СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Година XLVII

Требиње, 31.12.2010.године

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 125. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
55/10) и члана 31. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број:
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној дана
30.12.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
о легализацији бесправно започетих или
изграђених објеката или дијелова објеката на
подручју Општине Требиње
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и поступак
трајног/привременог задржавања свих бесправно
започетих или изграђених објеката или дијелова
објеката и поступак рушења бесправно започетих
или изграђених објеката или дијелова објеката.

III

Број: 7

ТРАЈНО ЗАДРЖАВАЊЕ
Члан 3.

Постојање бесправно започетих или изграђених
објеката или дијелова објеката утврдиће се у
поступку, а на основу захтјева.
Члан 4.
Објекти изграђени прије првог аерофото–
граметријског снимања на подручју општине
Требиње сматрају се легално изграђеним (положај
хоризонтални и вертикални габарити).
За објекте из става 1. овог члана инвеститор није
дужан платити накнаду за трошкове уређења
градског грађевинског земљишта и накнаду за
природне погодности и погодности изграђене
инфраструктуре (једнократна рента).
На дијелове објекта из става 1. овог члана који на
било који начин одступају од изворног облика по
положају и димензијама примјењиваће се одредбе
Закона о уређењу простора („Службени гласник
Републике Српске“, број: 55/10), у смислу
легализације.
Члан 5.

II ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА
Члан 2.
Изрази употребљени у овој Одлуци имају следеће
значење:

Подносилац пријаве/захтјева за легализацију
бесправно започетог или изграђеног објекта или
дијелова објекта дужан је уз захтјев приложити
сву расположиву документацију, а обавезно:

- „бесправно изграђени објекат“ је објекат или дио
објекта започет или изграђен без одобрења за
грађење,

- Посједовни лист и земљишно-књижни извадак

- „трајно задржани објекат“ је онај објекат за који
је након проведеног поступка донесено рјешење о
накнадном одобрењу за грађење.

- Геодетски снимак објекта.

- „привремено задржани објекат“ је онај објекат за
који је након проведеног поступка донесено
рјешење о привременом задржавању.
- „рушење“ је поступак уклањања бесправно
почетих или изграђених објеката или дијелова
објеката за који се у проведеном поступку утврди
да нема могућности за његово трајно/привремено
задржавање.

- Копија катастарског плана
- Доказ о плаћеној административној такси
У складу са испуњеношћу услова за легализацију
објекта који је предмет легализације, подносиоцу
захтјева ће се издати локацијски услови.
Члан 6.
По добијању локацијских услова за бесправно
започети или изграђени објекат или дијелова
објекта надлежни орган, односно Одјељење за
просторно уређење издаће рјешење о висини
накнаде за уређење грађевинског земљишта и
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Датум: 31.12.2010.

накнаде за природну погодност грађевинског
земљишта.

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број: 55/10).

Члан 7.

Члан 12.

Уколико се бесправно изграђени објекат не може
привремено
ни
трајно
задржати
због
немогућности уклапања у плански акт, накнадно
рјешење о одобрењу грађења ће се издати на
основу стручног мишљења правног лица које, у
смислу Закона о уређењу простора испуњава
услове за израду планова, односно Стручне
комисије коју именује начелник Одјељења за
просторно уређење, која ће у сваком конкретном
случају цијенити оправданост односно услове и
могућности доношења накнадног рјешења о
одобрењу за грађење, бесправно изграђеног или
започетог објекта или дијелова објекта.

За објекте који не испуњавају услове за доношење
накнадног рјешења о одобрењу за грађење
примјениће се одредбе следећег поглавља.

У Комисију из става 1. овог члана обавезно се
именује најмање један дипл.инг. архитектуре или
један дипл.инг.грађевинарства, један геодета и
један дипл.инг. чија ће се струка одредити с
обзиром на врсту, величину и намјену грађевине.
Чланови Комисије морају посједовати овлашћења
(лиценце) за пројектовање односно грађење
одговарајуће врсте грађевине.
Члан 8.
У поступку доношења накнадног рјешења о
одобрењу за грађење орган управе ће поред
стручног мишљења Комисије из члана 7. ове
Одлуке извршити и друге радње доказивања
(увиђај на лицу мјеста, вештачење и др.).
Орган ће посебно водити рачуна о намјени
објекта, висини уложених средстава, услова
локације и окружења и другим околностима
сваког конкретног случаја, као и рефлексије на
шире окружење и јавност.
Члан 9.
Уколико нема услова за трајно задржавање
цјелокупне грађевине, или задржавање грађевине
у изведеном стању, а постоји могућност
дјелимичног задржавања грађевине уз измјењене
услове грађења (промјена габарита, спратности,
обликовање, димензије и сл.) надлежни орган који
води поступак дужан је инвеститору понудити
прихватљиво рјешење.
Члан 10.
Накнада
за
трошкове
уређења
градског
грађевинског земљишта и накнада за природне
погодности (једнократна рента) инвеститору се
умањују за 50% од предвиђених накнада по
Одлуци о грађевинском земљишту.
Члан 11.
За бесправно изграђени објекат за који се донесе
рјешење о трајном задржавању (накнадно рјешење
о одобрењу за грађење или накнадно рјешење о
одобрењу за употребу), даном извршности тог
рјешења, престају ограничења из члана 77. став 3.

IV ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖАВАЊЕ
Члан 13.
За грађевину која не испуњава услове за трајно
задржавање, донијеће се рјешење о привременом
задржавању бесправно изграђеног објекта или
рјешење о рушењу објекта.
Члан 14.
Рјешење о привременом задржавању бесправно
изграђеног објекта доноси се изузетно и траје
најдуже до момента привођења земљишта трајној
намјени.
Члан 15.
Рјешење о привременом задржавању незаконито
изграђене грађевине даје инвеститору правни
основ за привремено прикључење на инсталације
комуналне и друге инфраструктуре (водовод,
канализације, електро, ТТ вод и др.).
Члан 16.
Обавеза Одјељења за просторно уређење Општине
Требиње је да у складу са издатим рјешењима о
привременом задржавању незаконито изграђених
објеката изврши евидентирање таквих објеката, а
у циљу стварања ажурне документационе основе
за израду или измјену и допуну важећих планских
докумената.
Члан 17.
Накнада за уређење градског грађевинског
земљишта за грађевине које се рјешењем привремено задржавају плаћа се као и за трајно задржане
грађевине, у смислу члана 10. ове Одлуке.
Члан 18.
Власници привремено задржане незаконито
изграђене грађевине дужни су уклонити грађевину
под пријетњом принудног извршавања о свом
трошку када се испуне услови из члана 16. ове
Одлуке а на основу рјешења Одјељења за
просторно уређење Административне службе
Општине Требиње.
У случају поступања по претходном ставу,
власници грађевине немају право на накнаду за
уложена средства у привремено задржану
грађевину нити на замјенску локацију.
V РУШЕЊЕ
Члан 19.
За изграђене објекте и објекте чије грађење је
започето без одобрења за грађење, а инвеститор не
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поднесе захтјев за трајно/привремено задржавање
до рока одређеног овом Одлуком или поднесени
захтјев буде коначним рјешењем одбијен донијеће
се рјешење о рушењу грађевине по члану 107.
тачка под ђ. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.
55/10).
За објекте за које се утврди да због физичке
дотрајалости, елементарних непогода, ратних
дејстава и већих оштећења представљају опасност
по живот или здравље људи, околине, сусједне
објекте и саобраћај, орган Административне
службе надлежан за послове грађења доноси
рјешење о уклањању таквог објекта, уз услове
предвиђене чланом 103. Закона о уређењу
простора и грађења.
Члан 20.
Објекте из претходног члана инфраструктурна
предузећа су дужна искључити са својих
инсталација одмах по обавјештењу урбанистичкограђевинског инспектора или Одјељења за
просторнмо уређење.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Власник бесправно започетог или изграђеног
објекта или дијелова објекта мора поднијети
захтјев-пријаву за трајно/привремено задржавање
грађевине Одјељењу за просторно уређење у року
од годину дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
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ОДЛУКУ
о усвајању Иницијативе Савеза
градоначелника/The Covenant of Mayors
Initiative о смањењу емисије CO2 до 2020. године
Члан 1.
Усваја се Иницијатива Савеза градоначелника The
Covenant of Mayors Initiative о смањењу емисије
CO2 за најмање 20% до 2020. године.
Члан 2.
Иницијатива Савеза градоначелника представља
Иницијативу Европске комисије, која пружа
водећим европским градовима да умање
климатске промјене, кроз имплементацију
напредних локалних политика о одрживој
енергији које повећавају квалитет живота грађана
и рјешавају кључна друштвена питања.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине Требиње да
приступи процедури потписивања Споразума
градоначелника са Европском комисијом.
Члан 4.
Скупштина општине Требиње ће обавијестити
Европску комисију о својој одлуци слањем епоруке
на
адресу/mailbox
Споразума
градоначелника / The Covenant of Mayors.
Члан 5.
Скупштина општине Требиње ће примити потврду
путем е-поште са информацијама о наредним
корацима.

Члан 22.

Члан 6.

Ова Одлука примјењује се на бесправно започете
или изграђене објекте или дијелове објекта,
започете и изграђене до дана ступања на снагу
исте.

Начелник општине Требиње ће својим рјешењем
именовати Радну групу за израду Акционог плана
за одрживу енергију SEAP (Sustainable Energy
Action Plan).

Члан 23.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Требиње."

Акциони план за одрживу енергију SEAP
(Sustainable Energy Action Plan) представља
стратешки и оперативни документ, који дефинише
свеобухватни оквир за циљеве до 2020. године
односно документ који показује како ће локална
власт достићи смањење емисије до 2020. године.
Акциони план користи резултате претходно
припремљеног Пописа/преглед стања емисија
(BEI) како би идентификовао најбоља подручја за
акције и могућности за достизање циља локалне
власти о смањењу CO2. Документ дефинише
конкретне мјере редукције заједно са временским
оквирима и додијељеним одговорностима.

Број:09-013-259/10
Датум:30.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05), члана 31. Статута Општине
Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) и члана 98.
Пословника Скупштине општине Требиње («Сл.
гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07
и 7/08) Скупштина општине Требиње, на сједници
одржаној 30.12.2010.године, донијела је

Члан 8.
Рок за израду Акционог плана за одрживу
енрегију/ Sustainable Energy Action Plan (SEAP)
укључујући Попис/преглед стања емисија (BEI) је
једна (1) година од датума потписивања
Споразума
градоначелника
са
Европском
комисијом.
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Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње “.
Број:09-013-262/10
Датум:30.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Датум: 31.12.2010.

На основу члана 33. став 4. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике
Српске“ број 112/06) и члана 31. Статута Општине
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“
број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној дана
30.12.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ

На основу члана 121. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05), члана 51.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“ број: 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и
5/10) 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 30.12.2010.године,
донијела је
О Д Л У К У
о именовању чланова Комисије за пријем
службеника Административне службе
Општине Требиње
Члан 1.
У
Комисију
за
пријем
службеника
у
Административну службу Општине Требиње,
ради попуне упражњених радних мјеста:
"Стручни
сарадник
за
административно
техничке послове у Одјељењу за привреду и
друштвене дјелатности“ – 1 извршилац
Услови за вршење послова су:
ССС, једна година радног искуства, положен
стручни испит за рад у административној служби,
именују се:
1. Стојанка Мисита, дипл.правник - службеник
Административне службе Општине Требиње
2. Марица Милановић, дипл.правник - службеник
Административне службе Општине Требиње
3. Вера Булут, правник. - листа стручњака коју је
утврдила СО
4. Јово Краљевић, дипл. инжењер електротехнике
- листа стручњака коју је утврдила СО
5. Кова Вучић, дипломирани економиста - листа
стручњака коју је утврдила СО
Члан 2.
Задатак Комисије дефинисан је Законом о
локалној самоуправи.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број:09-013-263/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:30.12.2010. године
Веселин Савић,с.р.

Члан 1.
Скупштина општине Требиње усваја Нови
Програм уређења грађевинског земљишта за
2010.годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Нови Програм
уређења грађевинског земљишта за 2010.годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Требиње.
Број:09-013-264/10
Датум:30.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

НОВИ ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА
2010.ГОДИНУ
Увод
Нови програм уређења и опремања грађевинског
земљишта са финансијским планом за 2010.
годину (у даљем тексту: Програм) обухвата
уређивање и опремање грађевинског земљишта
на територији општине Требиње, тј. улагања у
припрему и изградњу капиталних објеката .
Програм се заснива на рјешењима и условима
садржаним у законима, одлукама и прописима
којима се уређују односи у области грађевинског
земљишта и грађења.
Врсту и обим програмских задатака опредељују:
Ребаланс
Буџета
Општине
Требиње
за
2010.годину, те стање реализације инвестиција и
изградње објеката комуналне инфраструктуре чија
реализација траје више година, стање израде
започете планске и техничке документације.
Основна опредјељења Програма су:
Рационално коришћење грађевинског земљишта и
боље искоришћење постојећих капацитета
инфраструктурних система;
Полазећи од наведених циљева, података о стању
радова и материјалних оквира за реализацију
Програма, Програм садржи избор приоритетних
објеката комуналне инфраструктуре и планиране
активности које су утврђене по следећим
основним критеријумима:

Датум: 31.12.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

- завршетак и довођење у функцију објеката чија
је изградња у току;
- одржавање континуитета изградње комуналних
објеката значајних за развој града у цјелини;
- изградња нових објеката и доградња постојећих
који су неопходни за реализацију стамбене и друге
изградње на започетим и новим локацијама;
- израда планске и техничке документације за
просторе и објекте чија је реализација извјесна,
као припрема за реализацију Програма у наредним
годинама.
I - ПРОГРАМ ПРИПРЕМАЊА ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Припремање грађевинског земљишта за изградњу
обухвата:
- Прибављање просторно-планске документације
као основе за привођење намјени грађевинског
земљишта;
- Прибављање земљишта у корист Општине
Требиње, које обухвата рјешавање имовинскоправних односа, у оквиру којих се врши исплата
накнаде за одузету имовину, ради изградње
комуналне инфраструктуре и саобраћајница на
локацијама чија је реализација започела у
претходном периоду и на новим локацијама гдје
изградња исте тек треба да почне.
1. Прибављање просторно-планске
документације
Поступак уређивања градског грађевинског
земљишта ради припремања земљишта за
изградњу и комуналног опремања започиње
прибављањем одговарајуће просторно–планске
документације.
Прибављање просторно планске документације у
складу са законом, подразумјева израду планова
на основу претходно обављених припремних
радова (истраживања, анализа, прикупљених
података, геодетских и геолошких подлога и др.),
усаглашавање различитих услова и планирање
најбољих могућих просторних рјешења .
У складу са прописима из области грађевинског
земљишта, планирања и изградње, као и
потребама општине, приоритет у изради Планова
ће имати:
- Планови за које су раније донесене одлуке о
приступању њиховој изради;
- Планови чија је реализација од значаја за развој
општине;
- Други планови за чију се израду укаже посебна
потреба, и то: израда проведбених планова; за
саобраћајне и инфраструктурне системе.
Програмом се предвиђају активности и планирају
потребна средства за прибављање Планова, и то:
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Планови који су у фази израде
–стечене обавезе, студије
изводљивости, пројектне припреме

295.424,00 КМ
(буџет)

2. Рјешавање имовинских односа
Рјешавање имовинско-правних односа који су
обухваћени овим програмом односе се на
изградњу саобраћајница и других објеката.
По сложености посла и технологији извођења, ови
послови трају дуже вријеме, некад и више година,
и не може се унапријед, са сигурношћу, одредити
када ће се окончати, јер зависе од исхода правних
поступака код надлежних органа.
Реализација имовинско-правних односа вршиће се
према утврђеним приоритетима и динамици,
којима се обезбијеђује ослобађање локација за
предвиђену изградњу инфраструктурних и других
објеката.
Рјешавање
имовинско-правних
односа
неопходних ради изградње саобраћајница у
насељима гдје постоје вишегодишњи проблеми
/10-30 година/, а за које постоје регулациони
планови или треба усвојити бар план парцелације.
Куповина земљишта

450.000,00 КМ
(буџет)

II - ПРОГРАМ ОПРЕМАЊА ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Програм обухвата изградњу објеката и мреже
водоснабдијевања,
објеката
за
регулацију
оборинских вода, изградњу објеката фекалне
канализације,
изградњу
саобраћајница
и
секундарно уређивање земљишта, као и уређење
околине.
Врста и обим Програмом планираних радова и
активности обухватају: припрему урбанистичке и
техничке документације, прибављање свих
потребних дозвола за изградњу, као и саму
изградњу, у складу са планираном динамиком.
Реализација ових објеката вршиће се према
следећим приоритетима:
- Обезбјеђење сигурности снабдијевања града
водом за пиће као и обезбјеђење нових количина
воде (изградња цјевовода, резервоари са црпним
станицама и др.);
- Изградња и реконструкција објеката, система
водоснабдијевања, односно наставак изградње
капиталних објеката чија се изградња реализује
кроз више година;
- Наставак изградње и реконструкције објеката
канализационог система;
- Припрема и изградња саобраћајница на
приоритетним правцима;
- Припрема
урбанистичке
и
техничке
документације за објекте водовода, канализације и
саобраћајница.

Број:7 - Страна: 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Ови објекти и мрежа могу бити примарног или
секундарног карактера, у зависности од
капацитета као и значаја у систему.
Примарни објекти комуналне инфраструктуре
дефинишу се средњорочним и годишњим
програмима уређивања грађевинског земљишта,
гдје се планира обим радова, динамика
реализације као и потребна средства, а секундарна
мрежа
инфраструктуре
дефинише
се
инвестиционим програмима локација и планира у
складу са интересом инвеститора за изградњу.
1. Изградња објеката и мреже
водоснабдијевања
Локалитет

Планирана
средства:

Изградња система
надзора и управљања
водоводом
Требиње-фаза 1

60.000,00 КМ
Водовод
(накнаде)
ГАП
60.000,00 КМ
(грант)
Прикључак
4.099,75 КМ
Изградња цјевовода за
водовода у
(накнаде)
водоснабдијевање дијела
насељу
2.400,25 КМ
насеља Оток
Оток
(буџет)
15.000.00 КМ
Реконструкција водовода
(буџет)
Ластва
од извора до каптаже
5.000,00 KM
(накнаде)
9.000, 00 КМ
Оровац
Санација каптаже
(буџет)

2. Изградња објеката за регулацију
оборинских вода
Планиране
услуге/радови

Хрупјела

УТ услови, израда
пројекта, прибављање
грађ. дозволе

Војводе
Синђелића
(Машић,
Гудељ)

Радови на регулацији
оборинских вода

Планирана
средства:
5.000,00 КМ
(накнаде)
702,00 КМ
(буџет)
59.674,79 КМ
(накнаде)
13.686,50 КМ
(буџет)

3. Изградња објеката фекалне канализације
Локалитет

Планиране
услуге /радови

Водовод

Ревитализација
постројења за предају
отпадних вода

Растоци

УТ услови,израда
пројекта , прибављање
грађ. дозволе,

Горица

Изградња секундарне
канализационе мреже

Црнач

Извођење радова

62.750,00 КМ
(буџет)

Наставак извођења
радова

45.000,00 КМ
(накнаде)
6.729,84 КМ
(буџет)

УТ услови,израда
пројекта , прибављање
грађ. дозволе,

6.000,00 КМ
(накнаде)
842,00 КМ
(буџет)

4. Уређење околине

Планиране
услуге/радови

Локалитет

Нова улица
у Засад
пољу
Горње
ПолицеБранковина
(Ул.Војводе
Синђелића)

Датум: 31.12.2010.

Планирана
средства:
150.000,00 КМ
(накнаде)
10.000,00 КМ
(накнаде)
1.404,00 КМ
(буџет)
223.138,15 КМ
(накнаде)

Локалитет

Планиране
услуге /радови

Планирана
средства:

Мокри
Долови

УТ услови,израда
пројекта, прибављање
грађ. дозволе,

12.053,00 КМ
(буџет)

Извођење радова

65.702,00 КМ
(буџет)

Извођење радова

26.500,00 КМ
(буџет)

Ул. Обала
Луке
Вукаловића
Игралиште
Бањевци

III - ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ НЕДОСТАЈУЋЕ
КОМУНАЛНЕ,
ЕЛЕКТРО
И
ПУТНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
У
ПОСТОЈЕЋИМ
НАСЕЉИМА
Овај дио Програма обухвата изградњу комуналног
објекта (гробља), изградњу јавне расвјете,
тротоара и тргова, електрификацију насеља, као и
стечене обавезе на изградњи, односно наставку
изградње недостајуће путне инфраструктуре у
постојећим насељима, као и на сеоским
локалитетима
1. Изградња јавне расвјете, тротоара и тргова
Планиране
услуге /радови

Планирана
средства:

Извођење радова

18.098,73 КМ
(буџет)

Извођење радова

83.919,42 КМ
(буџет)

Извођење радова

2.929,00 КМ
(буџет)

Тротоар у ул.
Шумадијској

Извођење радова

12.065,00 КМ
(буџет)

ЈР Село Туље

Извођење радова

23.000,00 КМ
(буџет)

ЈР Јужна
обилазница

Извођење радова

18.825,63 КМ
(буџет)

Локалитет
ЈР Улица
Војвођанска
Тротоар од
насеља
Подгљивље
до Мандића
пумпе
ЈР Вилин
Долац

Датум: 31.12.2010.
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ЈР РастоциПридворци

Наставак радова

60.000,00 КМ
(буџет)

ЈР села Крај и
Поткрај

Извођење радова

1.500,00 КМ
(буџет)

ЈР Хрупјела и
ВрпољеНабавка материјала
Загора
ЈР Јасен

Извођење радова

Број: 7 - Страна: 7

Саобраћајница кроз насеље у Блоку 3

47.056,85

МЗ Засад
Улица „Луч“

89.763,14

Улица изнад Манастира Тврдош

19.271,08

Улица испод Манастира Тврдош

17.335,84

2.000,00 КМ
(буџет)

Улица Стрма

55.057,69

Улица Вуковина

12.017,90

17.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Доње Полице
Улица Јована Цвијића

5.187,07

МЗ Ложиона

2. Изградња гробља

Саобраћајница у насељу Растоци

Локалитет

Планиране
услуге /радови

Планирана
средства:

Бањевци

Извођење радова

54.193,97 КМ
(буџет)

Луке-Придворци

Величани

Реконструкција
спомен костурнице

34.483,00 КМ
(буџет)

Пут у Згоњеву

3. Остали објекти
Локалитет

Планиране
услуге /радови

Дом на Моску Реконструкција дома

Планирана
средства:
15.000,00 КМ
(буџет)
12.000,00 КМ
(буџет)
19.500,00 КМ
(буџет)

Село Рапти

Електрификација

Село Власаче

Електрификација

Иваница

Електрификација

10.000,00 КМ
(буџет)

Спомен соба

Реконструкција
крова

5.000,00 КМ
(буџет)

4. Реконструкција и инвестиционо одржавање
путева
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТ.
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
Буџет/10
МЗ Хрупјела
Улица Владимира Гаћиновића
36.135,93
Улица Нићифора Дучића
(потпорни зид)
3.000,00
Сунчана улица (насеље Сунчани
бријег)
41.745,83
МЗ Горица
Подвори
45.540,00
Улица Ластванска
46.003,85
Улица у Блоку 3
34.497,88
Саобраћајница на Прљачи
2.500,00
Улица Ђурђевданска
28.756,30
Улица Башчина
76.628,37
Саобраћајница у Горици код школе
70.797,00

5.768,10

Улица код Ауто-рада

75.393,11

МЗ Придворци
5.768,10

МЗ Петрово Поље
30.000,00

МЗ Ластва
Ластва (Вучија)

17.340,00

Оровац

12.000,00

Ушће

10.000,00

Вучија (мост)

12.100,00

МЗ Попово Поље
Пут до Манастира у Мркоњићима

15.000,00

Драчево

11.602,90

Укупно за
инфраструктуру
2.775.039,34 КМ. Од тога су:
Буџетска средства:
Накнаде:

биће

уложено

2.172.126,65 КМ
582.912,69 КМ

На основу члана 30. и члана 72. став 2. Закона о
локалној
самоуправи
("Службени
гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 31. Статута Општине Требиње ("Службени
гласник Општине Требиње", број: 8/05, 10/05,
13/05, 3/08 и 5/10) и члана 6. Одлуке о
критеријима, поступку за додјелу кредита и
условима за кориштење кредита ("Службени
гласник Општине Требиње", број 5/10),
Скупштина општине Требиње, на сједници
одржаној дана 30.12.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
о субвенционисању дијела камате за кредите из
кредитних линија ИРБ РС
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се одређују критерији и
поступак за субвенционисање дијела камате за
следеће кредитне линије и зајмове Инвестиционоразвојне банке Републике Српске (ИРБ РС):
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- Кредитна
линија
за
почетне
пословне
активности
- Кредитна
линија
за
микробизнис
у
пољопривреди (пољопривредна производња и
рибарство)
- Кредитна линија за пољопривреду
- Кредитна линија за предузетнике и предузећа
- Зајмови за незапослене демобилисане борце ВРС
Члан 2.
Корисници субвенције у смислу ове Одлуке су
предузећа,
предузетници
или
самостални
пољопривредни произвођачи који су закључили
уговор са комерцијалном банком о пласману
средстава из кредитних линија ИРБ РС из члана 1.
ове Одлуке и који испуњавају услове прописане
овом Одлуком.
Члан 3.
Средства за субвенционирање ће се обезбиједити
од наплате камате на стимулативне општинске
кредите, која припада Општини Требиње, сходно
члану 6. Одлуке о критеријима, поступку за
додјелу кредита и условима за кориштење
кредита.
Члан 4.
Субвенција се одобрава на плаћене камате,
доспјеле након 01.01.2011. године, у износу од
једног процентног поена каматне стопе.
Изузетно,
ако
расположива
средства
за
субвенционисање нису довољна за исплату свих
субвенција у износу из претходног става, утврђује
се мања стопа субвенције.
Евентуално кориговање стопе субвенције врши
Начелник Општине посебним закључком, на
основу праћења стања пласираних кредита из
кредитних линија ИРБ РС које су предмет
субвенције и плана прилива од камата на
општинске кредите, из којих се субвенције
финансирају.
Члан 5.
Максимални износ кредита за који се
субвенционише дио камате, по кориснику, је
500.000 КМ.
У случају да корисник субвенције реализује
кредит већи од 500.000 КМ, субвенционисаће се
дио камате на износ кредита до 500.000 КМ, а за
разлику преко овог износа кредита неће се
субвенционисати дио камате.
Уколико један корисник реализује два или више
кредита имаће право на субвенционисање дијела
камата на збир кредита који не прелази 500.000
КМ.
Члан 6.
Општи услови које треба да испуни корисник
субвенције дијела камате су:
- Да има сједиште на подручју општине Требиње;
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- Да врши или је извршио намјенско улагање на
подручју општине Требиње – финансирано из
кредита за који се субвенционише дио камате;
- Да предузеће или предузетник није под стечајем
или ликвидацијом, односно да није предмет
поступка
за
проглашење
стечаја
или
ликвидације;
- Да достави доказе о измирењу обавеза по
питању пореза и доприноса, издате од
надлежних институција – не старије од 60 дана;
- Да уредно враћа кредит, односно кредите, за које
тражи субвенционисање дијела камате – да нема
доспјелих неплаћених обавеза по основу
кредита, старијих од 60 дана;
Члан 7.
Да би остварио право на субвенцију корисник се
обраћа Општини Требиње – Одјељењу за
финансије захтјевом, са приложеним документима
у складу са овом Одлуком.
Поднесени захтјеви се заводе у књигу протокола
хронолошки како су примљени.
Приликом обраде, односно, одобравања првог
захтјева, за сваког корисника, формира се предмет
у којем се чувају сви документи везани за тог
корисника.
Члан 8.
Уз први захтјев се прилажу следећа документа:
1.) Уговор о кредиту са планом отплате кредита;
2.) Извод из судског регистра;
3.) Потврда банке о редовној отплати кредита, са
прегледом обрачунатих и наплаћених камата за
период за који се врши субвенција дијела
камате;
4.) Доказ о измиреним обавезама према Пореској
управи РС за период за који се врши
субвенција дијела камате;
5.) Доказ о измиреним обавезама према Управи за
индиректно опорезивање за период за који се
врши субвенција дијела камате (или изјаву
подносиоца да није у систему ПДВ).
Сви документи се достављају у оригиналу или
овјерене фотокопије.
Члан 9.
Корисник коме је једном одобрена субвенција,
приликом поновног подношења захтјева, који се
односи на наредни период, уз захтјев доставља и
документе наведене у члану 8. у алинејама 3, 4. и
5.
Члан 10.
Периоди за које корисници упућују захтјев за
одобравање субвенција не могу бити краћи од три,
ни дужи од дванаест мјесеци.
Члан 11.
Исплата одобрених субвенција на жиро рачун
корисника, вршиће се у складу са динамиком
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прилива од наплате камате на стимулативне
општинске кредите.
Члан 12.
Начелник Општине ће посебним Рјешењем
именовати Комисију за додјелу субвенција дијела
камате (у даљем тексту: Комисија).
Комисија броји пет чланова, од којих су најмање
три одборници у Скупштини општине Требиње.
Комисија најмање два пута годишње, Скупштини
општине и Начелнику општине, подноси
извјештај о донесеним одлукама из своје
надлежности, укључујући и преглед корисника са
износом исплаћених субвенција.
Члан 13.
Одјељење за финансије административне службе
Општине Требиње, врши обраду запримљених
захтјева и сачињава приједлог Одлуке о додјели
субвенција дијела камате.
Комисија разматра захтјеве и приједлог Одлуке из
претходног става овог члана – и доноси коначну
одлуку о додјели субвенција.
Члан 14.
На основу Одлуке из члана 13. Начелник Општине
издаје налог за повлачење потребних средстава са
рачуна код банке која врши сервисирање
општинских стимулативних кредита и налог за
исплату одобрених субвенција.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број:09-013-261/10
Датум:30.12.2010. године

Предсједник
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број 124/08), и члана 31. став
1. алинеја 9. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној дана
30.12.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
о преносу права коришћења на
некретнинама у К.О. Требиње на
Универзитет у Источном Сарајеву
Члан 1.
Овом Одлуком преноси се право коришћења на
Универзитет
у
Источном
Сарајеву
на
некретнинама СО Требиње, означеним као:
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- пословни простор у улици Степе Степановића,
саграђен на к.ч. број 1928, објекат 1, у површини
од 1.605,52 m², К.О. Требиње,
- пословни простор у улици Степе Степановића,
саграђен на к.ч. број 1929, објекат 2, у површини
од 1.605,52 m², К.О. Требиње.
Члан 2.
Пренос права коришћења некретнина из тачке 1.
ове Одлуке врши се без накнаде и неће се
књижити у катастарској и земљишнокњижној
евиденцији.
Члан 3.
На основу ове Одлуке, са Универзитетом у
Источном Сарајеву закључиће се Споразум о
преносу права коришћења на некретнинама из
тачке 1. ове Одлуке, којом ће се регулисати права
и обавезе уговорених страна.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник Општине Требиње да на
основу ове Одлуке закључи Споразум о преносу
права коришћења на некретнинама из тачке 1. ове
Одлуке.
Члан 5.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Закључак
Скупштине општине Требиње, број: 09-013-23216/10 од 02.12.2010. године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-266-2/10
Датум:30.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 34.став 2, 3 и 4 Закона о
буџетском систему Републике Српске (Службени
гласник Републике Српске број 54/08, 126/08,
92/09) Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној 30.12.2010. године донијела је
ОДЛУКУ
о привременом финансирању
јавних расхода Oпштине Требиње
Члан 1.
Општинa Требиње ће финансирање јавних
расхода вршити по Одлуци о привременом
финансирању за период од 01. јануара до 31. марта
2011. године.
Члан 2.
Привремено финансирање врши се сразмјерно
средствима кориштеним у истом периоду из
буџета претходне фискалне године, а највише до
нивоа остварених укупних прихода распоређених
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у буџету претходне године за период 01.01. до
31.03.2010. године.
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је распоред расхода по
економским категоријама за период 01.01.31.03.2011. године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“, а примјењиваће се од 01.01.2011.
године.
Број:09-013-267/10
Датум:30.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 72. став 2 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 9.
Одлуке о утврђивању критерија за избор и
именовање органа у јавним предузећима и
установама чији је оснивач Општина Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“ број 4/05
и 1/08), Скупштина општине Требиње, на
сједници одржаној 30.12.2010.године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању чланова Комисије за избор
чланова управних одбора у јавним установама
чији је оснивач Општина Требиње
/за позиције које су упражњене /
Члан 1.
У Комисију за избор чланова Управног одбора:
- ЈУ „Агенције за развој малих и средњих
предузећа“,
- ЈУ „Центар за информисање и културу“,
- ЈУ дјечији вртић „Наша радост“,
- ЈУ „Требињестан“,
- ЈУ Центар за социјални рад,
- ЈЗУ Апотека –Требиње,
- ЈЗУ Дом здравља Требиње,
- ЈУ Туристичка организација Требиње ,
- ЈУ Требињеспорт.
именују се:
1. Марица Милановић
2. Слободанка Радовановић
3. Љиљана Робовић
4. Koвиљка Вучић
5. Јово Грујичић
Члан 2.
Задатак и надлежности Комисије дефинисани су
Одлуком о утврђивању критерија за избор и
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именовање органа у јавним предузећима и
установама чији је оснивач Општина Требиње.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број:09-013-271/10
Датум:30.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05,
10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) и члана 98. Пословника
Скупштине
општине
(„Службени
гласник
Општине Требиње“ број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), а
у вези са чланом 44. Одлуке о критеријима,
поступку за додјелу кредита и условима за
кориштење кредита („Службени гласник Општине
Требиње“ број 5/10), Скупштина општине на
сједници одржаној 30.12.2010. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Одбора за контролу
праћења примјене критерија и намјенског
кориштења средстава
I
У Одбор за контролу праћења примјене критерија
и намјенског кориштења средстава остварених по
основу накнада за кориштење природних ресурса
у сврху производње електричне енергије и Закона
о рударству, именују се:
1. Зоран Чучковић
2. Велибор Бодирога
3. Биљана Лечић
4. Мара Шутић
5. Радослав Ћурић
6. Марко Спаић
7. Веселин Крунић
8. Манојло Ћук
9. Миро Гредо
II
Надлежности Одбора су дефинисане Одлуком о
критеријима, поступку за додјелу кредита и
условима за кориштење кредита („Службени
гласник Општине Требиње“ број 3/10).
III
Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се ван
снаге Рјешење број: 09-013-79/06 од 03.04.2006.
године („Службени гласник Општине Требиње“
број 3/06) и Рјешење о измјени Рјешења број 09013-99/07 од 04.04.2007.године („Службени
гласник Општине Требиње“ број 5/07).
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IV
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
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(«Службени гласник Општине Требиње», број
3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), Скупштина општине
Требиње, на сједници одржаној дана 30.12.2010.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

Број:09-013-257/10
Датум:30.12.2010.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“ број
(8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) и члана 98.
Пословника Скупштине општине („Службени
гласник Општине Требиње“ број 3/06, 13/06, 7/07
и 7/08), а у вези са чланом 40. Одлуке о
критеријима, поступку за додјелу кредита и
условима за кориштење кредита („Службени
гласник
Општине
Требиње“
број
5/10),
Скупштина општине на сједници одржаној
30.12.2010. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Кредитног одбора
I
У Кредитни одбор за додјелу кредита из средстава
остварених по основу примјене Закона о
накнадама за кориштење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије и Закона о
рударству, именују се:
1. Здравко Праменко
2. Раде Дрињак
II
Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се ван
снаге Рјешење број: 09-013-101/04 од 09.09.2004.
године („Службени гласник Општине Требиње“
број 8/04), Рјешење о измјени Рјешења број 09013-20/05 од 21.02.2005.године („Службени
гласник Општине Требиње“ број 4/05) и Рјешење
о измјени Рјешења број 09-013-255/09 од
17.09.2009.године („Службени гласник Општине
Требиње“ број 7/09)
III
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-258/10
Датум:30.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 51. Статута Општине Требиње
(«Службени гласник Општине Требиње», број:
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) и члана 98.
Пословника Скупштине општине Требиње

I
Прихвата се Информација о реализацији
капиталних улагања по објектима у 2010. години.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику Општине
Требиње».
Број:09-013-260/10
Датум:30.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 30.12.2010. године, на основу члана
51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број: 8/05, 10/05,
13/05, 3/08 и 5/10), и члана 187. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“
број 124/08), у предмету установљења права
служности за изградњу степенишног крака и
пробијање улазних врата, а по захтјеву Рељић
Новице и Споменке из Требиња, 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 степенишног крака и
пробијање улазних врата, а на земљишту
означеном као к.ч. број 2558/4, К.О. Требиње,
јавно добро. Уговор о установљењу права
служности ће се потписати са Рељић Новицом
и Споменком.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-266/10
Датум:30.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 30.12.2010. године, на основу члана
51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број: 8/05, 10/05,
13/05, 3/08 и 5/10), и члана 187. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“
број 124/08), у предмету установљења права
служности за изградњу далековода 10 KV Гељев
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мост Рапти са припадајућом ТС 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
далековода 10 KV Гељев мост Рапти са
припадајућом ТС, а на земљишту означеном као
к.ч. број 779/1 К.О. Требиње и 63/3, 51/2, 52, 42/1
и 100/1 К.О. Зубци, државна својина 1/1 дијела.
Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са МХ ЕРС ЗП „ЕлектроХерцеговина“ а.д. Требиње.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број:09-013-266-1/10
Датум:30.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Датум: 31.12.2010.

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о реализацији Програма
развоја спорта општине Требиње за 2010. годину.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број:09-013-270/10
Датум:30.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 51. Статута Општине Требиње
("Службени гласник Општине Требиње", број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) 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 30.12.2010.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 51. Статута Општине Требиње
("Службени гласник Општине Требиње", број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) 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 30.12.2010.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о реализацији Плана
развоја социјалне заштите у Општини Требиње
2005-2010. година за период септембар 2009новембар 2010. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Требиње".
Број:09-013-269/10
Датум:30.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 51. Статута Општине Требиње
("Службени гласник Општине Требиње", број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) 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 30.12.2010.
године, донијела је

Прихвата се
заједница.

I
Информација

о

раду

мјесних

II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број:09-013-272/10
Датум:30.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 51. Статута Општине Требиње
(«Службени гласник Општине Требиње» број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) 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 30.12.2010.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о поплавама на
подручју општине Требиње.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број:09-013-273/10
Датум:30.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Датум: 31.12.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

На основу члана 10. Закона о накнадама за
кориштење
природних
ресурса
у
сврху
производње електричне енергије („Службени
гласник Републике Српске“, број: 85/03, 75/10),
члана 61. Закона о рударству – пречишћени текст
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
107/05) и члана 31. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“ број:
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној
30.12.2010.године, усвојила је
ПРОГРАМ
о измјенама и допунама Програма кориштења
средстава остварених по основу Закона о
накнадама за кориштење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије и
Закона о рударству за 2010.годину
Члан 1.
Програм кориштења средстава остварених по
основу Закона о накнадама за кориштење
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије и Закона о рударству за
2010.годину број:09-013-195/10 од 07.09.2010.
године („Службени гласник Општине Требиње“,
број: 5/10), у табеларном дијелу мијења се и
допуњава на следећи начин:
Опис
1

Износ
2

II. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Вањска расвјета, тротoари и
тргови
Улица Војвођанска
Од насеља Подгљивље до Мандића
пумпе
Јавна расвјета Вилин Долац
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Село Власаче - електрификација
Укупно:

19.500,00
46.500,00

Водени путеви
Санација каптаже Оровац
Прикључак водовода у насељу
Оток
Укупно:

9.000,00
2.400,25
11.400,25

Фекална канализација
Ул. Војводе Синђелића

6.729,84

Нова улица

62.750,00

Растоци -пројекат канализације
Црнач -пројекат канализације

1.404,00
842,00

Укупно:
Канали за одвођење оборинских
вода

71.725,84

Ул. Војводе Синђелића

13.686,50

Улице у Хрупјелима

702,00
Укупно

14.388,50

Уређење околине
Мокри Долови

12.053,00

Паркинг Луке Вукаловића

65.702,00

Игралиште Бањевци

26.500,00
Укупно:

104.255,00

УКУПНО II:

497.458,71

III. СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ И
ПРОЈЕКТНЕ ПРИПРЕМЕ
Студије изводљивости и пројектне
припреме
295.424,00

18.098,73

УКУПНО III:

295.424,00

83.919,42

УКУПНО II+III

792.882,71

2.929,00

Улица Шумадијска

12.065,00

IV. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВ.ОДРЖАВАЊЕ
ПУТЕВА

Село Туље
Прикључак ЈР у селу Крај и
Поткрај
Материјал и прикључци за ЈР у
насељу Хрупјела и селу ВрпољеЗагора

23.000,00

Улица Луч

89.763,14

Улица изнад Манастира

19.271,08

Улица испод Манастира

17.335,84

Стрма Улица

55.057,69

Jавна расвјета Јасен

17.000,00

Вуковина

12.017,90

Улица Владимира Гаћиновића

36.135,93

Укупно:

1.500,00

2.000,00
160.512,15

Гробљe

Нићифора Дучића (потпорни зид)

3.000,00

Гробље Бањевци

Сунчана улица

41.745,83

54.193,97

Спомен костурница Величани

Улица Ластванска

46.003,85

34.483,00

Подвори

45.540,00

88.676,97

Улица у блоку 3

34.497,88

Укупно:
Oстали објекти
Обнова Дома на Моску

15.000,00

Саобраћајница на Прљачи
Ђурђевданска

2.968,00
28.756,30

Село Рапти - електрификација

12.000,00

Башчина

76.628,37
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Датум: 31.12.2010.

Ластва (Вучија)

17.340,00

О Д Л У К У
о проглашењу стања природне несреће
I
Проглашава се стање природне несреће на
подручју општине Требиње проузроковане
поплавама почев од 01.12.2010.године.

Мост Вучја

12.100,00

II

Оровац

12.000,00

Пут до Манастира у Мркоњићима

31.000,00

Одлуку доставити Влади Републике Српске –
Министарству управе и локалне самоуправе.

Драчево

11.602,90

Блок 3

47.056,85

Саобраћајница код школе у Горици

70.797,00

Луке-Придворци

5.768,10

Ул. Јована Цвијића

5.187,07

Саобраћајница у насељу Растоци
Санација пута код Ауторада

5.768,10
75.393,11

УКУПНО IV:

712.971,80

УКУПНО II+III+IV:

1.505.854,51

V. ОБЈЕКТИ ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА
Стамбено збрињавање заштићених
подстанара
60.762,14
УКУПНО V

60.762,14

VI. ДРУГЕ СВРХЕ
ПРУР - Тотална станица
Општа болница - донација за
хистероскоп

20.510,00

ГИС Софтвер
Одржавање канализационе
инфраструктуре (фекална,
оборинска, водовод)
Одржавање комуналне
инфраструктуре (одржавање
чистоће града и градске депоније)

15.000,00

10.000,00

150.000,00

150.000,00

Оджавање јавне расвјете
Остали садржаји (културно забавне
и спортске активности града)

200.000,00

УКУПНО VI:

595.510,00

УКУПНО II+III+IV+V+VI:

2.162.126,65

50.000,00

Члан 2.
Програм о измјенама и допунама Програма ступа
на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Општине Требиње“.
Број:09-013-268/10
Датум:30.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), у вези са чланом 25.
Закона о цивилној заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број: 26/02), Начелник
Општине, донио је

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Требиње“, огласним таблама општине Требиње и
средствима јавног информисања.
Број:11-81/31-1/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,29.11.2010.године Др Доброслав Ћук,с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број:
101/04, 42/05 и 118/05), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Општине
Требиње за 2010. годину, Начелник општине,
донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са
конта број 613990 дефинисаном као чишћење
јавних површина и одржавање зеленила – у
висини од 50.000,00 КМ на конто 821400
дефинисаном као набавка осталих сталних
средстава, реалоцирани износ ће се утрошити за
изградњу прихватилишта за псе луталице.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за
финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Требиње".
Број:11-400-380/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,13.12.2010.године Др Доброслав Ћук,с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број:
101/04, 42/05 и 118/05), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета општине
Требиње за 2010. годину, Начелник општине,
донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са
конта
број
821614
дефинисаном
као

Датум: 31.12.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

реконструкција зграда – у укупној висини 5.694,03
КМ и то како слиједи: износ од 2.894,03 КМ на
конто број 821311 дефинисан као намјештај за
Музеј, износ од 1.000,00 КМ на конто број 821312
дефинисан као компјутерска опрема, износ од
1.800,00 КМ на конто број 821333 дефинисан као
набавка музејских експоната, као и реалокација
средстава са конта број 613522 дефинисаном као
превоз робе у висини од 1.500,00 КМ на конто
број 613312 дефинисан као трошкови поштанских
услуга.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за
финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Требиње".
Број:11-400-377/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,15.12.2010.године Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 16. став 1. Закона о спорту
("Службени гласник Републике Српске", број 4/02,
66/03, 73/08 и 102/08), члана 72. став 3. 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, 3/08 и 5/10), Начелник Општине Требиње,
доноси
ПРАВИЛНИК
o измјени и допуни Правилника о условима и
критеријима за финансирање програма развоја
спорта у општини Требиње

Број: 7 - Страна: 15

Члан 1.
У Правилнику о условима и критеријима за
финансирање програма развоја спорта у општини
Требиње ("Службени гласник Општине Требиње",
број 4/10) у члану 6. став 2 мијења се и гласи :
„Корисници средстава су такође обавезни до рока
утврђеног у ставу 1. овог члана доставити
извјештај о извршењу програма, односно
финансијски и наративни извјештај о намјенском
утрошку средстава добијених из буџета општине
за текућу годину, на обрасцима који су саставни
дио овог Правилника“.
Члан 2.
У члану 9. став 2 алинеја 10-та мијења се и гласи:
„Образац 10-финансијски извјештај о намјенском
утрошку добијених средстава од општине
Требиње“
и додаје нова алинеја која гласи:
„Образац 10а-наративни извјештај о намјенском
утрошку средстава општине Требиње.“
Члан 3.
У члану 14. став 1 у алинеји 3-ћој испред ријечи
„извјештај“ додају се ријечи „финансијски и
наративни“.
Члан 4.
У члану 20. у ставу 1 послије ријечи „Одјељењу за
финансије“ додаје се ријеч „финансијски“ и у
истом ставу послије ријечи „средстава“ брише се
„тачка“ и додавају ријечи „од општине Требиње.“
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Требиње".
Број:11-66-118/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,20.12.2010.године Др Доброслав Ћук,с.р.

Број:7 - Страна: 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Датум: 31.12.2010.

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Одлука о легализацији бесправно започетих или изграђених објеката или дијелова
објеката на подручју општине Требиње,
Одлука о усвајању Иницијативе Савеза градоначелника/The Covenat of Mayors
Initiative о смањењу емисије СО2 за најмање 20% до 2020.године,
Одлука о именовању чланова Комисије за пријем службеника Административне
службе Општине Требиње,
Одлука о усвајању Новог Програма уређења грађевинског земљишта за 2010. годину.
Одлука о субвенционирању дијела камате за кредите из кредитних линија ИРБ РС,
Одлука о преносу права коришћења на некретнинама у К.О. Требиње на Универзитет
у Источном Сарајеву,
Одлука о привременом финансирању јавних расхода Општине Требиње до доношења
Буџета за 2011. годину,
Одлука о именовању чланова Комисије за избор чланова управних одбора у јавним
установама чији је оснивач Општина Требиње /за позиције које су упражњене/,
Рјешење о именовању чланова Одбора за контролу праћења примјене критерија и
намјенског коришћења кредитних средстава,
Рјешење о именовању чланова Кредитног одбора,
Закључак о прихватању Информације о реализацији капиталних улагања по објектима
у 2010. години,
Закључак о давању сагласности Начелнику Општине,
Закључак о давању сагласности Начелнику Општине,
Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Плана развоја социјалне заштите у
Општини Требиње 2005-2010. година за период септембар 2009- новембар 2010.
године
Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Програма развоја спорта општине
Требиње за 2010. године,
Закључак о прихватању Информације о раду мјесних заједница,
Закључак о прихватању Информације о поплавама на подручју општине Требиње,
Програм о измјенама и допунама Програма кориштења средстава остварених по
основу Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње
електричне енергије и Закона о рударству за 2010. годину.

1
3
4
4
7
9
9
10
10
11
11
11
11

12
12
12
12

13

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
2.
3.
4.

Одлука о проглашењу стања природне несреће,
Закључак,
Закључак,
Правилник o измјени и допуни Правилника о условима и критеријима за
финансирање програма развоја спорта у општини Требиње.

14
14
14
15

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

