намјењених развоју
спорта.
6.2. Расподјелу средстава из овог Гранта вршит ће
Начелник општине на приједлог Стручног савјета за
спорт
7.0. Израда Монографије развоја спорта општине
Требиње.
7.1.Општина ће учествовати у финансирању израде
Монографије развоја спорта у општини Требиње са
дијелом средстава из Буџета Општине намјењених
развоју спорта.
7.2. Расподјелу средстава из овог Гранта вршит ће
Начелник општине на приједлог Стручног савјета за
спорт.
8.0. Обезбеђивање награда за постигнуте спортске
резултате
8.1.Општина ће учествовати у награђивању појединаца и
колектива за постигнуте изузетне спортске
резултате.
8.2. Расподјелу средстава из овог Гранта вршит ће
Начелник општине на приједлог Стручног савјета за
спорт.
9.0. Резервна средства.
9.1. Резервна средства стављају се у резерву за
финансирање спортских програма који нису
обухваћени програмима спортских колектива.
9.2. Расподјелу средстава из овог Гранта вршит ће
Начелник општине на приједлог Стручног савјета
за спорт.
5. Поступак и начин остваривања
права корисника буџетских средстава
Члан 13.
Спортске организације остварују своја права за учешће у
финансирању програма из средстава буџета општине
Требиње, на основу писмених захтјева сачињених у
складу са одредбама овог правилника.
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Члан 14.
Спортске организације, уз захтјев из члана 13. овог
правилника, достављају следеће;
 попуњене образце за поједине програмске
садржаје,
 копију рјешења о регистрацији и упису у
регистар Министарства надлежног за спорт,
 извјештај о намјенском утрошку предходно
добијених средстава из буџета општине
Требиње као и остварених резултата на
републичким и међународним такмичењима

На основу става 1 овог члана скупштина општине
доноси програм развоја спорта општине, а за његову
реализацију стара се Начелник општине.

Члан 15.
Спортске организације обавезне су своје захтјеве и
програме доставити до 1. децембра текуће године.
Захтјев који се достави након предвиђеног рока и који
није у складу са одредбама ово правилника неће се
узети у разматрање.

Члан 21.
Измјене и допуне овог Правилника врше се на приједлог
носилаца развоја спорта из члана 2. овог правилника,
Стручног савјета за спорт и Начелника општине, на
начин и по поступку како је донешен.

Члан 16.
Захтјеве и програме обрађује стручна служба задужена
за спорт општине и припрема потребну документацију.
Програме из члана 4. овог правилника разматра и даје
мишљење Начелнику општине Стручни савјет за спорт
општине Требиње.
Задатак Стручног савјета за спорт је да:
- утврђује расподјелу средстава на основу члана 10, 11
и 12 овог правилника,
- прикупља програме и утврђује да ли су исти
достављени
уз потребну документацију на
прописаним обрасцима и утврђеном року,
- вреднује достављене програме у складу са овим
правилником,
- утврђује вриједност појединих садржаја, као и укупан
број бодова за предложени
програм активности
спортске организације.
Члан 17.
На основу приједлога и мишљења Стручног савјета за
спорт из члана 16. овог правилника, Начелник општине
издаје ријешење о висини средстава за учешће у
финансирању појединих садржаја утврђених у програму,
у складу са планираним средствима у буџету општине.
Члан 18.
Одобрена средства на име учешћа у финансирању
дозначиће се на жиро рачун спортске или друге
организације.
Члан 19.
Стручни савјет за спорт, поред задатака утврђених
чланом 16. овог правилника обавезан је да, на основу
одредаба овог правилника ( захтјева и програма ) сачини
приједлог годишњег програма развоја спорта општине
Требиње, са назначеним активностима, динамиком и
висином средстава која су планирана за учешће у
финансирању појединих програма.

Члан 20.
Корисници средстава обавезна су доставити Одјељењу
за финансије извјештај о намјенском утрошку средстава.
Начелник ће одредити лице које ће вршити надзор над
намјенским утрошком одобрених средстава.
6. Завршне одредбе

Члан 22.
Ступањем на снагу овог Правилника стављају се ван
снаге одредбе Правилника о условима и критеријима за
финансирање програма развоја спорта у општини
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број
2/06, 4/07 и 2/08 ).
Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Требиње".
Број:11-022-3/10
Датум,29.01.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број 101/04,
42/05 и 118/05), члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, донио је
ПРАВИЛНИК
о начину обрачуна и наплате заједничких трошкова
„Пословног инкубатора“ Требиње
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се начин обрачуна и
наплате заједничких трошкова „Пословног инкубатора“
Требиње и то: утрошка електричне енергије, воде,
комуналне услуге, обезбјеђење објекта и одржавање
алармног система.
Члан 2.
Корисник „Пословног инкубатора“ Требиње који
обезбиједи своје електрично бројило за утврђивање
потрошње електричне енергије плаћаће накнаду за
електричну енергију коју потроши за вршење своје
дјелатности.
Корисник „Пословног инкубатора“ Требиње који не
обезбиједи своје електрично бројило за утврђивање
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потрошње електричне енергије, плаћаће накнаду за дио
утрошка електричне енергије који му одреди Комисија
за утврђивање трошкова коришћења услуга „Пословног
инкубатора“ Требиње именована Рјешењем број 11-11131/09 од 07.12.2009. године.

ПРАВИЛНИК
О УСКЛАЂИВАЊУ И РЕГИСТРАЦИЈИ РЕДОВА
ВОЖЊЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Ι

Члан 3.
Удио у плаћању мјесечно утрошене електричне енергије
кориснику „Пословног инкубатора“ Требиње Комисија
ће утврдити тако што ће мјесечни обрачун утрошка
електричне енергије „Пословног инкубатора“ Требиње
подијелити са укупном квадратуром из закључених
уговора о коришћењу простора „Пословног инкубатора“
Требиње, па тај износ помножити са бројем квадрата
који је додијељен сваком кориснику.
Члан 4.
Удио у плаћању утрошка воде кориснику „Пословног
инкубатора“ Требиње, Комисија ће утврдити тако што
ће мјесечни обрачун утрошка воде подијелити са
укупним бројем лица која користе услуге „Пословног
инкубатора“ Требиње и добијени износ помножити са
бројем лица запослених код тог корисника а користе
услуге „Пословног инкубатора“ Требиње.
Повећање или смањење броја лица из претходног става
овог члана корисник „Пословног инкубатора“ дужан је
одмах пријавити Комисији из члана 2. овог Правилника.
Члан 5.
Удио у плаћању трошкова одвоза смећа, трошкова
обезбјеђења и одржавања алармног система обрачунаће
се по истом принципу и критерију који се односи на
одређивање накнаде за утрошак електричне енергије.
Члан 6.
Комисија за утврђивање трошкова коришћења услуга
„Пословног инкубатора“ Требиње је обавезна да по
извршеном обрачуну удјела у плаћању трошкова
коришћења услуга „Пословног инкубатора“ Требиње,
обрачун за сваког корисника достави Одјељењу за
финансије Општине Требиње ради наплате.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-022-9/10
Датум,24.03.2010. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 18.став 2. и став 3. Закона о превозу у
друмском саобраћају Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број 117/08) и члана 45.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08)
Начелник Општине Требиње, доноси
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Члан 1.
Овим Правилником прописују се начин, критеријуми и
поступак усклађивања и регистрације редова вожње на
подручју општине Требиње обрасци и садржај регистра
редова вожње
Члан 2.
Поједини изрази у овоме Правилнику имају слиједеће
значење:
а)Превозник је правно или физичко лице које посједује
одговарајућу лиценцу превозника
б) Ред вожње је документ којим се утврђују елементи за
обављање линијског превоза у друмском саобраћају
и који садржи: релацију на којој се врши превоз,
врсту и број аутобуске линије, назив превозника,
редослијед станица и стајалишта и њихову удаљеност
од почетне станице, вријеме поласка и доласка на
сваку станицу и стајалиште, период одржавања
линије, учесталост одржавања, рок важења реда
вожње и податке о кооперантском односу.
в) Усклађивање реда вожње је поступак ради
успостављања регистра редова вожње аутобуских
линија на основу прописаних правила и процедура.
г) Стари ред вожње је регистровани ред вожње у
текућем периоду важења.
д) Стари ред вожње са промјеном је стари ред вожње
на коме су извршене следеће промјене:
1. увођење или промјена кооперанта
2. промјена назива превозника
3. брисање станица или стајалишта на траси реда
вожње (изузев почетних и завршних)
4. смањење броја полазака
5. увођење новоизграђених стајалишта и
6. измjена режима превоза у форми смањења броја
дана одржавања.
ђ) Нови ред вожње је ред вожње који је уврштен у
процедуру усклађивања који није садржан у
регистрима редова вожње или који је настао из старог
реда вожње на коме су извршене промјене које нису
наведене у тачки д) овога члана.
е) Полазак је утврђено вријеме почињања превоза у
полазној аутобуској станици, односно аутобуском
стајалишту као и утврђено вријеме саобраћања
аутобуса из аутобуских станица, односно аутобуских
стајалишта наведених у реду вожње.
ж) Приговарач је превозник, односно представник
превозника као и овлаштени пуномоћник превозника,
који у складу са Законом о превозу у друмском
саобраћају (у даљем тексту: Закон) и овим
Правилником има право приговора на редове вожње
у поступку усклађивања и на поступак усклађивања и
регистрације редова вожње.
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з) Временски размак је временски интервал у коме се
не може регистовати полазак у односу на полазак из
регистрованог реда вожње.
и) Режим одржавања је утврђени начин одржавања
линије исписан на регистрованом реду вожње.
ј) Период важења реда вожње је период од 1.јуна
текуће године до 31.маја наредне године.
II ПОСТУПАК УСКЛАЂИВАЊА
Члан 3.
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
оглашава поступак јавног усклађивања и регистрације
редова вожње објављивањем јавног огласа у средствима
јавног информисања или на огласној табли општине и
на интернет страници општине Требиње до 1.фебруара
за текућу годину.
Приједлози редова вожње достављају се Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности на начин и у
роковима како то пропише ово одјељење.
Приједлоге редова вожње надлежно одјељење
прослијеђује Комисији.
У поступку из става 1. овога члана могу учествовати
превозници ако уз захтјев доставе важећу лиценцу
превозника и важеће лиценце за возила.
Члан 4.
Усклађивање редова вожње аутобуских линија обавља
Комисија од најмање три члана коју именује Начелник
општине.
Комисија из става 1. овога члана води поступак
усклађивања, рјешава по приједлозима и приговорима
превозника у поступку усклађивања и регистрације
редова вожње у складу са Законом и овим Правилником.
Комисија доноси одлуке надполовичном већином.
О спроведеном поступку усклађивања води се записник.
На приједлог Комисије Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности доноси рјешење за усклађивање
реда вожње на аутобуским линијама на подручју
општине Требиње.
Члан 5.
Приједлози редова вожње достављају се на обрасцу који
се налази у прилогу овога Правилника и чини његов
саставни дио (прилог 1.)
Превозник предлаже ред вожње усаглашен са
даљинаром и минималним временом вожње.
Приједлози редова вожње морају имати аутобуску
станицу или аутобуско стајалиште у мјесту почињања
или у мјесту завршетка превоза.
Приједлози редова вожње морају имати редован број
полазака и симетричан број аутобуских станица,
односно аутобуских стајалишта на траси линије у оба
правца саобраћања.
Стари редови вожње не подлијежу поступку
усклађивања, евидентирају се и региструју у складу са
Законом.
Члан 6.
Приједлози редова вожње који нису израђени у складу
са одредбама Закона и овог Правилника, прописа из
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области безбједности саобраћаја, који нису усаглашени
са даљинаром са минималним временом вожње, као и
редови вожње са битним грешкама, нечитки и не
благовремено достављени неће се уврстити у поступак
усклађивања и регистрације.
Даљинар са минималним временом вожње из става 1.
овога члана налази се у прилогу овога Правилника и
чини његов саставни дио (прилог 2.).
Комисија утврђује исправност редова вожње и они који
нису у складу са Законом и Правилником одбацују се.
Закључак о одбацивању приједлога реда вожње из
поступка усклађивања Комисија доставља превознику
на кога се тај закључак односи.
Жалба на закључак из предходног става изјављује се
Начелнику општине.
Члан 7.
По окончању поступка рјешавања по жалби из члана 6.
став 5. Комисија утврђује термин спровођења поступка
јавног усклађивања.
Усклађивање је јавно и отворено за присуствовање
превозника и надлежних органа за спровођење поступка
као
и
осталих
заинтересиваних
представника
општинских органа управе, пословних заједница, других
привредних друштава и корисника услуга превоза.
Усклађивање почиње легитимисањем овлаштених
представника и пуномоћника превозника у поступку
усклађивања предајом и евидентирањем писаног
овлаштења за сваког од заступника.
Члан 8.
Поступак усклађивања приједлога редова вожње врши
се на следећи начин:
a) Усклађивањем руководи Комисија за усклађивање
редова вожње
b) Комисија именује записничара.
в) Констатује се преглед стања присутних и овлаштених
представника и пуномоћника превозника у поступку
усклађивања.
г) Врши се прво читање приједлога редова вожње и
евидентирање јавно исказаних приговора од
представника или пуномоћника превозника.
д) Након првог читања врши се међусобно договарање
овлаштених
представника
или
пуномоћника
превозника ради елиминисања приговора исказаних
на првом читању.
ђ) Врши се друго читање редова вожње и утврђују
усклађени и оспорени редови вожње.
Члан 9.
Приговарање се врши важећим регистрованим редовима
вожње само на приједлог нових редова вожње.
Међусобно се могу оспоравати и приједлози нових
редова вожње у временским размацима прописаним у
члану 10. овога Правилника.
Предложени редови вожње из става 2. овога члана ће се
одбацити из поступка усклађивања редова вожње, осим
у случају када се предлагачи договоре о заједничком
одржавању једног од предложених редова вожње.
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Члан 10.
Приједлог реда вожње локалне аутобуске линије може
оспорити приговарач са редова вожње локалне
аутобуске линије уз подношење доказа о постојању
најмање двије заједничке аутобуске станице односно
аутобуска стајалишта и ако је заједничка траса редова
вожње садржана у траси реда вожње приговарача дужа
од 60% у којој се најмање једно предложено вријеме
поласка налази у временским размацима до 15 минута
прије и до 10 минута послије поласка из реда вожње
приговарача.
Члан 11.
Превозници не могу мијењати приједлог редова вожње у
току поступка усклађивања.
Приједлози редова вожње најављени у кооперацији, у
случају одустајања једног или више коопераната биће
регистровани на преостале кооперанте.
Увођењем новог кооперанта у току поступка
усклађивања може се извршити само уз писану
сагласност свих превозника који су регистровани на
реду вожње.
Члан 12.
Рјешавање
приговора
изјављених
у
поступку
усклађивања редова вожње врши Комисија из члана 4.
овога Правилника
Приговори који нису изјављени благовремено неће се
разматрати.
Члан 13.
Ако усклађивањем редова вожње нису обезбјеђене
потребе корисника превоза, Начелник општине на
захтјев заинтересованог превозника и након завршеног
усклађивања редова вожње, може рјешењем утврдити
ред вожње по којем ће се обављати превоз.
Уз захтјев из става 1. овога члана превозник је дужан да
достави сагласност заинтересованог органа мјесне
заједнице.
Рјешење из става 1. овога члана важи до завршетка
поступка наредног усклађивања редова вожње у складу
са чланом 26. став 3. Закона о превозу у друмском
саобраћају Републике Српске (Службени гласник РС
број 117/08).
III РЕГИСТРАЦИЈА РЕДОВА ВОЖЊЕ
Члан 14.
Усклађене редове вожње локалних аутобуских линија
региструје Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности уписом у Регистар редова вожње локалних
аутобуских линија.
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Образац регистра реда вожње из става 1. овога члана
налази се у прилогу овога Правилника и чини његов
саставни дио (прилог 3.).
Члан 15.
Број примјерака редова вожње за регистрацију, као и
рокове за њихову доставу одређује Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности о чему писмено
обавјештава превознике који имају усклађене редове
вожње.
Уколико се усклађени редови вожње за регистрацију не
доставе у складу са роком одређеним у писменом
обавјештењу из става 1. овога члана, сматраће се да је
тај превозник одустао од реда вожње.
Члан 16.
Редови вожње региструју се у складу са подацима из
записника о спроведеном поступку усклађивања из
члана 4. став 4. овога Правилника.
Саставни дио реда вожње је и кооперативни уговор
уколико је ред вожње регистрован на више превозника.
Надлежни општински орган доставља регистрован и
овјерен најмање један оргинал примјерак реда вожње
превознику на чије име гласи тај ред вожње.
Ред вожње у кооперацији не може се доставити ни
једном од коопераната уколико није приложен
кооперантски уговор.
Члан 17.
Након истека важења регистровани ред вожње упућује
се на поступак усклађивања редова вожње као стари ред
вожње.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Ступањем на снагу овога Правилника престаје да важи
Правилник о критеријима, начину и поступку
усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских
линија на подручју општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 2/03 и 6/06).
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а биће
објављен у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број: 11-345-24/10
Датум: 24.05.2010.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

др Доброслав Ћук,с.р.
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Прилог 1.
____________________________
Превозник (пуни назив)
ВРСТА ЛИНИЈЕ ____________________________________
(стална или сезонска)
РЕД ВОЖЊЕ ЗА АУТОБУСКУ ЛИНИЈУ
__________________________________________________
(уписати назив аутобуске линије)
Вријеме у одласку
1
2
3
4

КМ

СТАНИЦЕ
стајалишта

Вријеме у повратку
5
6
7
8

РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА (свакодневно, неће се одржавати викендом или празником, неком
данима у седмици , за вријеме ђачког распуста и сл.)
РОК ВАЖЕЊА:
Потпис одговорног лица
________________________________

Датум: 30.06.2010.
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Прилог 2.
ПРЕГЛЕД МЕЂУСТАЈАЛИШНИХ ДУЖИНА И РЕЛАЦИЈА, МИНИМАЛНОГ ВРЕМЕНА
ВОЖЊЕ-ПУТОВАЊА ИЗМЕЂУ СТАЈАЛИШТА И ПО РЕЛАЦИЈАМА
1. РЕЛАЦИЈА
ТРЕБИЊЕ – ХРУПЈЕЛА - ДРАЖИН ДО - ТРЕБИЊЕ
СТАНИЦЕ/стајалишта
ТИНИ
А.СТАНИЦА
НЕБОДЕРИ
СТАРА ПОШТА
Ш.ЦЕНТАР
ХРУПЈЕЛА
РЕЗЕРВОАР
ХРУПЈЕЛА 1
Ш.ЦЕНТАР
ЗАСАД
МОСТАЋИ
Р.ДРАЖИН ДО

1.
2.
0
0
0.5
0.5
1
0.5
1.5
0.5
2
0.5
3
1
4
1
5
1
6
1
8
2
9
1
10
1
Vs=40,00 km/h, tmin=15 min, L=10 km

2. РЕЛАЦИЈА
ТРЕБИЊЕ – ДУЖИ - ТРЕБИЊЕ
СТАНИЦЕ/стајалишта
1.
ТРЕБИЊЕ
0
Б,ПУМПА
1
Р.ПРИДВОРЦИ
2
А.МЕЂА
3
Б.ГОМИЛЕ
4
ВОЛУЈАЦ
6
БИОГРАД
9
ДУЖИ
12
Vs= 34,28 km/h, tmin= 21min, L= 12km

2.
0
1
1
1
1
2
3
3

3.
0
1
3
5
6
7
8
9
10
12
14
15

4.
0
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1

3.
0
3
5
7
10
13
17
21

4.
0
3
2
2
3
3
4
4
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3. РЕЛАЦИЈА
ТРЕБИЊЕ – ХРУПЈЕЛА - ДОМАШЕВО - ТРЕБИЊЕ
СТАНИЦЕ/стајалишта
1.
2.
ТРЕБИЊЕ
ЈАСЕН
МОСКО
БОРКОВИЋА БАРЕ
АНДРИЋА ЋУПРИЈА
ШКОЛА
ШАНИЦИ
ЖДРИЈЕЛОВИЋИ
ДОМАШЕВО

0
8
12
16
19
23
26
29
32
Vs=48,00 km/h, tmin=40 min, L=32 km

0
8
4
4
3
4
3
3
3

3.

4.

0
10
15
20
22
25
30
35
40

0
10
5
5
2
3
5
5
5

4. РЕЛАЦИЈА
ТРЕБИЊЕ – ГОРИЦА – БАЊЕВЦИ - БРАНА ГОРИЦА - КРУЖНО - ТРЕБИЊЕ
СТАНИЦЕ/стајалишта
1.
2.
3.
4.
ТИНИ
0
0
0
0
А.СТАНИЦА
0.5
0.5
1
1
НЕБОДЕРИ
1
0.5
2
1
БИЛЕЋКА УЛИЦА
1.5
0.5
3
1
Р.ГРАДИНА
2
0.5
4
1
ГОРИЦА I
3
1
5
1
ГОРИЦА II
3.5
0.5
6
1
ГОРИЦА III
4
0.5
7
1
Р.БАЊЕВЦИ
6
2
10
3
БРАНА ГОРИЦА
9
3
15
5
Vs=36,00 km/h, tmin=15 min, L=9 km
5. РЕЛАЦИЈА
ТРЕБИЊЕ - НУДО - ТРЕБИЊЕ
СТАНИЦЕ/стајалишта
1.
ТРЕБИЊЕ
0
ГОРИЦА
2
МОСТ
4
ЛАСТВА
12
УШЋЕ
14

2.
0
2
2
8
2

3.
0
5
10
15
20

4.
0
5
5
5
5
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ЖУПА
АРАНЂЕЛОВО
НУДО
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16
18
20
24
Vs=36,00 km/h, tmin=40 min, L=24 km
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2
2
2
4

6. РЕЛАЦИЈА
ТРЕБИЊЕ - ИВАНИЦА - ТРЕБИЊЕ
СТАНИЦЕ/стајалишта
1.
2.
ТРЕБИЊЕ
0
0
А.МЕЂА
3
3
ВОЛУЈАЦ
5
2
БИОГРАД
5
2
ДУЖИ
10
2
Р.ЖДРИЈЕЛО
14
4
ИВАНИЦА
25
11
Vs=51,72 km/h, tmin=29 min, L=25 km
7. РЕЛАЦИЈА
ТРЕБИЊЕ - ЗГОЊЕВО - ТРЕБИЊЕ
СТАНИЦЕ
Стајалишта
1.
2.
ТРЕБИЊЕ
0
0
А.МЕЂА
3
3
ЧИЧЕВО
4
1
ДОМ
5
1
ЏИВАР
6
1
ПЕТРОВ МАНАСТИР
7
1
ЗГОЊЕВО
8
1
Vs=30,00 km/h, tmin=15 min, L=8 km

25
30
35
40

5
5
5
5

3.
0
5
18
18
14
19
29

4.
0
5
3
3
3
5
10

3.
0
5
7
9
11
13
15

4.
0
5
2
2
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8

Податке уписао
(потпис)
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ПРИМЈЕДБА

Брисан из
регистра
(датум и
бр.рјеш.)

Достављен за
упис
(датум)

Усклађен
(датум)

Фирма и сједиште
превозника, односно
име, презиме и
пребивалиште
самостал.
привредника

ЛИНИЈА (полазна,
успутна и крајња
станица/стајлиште)

Датум уписа

Редни број
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Прилог 3

РЕД ВОЖЊЕ

9

Датум: 30.06.2010.
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На основу члана 43. и 72. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45.Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) Начелник
Општине д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији радних мјеста Административне
службе Општине Требиње
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији
радних мјеста Административне службе Општине
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број
5/09) у даљем тексту Правилник у члану 55. иза тачке
2.2.2. додаје се тачка 2.2.2а. која гласи:
“2.2.2а. Самостални стручни сарадник- Шеф Мјесне
канцеларије Требиње
Опис послова и задатака
Организује, обједињује, усмјерава и руководи радом
Мјесне канцеларије Требиње. Организује, усмјерава и
координира рад Mјесних канцеларија Ластва, Хум,
Граб, Моско, Љубомир и Величани. Предлаже,
припрема и проводи унапређење активности везаних за
рад матичне службе и грађанских стања. Анализира
стање обучености кадрова који раде на пословима
грађанских стања и предлаже мјере за њихово
побољшање. Предлаже планове обуке. Пружа
непосредну стручну помоћ извршиоцима послова из
дјелогруга рада мјесних канцеларија из области
грађанских стања. Израђује извјештаје о раду мјесних
канцеларија. Обавља и друге послове везане за рад
мјесних канцеларија из области грађанских стања.
Одговоран је за рад и функционисање мјесних
канцеларија. Обавља и друге послове у складу са
законом, подзаконским актима. Одговора начелнику
одјељења и шефу одсјека за законито, правилно и
благовремено извршавање послова и задатка из
дјелокруга свог рада.
Број извршилаца: један (1)
Група и степен сложености: стручно-оперативни,
сложени.
Услови за вршење послова: ВСС или ВШС, 2 године
радног искуства, познавање рада на рачунару, да прође
основну безбједносну провјеру за рад степена
"ПОВЈЕРЉИВО", положен стручни испит за рад у
органима управе и положен посебан стручни испит за
матичара.
У члану 55. тачка 2.2.3. у дијелу који се односи на
услове за вршење послова мијења се и гласи:
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Услови за вршење послова: средња стручна спрема – IV
степен друштвеног смјера, положен стручни испит за
рад у органима управе, положен посебан стручни испит
за матичара, да прође основну безбједносну провјеру за
рад степена "ПОВЈЕРЉИВО", познавање рада на
рачунару и 1 година радног искуства.
У члану 55. тачка 2.2.4. у дијелу који се односи на
вршење послова мијења се и гласи:
Услови за вршење послова: средња стручна спрема – IV
степен друштвеног смјера, положен стручни испит за
рад у органима управе, положен посебан стручни испит
за матичара, да прође основну безбједносну провјеру за
рад степена "ПОВЈЕРЉИВО", познавање рада на
рачунару и 1 година радног искуства.
У члану 55. тачка 2.2.7. у дијелу који се односи на
вршење послова мијења се и гласи:
Услови за вршење послова: средња стручна спрема – IV
степен друштвеног смјера, положен стручни испит за
рад у органима управе, положен посебан стручни испит
за матичара, да прође основну безбједносну провјеру за
рад степена "ПОВЈЕРЉИВО", познавање рада на
рачунару и 1 година радног искуства.
Члан 2.
У члану 56. иза тачке 2.2.5. додаје се тачка 2.2.5а.
која гласи: Стручни сарадник за рурални развој
Опис послова и задатака:
Прати спровођење закона и других прописа и одлука из
области руралног развоја из надлежности локалне
заједнице.Припрема приједлоге за предузимање мјера и
радњи из надлежности локалне заједнице везаних за
рурални развој и то: мјера за повећање конкурентности,
за заштиту руралне околине и за побољшање квалитета
живота у руралним подручјима. Припрема приједлоге
на усвајање планова, програма, пројеката и мјера
руралног развоја и одговоран је за реализацију
донесених мјера и активности као и за надзор над
реализацијом и извјештавањем о реализованим
пројектима, програмима и мјерама руралног развоја на
локалном нивоу.Припрема и предлаже предузимање
мјера на ефективном хармонизирању, координирању,
имплементирању
и
мониторинг
стратегији
агроекономске политике на локалном нивоу као и
агроекономске политике везане за рурални развој и
програма и буџетских планова у вези са тим на
локалном нивоу у складу са стратешким и оперативним
плановима локалне заједнице.Предлаже осигурање
учешћа у одређеним радним тимовима и активно
учешће у јавним дискусијама на локалном нивоу, као и
обезбјеђење неопходних информација и података за
побољшање процеса планирања и имплементирања
локалне политике у тој области.
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Предлаже годишње прилагођавање и редефинисање
мјера локалне политике и програма развоја у руралној
области у складу са налазима система мониторинга и
евалуације. Ефективно и ефикасно координира и
сарађује са свим институцијама одговорним за
управљање сектором пољопривреде, прехране и
руралног развоја.Осигурава да предузете акције прати
јасан консултативни процес, те да рад буде јаван.
Припрема ради достављања надлежним органима и по
њиховом захтјеву извјештаје о успјешности дјеловања
на руралном развоју у локалној заједници.
Број извршилаца :један (1).
Група и степен сложености :оперативно – технички
,једноставни.
Услови за вршење послова :ССС , 1 година радног
искуства ,положен стручни испит
У члану 56. тачка 2.2.6. назив радног мјеста Стручни
сарадник технички секретар Пословног инкубатора
се мијења и гласи „Виши стручни сарадник – технички
секретар Пословног инкубатора“, као и у дијелу
услови за вршење послова се мијењају и гласе: Виша
стручна спрема, 1 година радног искуства, положен
стручни испит за рад у Административној служби.
У члану 56. тачка 2.2.7. назив радног мјеста Стручни
сарадник за пословне просторе се мијења и гласи:
Стручни сарадник
за
пословне
просторе
–
књиговодствено - правни послови.
У члану 56. иза тачке 2.2.7. додаје се тачка 2.2.7а.
која гласи Стручни сарадник за пословне просторе –
грађевинско – технички послови.
Опис послова и задатака:
Учествује у процјени стања и површине пословних
простора у власништву Општине Требиње. Ради на
изради и чувању техничке документације за те пословне
просторе, као и на изради записника за све пословне
просторе на подручју општине Требиње у циљу
издавања
рјешења
ради
наплате
општинске
таксе.Упознава
заинтересоване
странке
са
локалитетом, унутрашњим изгледом и стањем
општинских пословних простора прије њиховог
кориштења, ради на процјени улагања у те просторе
прије или након кориштења. Врши примопредају и
израду записника на терену за пословне просторе које
корисници узимају у закуп или враћају послије
кориштења општини Требиње.Израђује извјештај о
раду из свог дјелокруга посла, врши и друге послове у
складу са законом, позаконским актима и овлаштењима
начелника одјељења. За свој рад одговара начелнику
одјељења и шефу одсјека.
Број извршилаца : један ( 1 )
Група и степен сложености:ССС–грађевинска
техничка школа, 1 година радног искуства, положен
стручни испит.
Члан 3.
У члану 59. тачка 5.2.3. Стручни сарадник за
аутоматску обраду података мијења се и гласи:
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Врши обраду предмета о откупу и закупу
станова.Обрачунава откупну цијену станова.
Води евиденцију приспјелих и ријешених предмета,
откупљених и станова датих у закуп.
Врши техничку обраду предмета о утврђивању накнаде
о кориштењу градског грађевинског земљишта. Води
евиденцију приспјелих предмета и њихове доставе.
Учествује у раду комисија за премјер површина на
основу којег се врши обрачун накнада за кориштење
градског грађевинског земљишта.
Обавјештава шефа одсијека и начелника одјељења о
стању и кретању предмета и подноси им извјештај о
свом раду. Обавља и друге послове у складу са законом,
подзаконским актима и овлаштењима начелника
одјељења и шефа одсјека.
Број извршилаца :један (1).
Група и степен сложености :административно –
технички, једноставни.
Услови за вршење послова: ССС, 1 година радног
искуства, положен стручни испит,
познавање рада на рачунару.
У члану 59 тачка 5.3.1.Шеф одсјека у опису посла
бришу се ријечи:
„врши послове водопривредне инспекције и овјерава
коначне
ситуације
из
области
одржавања,
реконструкције
и
изградње
комуналне
инфраструктуре“.
У члану 59. тачка 5.3.3. Самостални стручни
сарадник за еколошке дозволе и послове комуналне
инфраструктуре у дијелу који се односи на услове за
вршење послова мијења се и гласи
Услови за вршење послова: ВСС, грађевински или
природно-математички факултет, смјер екологија, 2
године радног искуства, положен стручни испит.
У члану 59. тачка 5.3.6.Стручни сарадник за
администравивно техничке послове и
аутоматску обраду података мијења се и гласи:
Врши административно–техничке послове у одјељењу.
Води мјесечну евиденцију присутности радника на
послу и евиденцију издатих путних налога радницима
одјељења
Врши техничку обраду предмета о утврђивању накнаде
за кориштење комуналних добара. Води евиденцију
приспјелих предмета, и њихове доставе.
Учествује у раду комисија за премјер површина на
основу којег се врши обрачун накнада за кориштење
комуналних добара.
Обавјештава шефа одсијека и начелника одјељења о
стању и кретању предмета и подноси им извјештај о
свом раду. Обавља и друге послове у складу са законом,
подзаконским актима и овлаштењима начелника
одјељења и шефа одсјека.
Број извршилаца:један (1).
Група и степен сложености: административно –
технички, једноставни.
Услови за вршење послова: ССС , 1 година радног
искуства, положен стручни испит,
познавање рада на рачунару.

Датум: 30.06.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

У члану 59. додаје се нова тачка 5.3.7.Самостални
стручни
сарадник
за
послове
комуналне
инфраструктуре и гласи:
Самостално води управни поступак и израђује рјешења
из комуналне области. Учествује у припреми и изради
програма заједничке комуналне потрошње и стара се о
документацији из комуналне области.
Учествује у припреми документације за поступак
јавних набавки.
Врши припрему документације и израду спецификације
обвезника за поступак принудног-административног
извршења рјешења из комуналне области.
Обавјештава шефа одсјека и начелника одјељења о
стању и кретању предмета и подноси им извјештај о
свом раду. Обавља и друге послове у складу са
законом,подзаконским
актима
и
овлаштењима
начелника одјељења и шефа одсјека.
Број извршилаца: један (1).
Група
и
степен
сложености:
управно
–
надзорни,најсложенији.
Услови за вршење послова: ВСС, 2 године радног
искуства, положен стручни испит.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-022-22/10
Датум,07.06.2010. године

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 06-372-18/10 од 16.04.2010. године,
извршио је у регистар заједнице етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-058
упис оснивања Заједнице за управљање зградом
Требиње, Х.С. Косаче 7, са следећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника,
Требиње, ул. Х.С. Косаче 7.
Оснивачи: 8 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320. Управљање зградом за рачун
етажних власника зграде.
Иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заједницу заступа Ковач Жарко, предсједник
Скупштине, самостално и без ограничења и замјеник
Весна Куртовић.
Број: 06-372-18/10
Датум:16.04.2010. године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
ОРГАНА

Стеван Бекан, с.р.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 45. Статута
Општине Требиње („Сл.гласник Општине Требиње“
број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, дана
02.06.2010. године, даје
С А Г Л А С Н О С Т
на Одлуку о измјени и допуни Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Јавној установи за одгој дјеце „Наша
радост“ Требиње
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјени и допуни
Правилника
о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији радних мјеста у Јавној установи за
одгој дјеце „Наша радост“ Требиње број: 43/10 од
30.04.2010. године.
Акт из претходне алинеје овог става примјењиваће се
од дана давања Сагласности.
II
Ова Сагласност ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:11-12-4/2010
Датум,02.06.2010. године

Број: 4 - Страна: 37

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

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 06-372-20/10 од 26.04.2010. године,
извршио је у регистар заједнице етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-059
упис оснивања Заједнице за управљање зградом
Требиње, Видовданска 7, са следећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом
Требиње, Видовданска бр. 7.
Оснивачи: 11 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320. 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 Душан Лужаић, предсједник
Управног одбора, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-20/10
Датум: 26.04.2010. године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
ОРГАНА

Стеван Бекан, с.р.

Број: 4 - Страна: 38

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

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 06-372-22/10 од 05.05.2010. године,
извршио је у регистар заједнице етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-060
упис оснивања Заједнице етажних власника Требиње,
ул. Воја Кораћа број 4, са следећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника,
Требиње, ул. Воја Кораћа бр. 4.
Оснивачи: 19 етажних власника зграде.

Датум: 30.06.2010.

Дјелатност: 70320. Управљање зградом за рачун
етажних власника зграде.
Иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заједницу заступа Милорад Ивковић, предсједник
Скупштине Василије Робовић предсједник Управног
одбора, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-22/10
Датум:05.05.2010.године

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
ОРГАНА

Стеван Бекан, с.р.

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Одлука о прихватању потенцијалног кредитног задужења према Влади Републике
Аустрије по пројекту „Систем водоснабдијевања у општини Требиње“
2. Одлука о усвајању Мастер плана „Требињересорт“
3. Одлука о усвајању Регулационог плана „Волујац 2“
4. Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у
општој употреби-јавно добро
5. Одлука о замјени некретнина
6. Одлука о замјени некретнина
7. Одлука о замјени некретнина
8. Одлука о замјени некретнина
9. Одлука о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној
својини
10. Одлука о изради Идејног рјешења за нову аутобуску и бензинску станицу у склопу
израде измјене и допуне Регулационог Плана Засад Поље
11. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета Општине Требиње по завршном
рачуну за 2009. годину
12. Одлука о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју општине
Требиње
13. Одлука о разрјешењу директора ЈЗУ „Апотека“ Требиње
14. Одлука о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ „Апотека“ Требиње
15. Одлука о одређивању назива Стадиона малих спортова у Бреговима
16. Одлука о расписивању избора у мјесним заједницама на подручју општине Требиње
17. Одлука о измјени Одлуке о одржавању чистоће
18. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту
19. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту
20. Закључак о прихватању Извјештаја о ревизији финансијских извјештаја Општине
Требиње за период 01.01. до 31.12.2008. године
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21. Закључак о прихватању Плана активности за провођење препорука које је дао
Ревизорски тим послије извршене ревизије финансијских извјештаја Општине Требиње
за период 01.01. до 31.12.2008. године
22. Закључак о давању сагласности Начелнику Општине
23. Закључак о давању сагласности Начелнику Општине
24. Закључак о давању сагласности Начелнику Општине
25. Закључак о неприхватању понуде
26. Закључак о неприхватању понуде
27. Закључак о прихватању Извјештаја о раду Начелника Општине и одјељења
Административне службе Општине Требиње за 2009. годину
28. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе Центар за информисање за 2010.
Годину
29. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе Центар за социјални рад за 2010.
Годину
30. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Дом младих“ за 2010. годину
31. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе Туристичке организације за 2010.
Годину
32. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Требињеспорт“ за 2010. годину
33. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе Агенције за развој малих и средњих
предузећа Требиње за 2010. годину
34. Закључак о усвајању Програма рада Здравствене установе Дом здравља за 2010. годину
35. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе Наша радост за 2010. годину
36. Закључак о усвајању Програма рада Здравствене установе Апотека за 2010. годину
37. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе Музеј Херцеговине за 2010. годину
38. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе Народна библиотека за 2010. годину
39. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе Требињестан за 2010. годину
40. Закључак о прихватању Информације о програмима одржаним у оквиру манифестације
„Требињске љетне свечаности“ у 2009. години
41. Закључак о прихватању Извјештаја о стамбеном збрињавању ППБ и РВИ за период
01.01.2010. до 31.03.2010. године
42. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Програма заједничке комуналне
потрошње за 2010. годину
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АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Рјешење
2. Рјешење о измјени Рјешења број:11-66-56/10 од 30.04.2010. године
3. Рјешење о именовању Комисије
4. Закључак
5. Закључак
6. Закључак
7. Закључак
8. Закључак
9. Закључак
10. Закључак
11. Закључак
12. Закључак
13. Закључак
14. Закључак
15. Закључак
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16. Закључак
17. Закључак
18. Закључак
19. Закључак
20. Закључак
21. Закључак
22. Закључак
23. Закључак
24. Закључак
25. Правилник о условима и критеријима за финансирање програма развоја спорта у
општини Требиње
26. Правилник о начину обрачуна и наплате заједничких трошкова „Пословног
инкубатора“ Требиње
27. Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње на подручју општине Требињ
28. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Административне службе Општине Требиње
29. Сагласност на Одлуку о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Јавној установи за одгој дјеце „Наша радост“
Требиње
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ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда
2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда
3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда

Издавач: Скупштина општине Требиње – Стручна служба Скупштине, Улица Вука Караџића бр. 2.
89101 Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби.
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