СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Година XLVIII

Требиње, 19.09.2011.године

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, 3/08 и 5/10),
Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 14.09.2011. 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:
- некретнина означена као к.ч. број 549/37 у
површини од 234 m², уписана у зк.ул. број 165
К.О. Анђелићи, 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 од
дана одржане продаје (лицитације).

Број: 6

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.
5.
Поступак лицитације грађевинског земљишта
спровешће Комисија за лицитацију.
Број:09-013-173/11
Датум:14.09.2011. 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 14.09.2011.
године, донијела је
О Д Л У К У
о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета
за период 01.01. - 30.06.2011. године
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета за период
01.01.-30.06.2011. године.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о извршењу
Буџета за период 01.01. – 30.06.2011. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Требиње".
Број:09-013-175/11
Датум:14.09.2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Број: 6 - Страна: 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Датум: 19.09.2011.

На основу члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07), члана 12. став 3. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03) и члана 31. Статута Општине
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), те 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 14.09.2011.
године, донијела је

На основу члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07), члана 12. став 3. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03) и члана 31. Статута Општине
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), те 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 14.09.2011.
године, донијела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

I
Госпођа др Мира Ћук, дипломирани социјални
радник, именује се за директора Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Требиње.

I
Госпођица Татјана Булајић, дипл. економиста,
именује се за директора Јавне установе
„Туристичка организација“ Требиње.

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

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

Број:09-013-178/11
Датум:14.09.2011. године

Број:09-013-178-2/11
Датум:14.09.2011. 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 12. став 3. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03) и члана 31. Статута Општине
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), те 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 14.09.2011.
године, донијела је

На основу члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07), члана 12. став 3. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03) и члана 31. Статута Општине
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), те 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 14.09.2011.
године, донијела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

I
Господин прим. др Драган Сорајић, именује се за
директора Јавне здравствене установе „Дом
здравља“ Требиње.

I
Господин Славко Лојовић, дипл. економиста,
именује се за директора Јавне установе
„Требињестан“ Tребиње.

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

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

Број:09-013-178-1/11
Датум:14.09.2011. године

Број:09-013-178-3/11
Датум:14.09.2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Датум: 19.09.2011.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Број: 6 - Страна: 3

На основу члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07), члана 12. став 3. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03) и члана 31. Статута Општине
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), те 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 14.09.2011.
године, донијела је

На основу члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07), члана 12. став 3. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03) и члана 31. Статута Општине
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), те 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 14.09.2011.
године, донијела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

I
Господин Миодраг Мрдић, дипл. инг. машинства,
именује се за директора Јавне установе
„Требињеспорт“ Требиње.

I
Господин
Александар
Куртовић,
дипл.
економиста, именује се за директора Јавне
установе „Агенција за развој малих и средњих
предузећа Општине Требиње“ Требиње.

II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-178-4/11
Датум:14.09.2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07), члана 12. став 3. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03) и члана 31. Статута Општине
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), те 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 14.09.2011.
године, донијела је
ОДЛУКУ
I
Господин Тихомир Делић, дипл. економиста,
именује се за директора Јавне установе „Дом
младих“ Требиње.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-178-5/11
Датум:14.09.2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-178-6/11
Датум:14.09.2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07), члана 12. став 3. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03) и члана 31. Статута Општине
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), те 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 14.09.2011.
године, донијела је
ОДЛУКУ
I
Госпођа Даница Милутиновић, дипл. фармацеут,
именује се за директора Јавне здравствене
установе „Апотека“ Требиње.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-178-7/11
Датум:14.09.2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Број: 6 - Страна: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

На основу члана 18. став 2. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07), члана 12. став 3. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03) и члана 31. Статута Општине
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), те 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 14.09.2011.
године, донијела је
ОДЛУКУ
I
Госпођа Натали Нинковић, проф. педагогије,
именује се за директора Јавне установе за одгој
дјеце „Наша радост“ Требиње.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-178-8/11
Датум:14.09.2011. 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 14.09.2011.
године, донијела је
О Д Л У К У
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање Старјешине Територијалне
ватрогасне јединице Требиње
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
Старјешине Територијалне ватрогасне јединице
Требиње.
Члан 2.
За избор и именовање из члана 1. ове Одлуке
поред општих услова прописаних Законом,
прописани су посебни критерији и услови
Одлуком о утврђивању критерија за избор и
именовање у јавним предузећима и установама
чији је оснивач Општина Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“, број 4/05 и 1/08) и
Статутом Територијалне ватрогасне јединице
Требиње.

Датум: 19.09.2011.

Члан 3.
Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке објавиће се
у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у
дневном листу „Глас Српске“.
Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана
посљедњег објављивања у гласилу из претходног
става.
Члан 4.
Поступак избора, укључује преглед пријава
приспјелих на конкурс, разговор са кандидатима
који уђу у ужи избор и предлагање ранг листе
кандидата у складу са утврђеним критеријима
прописаним актима из члана 2. ове Одлуке.
Поступак из става 1. овог члана обавиће Комисија
именована Одлуком Скупштине општине Требиње
број: 09-013-133/11 од 11.07.2011. године
(„Службени гласник Општине Требиње, број
5/11).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Требиње".
Број:09-013-180/11
Датум:14.09.2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-173-1/11
Датум:14.09.2011. године
На основу члана 47. став 1. 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, 3/08 и 5/10),
рјешавајући по захтјеву Ћурић (Сава) Данице,
заступане по пуномоћнику Ћурић (Недељка)
Милану, за утврђивање права власништва на
грађевинском земљишту на коме је изграђена
гаража без права кориштења ради грађења,
Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 14.09.2011. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту означеном као к.ч. број 4870/57 (по
новом премјеру 291 и 292/4), у површини од 80
m², уписано у зк. ул. број 11 К.О. Требиње, у
корист Ћурић (Сава) Данице, са 1/1 дијела, као
градитеља гараже на том земљишту.
2. Ћурић (Сава) Даница дужна је уплатити
накнаду за земљиште из тачке 1. овог Рјешења
у износу од 4.000,00 КМ (словима:
четирихиљаде 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. овог Рјешења, по
правоснажности истог, уз поднесени доказ да
је плаћена накнада из тачке 2. овог Рјешења,
земљишно-књижни уред Основног суда у
Требињу извршиће укњижбу права власништва
у корист Ћурић (Сава) Данице са 1/1 дијела, 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 130,00 КМ
уплатити у року од 15 дана од дана пријема
истог, на рачун број: 555-007-0022517643 Нова
банка, АД Бања Лука за РГУ.
Образложење
Ћурић (Сава) Даница заступана по пуномоћнику
Ћурић (Недељка) Милану из Требиња, обратила се
захтјевом да се на основу члана 47. Закона о
грађевинском земљишту утврди право власништва
у њену корист на грађевинском земљишту у
државној својини означеном као к.ч. број 4870/57
(291 и 292/4 по новом премјеру), на коме се налази
гаража, која је изграђена без права кориштења
ради грађења.
Уз захтјев је приложено:
-

земљишно-књижни извадак,

-

копија катастарског плана,

-

посједовни лист.

Одјељење за просторно уређење Општине
Требиње доставило је овом органу стручно
мишљење за формирање грађевинске парцеле
број: 07-364-156/10 од 28.04.2011. године, како би
се подносиоцу захтјева издали локацијски услови
на изведено стање (легализација објекта), обзиром
да је предметни локалитет на основу
Урбанистичког плана „Требиње 2015“ намјењен за
индивидуалну стамбену градњу.
На лицу мјеста, одржана је усмена расправа дана
30.08.2011. године уз присуство пуномоћника
Правобранилаштва РС. Пуномоћник подносиоца
захтјева, изјавио је да остаје при захтјеву да се
утврди право власништва на предметном
земљишту као градитељу објекта на њему, како би
се извршила легализација истог.
Пуномоћник Правобранилаштва РС није се
успротивио захтјеву странке да се призна право
власништва уз услов да се испуне све законом
предвиђене одредбе из члана 47. Закона о

Број: 6 - Страна: 5

грађевинском земљишту, обавезе плаћања накнаде
за
земљиште
по
тржишној
вриједности
грађевинског земљишта, као и трошкове уређења
грађевинског земљишта и накнаде за природне
погодности тог земљишта (ренте).
У поступку који је претходио доношењу овог
Рјешења још је утврђено да је постојећи објекат
(гаража) на предметном земљишту саграђена
прије 40 година и да је иста регистрована на авио
снимку из 1975. године, те да је у катастарском
операту као посједник уписана Ћурић (Сава)
Даница.
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 накнадно може издати одобрење за
грађење, уз обавезу плаћања накнаде за земљиште
по тржишној вриједности, трошкове уређења
грађевинског земљишта и накнаде за природне
погодности-ренту.
Обавјештењем
Пореске
управе,
Подручне
јединице Требиње број: 06/1.08/0801/454-04-18/11
од 02.09.2011. године, утврђена је тржишна
вриједност грађевинског земљишта у износу од
50,00 КМ/m².
Како су у конкретном случају испуњени услови
прописани чланом 47. Закона о грађевинском
земљишту, утврђено је право власништва у корист
подносиоца захтјева на наведеном земљишту на
коме је изграђена гаража без права кориштења
ради грађења.
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 достављања Рјешења. Тужба се
подноси непосредно суду у два примјерка.
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 14.09.2011.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о реализацији
капиталних улагања по објектима за првих седам
мјесеци 2011. године.
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Датум: 19.09.2011.

II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-174/11
Датум:14.09.2011. 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 14.09.2011.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о додјели кредита из
средстава која су остварена по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије и Закона о
рударству за период од 01.06. до 30.06.2011.
године.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-176/11
Датум:14.09.2011. 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 14.09.2011.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о додјели кредита из
средстава која су остварена по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије и Закона о
рударству за период од 01.07. до 31.07.2011.
године.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-177/11
Датум:14.09.2011. 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 14.09.2011.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о пожарима на подручју
општине Требиње у периоду од 01.01. до
05.09.2011. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-179/11
Датум:14.09.2011. 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 14.09.2011.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о коришћењу средстава
буџетске резерве у периоду 01.01. – 30.06.2011.
године.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-181/11
Датум:14.09.2011. 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), а у вези са извршењeм
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Општине
Требиње за 2011. годину, Начелник Општине,
донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се пренос средстава у висини од
7.507,82 КМ из буџетске резерве, на Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности – на грант за
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реализацију пројеката активности у заједници
(ПАЗ-ови), из разлога што планирани ниво
средстава на овом гранту није довољан за
реализацију пројеката који су позитивно
оцијењени од стране Комисије.
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:11-053-90-17/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:31.05.2011. год. 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, 3/08 и 5/10),
Начелник Општине, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се пренос средстава у висини од
2.779,89 КМ на рачун Новак Снежане, а на име
помоћи за покривање трошкова опремања и
превоза посмртних остатака њеног покојног
супруга који је погинуо у Требињу.
Пренос средстава извршити из Средстава буџетске
резерве, а према инструкцији за плаћање која је
саставни дио овог Закључка.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за
финансије.
III
Обавезује се корисник средстава из става I овог
Закључка да Општини Требиње пружи доказе о
намјенском утрошку истих.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-434-31/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:03.08.2011. год. 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 2011. годину, Начелник Општине,
донио је
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ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са
конта број 412819 дефинисаног као расходи за
остале услуге – одржавање јавних површина
(одржавање азила) у износу од 10.000 КМ, на
конто број 511395 дефинисан као набавка опреме
за заштиту животне средине (опрема за азил).
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:11-400-138/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:04.08.2011. год. Др Доброслав Ћук,с.р.

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, 3/08 и 5/10), Начелник Општине, доноси
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, 4/10 и 1/11) у даљем тексту Правилник у
члану 55. тачка 2.2.а. „самостални стручни
сарадник – шеф мјесне канцеларије Требиње“ у
дијелу услови за вршење послова иза скраћенице
ВСС или ВШС додају се ријечи „друштвеног
смјера“.
У истом члану, тачка 2.2.6. у дијелу услови за
вршење послова иза скраћенице ССС додају се
ријечи „друштвеног смјера (гимназија, економска
школа,...)“.
У истом члану, тачка 2.2.8. „стручни сарадник за
административно техничке послове“ у дијелу
услови за вршење послова иза скраћенице ССС
додају се ријечи „завршена економска школа или
гимназија“.
У истом члану, тачка 3.3.3. „самостални стручни
сарадник за грађанска стања“ у дијелу услови за
вршење послова иза скраћенице ВШС или ВСС
додају се ријечи „друштвеног смјера“.
У истом члану, тачка 3.3.5. „стручни сарадник за
послове пријема поднесака“ у дијелу услови за
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вршење послова иза скраћенице ССС додају се
ријечи „друштвеног смјера“.
У истом члану, тачка 4.1. „шеф одсјека“ у дијелу
услови за вршење послова иза скраћенице ВСС
додају се ријечи „економски факултет или други
факултет друштвеног смјера“.
У истом члану, тачка 4.2. „самостални стручни
сарадник за послове цивилне заштите“ у дијелу
услови за вршење послова иза скраћенице ВСС
додају се ријечи „дипломирани инжењер
шумарства“.
У истом члану, тачка 4.3. „стручни сарадник за
опште и административно техничке послове“ у
дијелу услови за вршење послова иза скраћенице
ССС додају се ријечи „завршена економска школа
или нека друга друштвеног смјера“.
У истом члану, тачка 5.1. „шеф одсјека“ у дијелу
услови за вршење послова иза скраћенице ВСС
додају се ријечи „завршен факултет друштвеног
смјера“.
У истом члану, тачка 5.2. „портир“ у дијелу
услови за вршење послова иза скраћенице ССС
додају се ријечи „III степен образовања“.
Члан 2.
У члану 56. тачка 2.2.8. „стручни сарадник за
административно техничке послове“ у дијелу
услови за вршење послова иза скраћенице ССС
додају се ријечи „друштвеног смјера“.
Члан 3.
У члану 57. тачка 3.3.1. „шеф одсјека“ у дијелу
услови за вршење послова број „5“ мијења се
бројем „3“.
У истом члану тачка 3.3.7. у дијелу услови за
вршење послова иза скраћенице ВСС додају се
ријечи „завршен факултет техничког смјера или
правни факултет“.
У истом члану тачка 3.3.9. „стручни сарадник за
геодетске послове“ у дијелу услови за вршење
послова на крају реченице умјесто тачке ставља се
„ , “ и додају ријечи „једна година радног
искуства“.
У истом члану тачка 3.3.10. „стручни сарадник за
службу документације“ у дијелу услови за вршење
послова на крају реченице умјесто тачке ставља се
„ , “ и додају ријечи „једна година радног
искуства“.
У истом члану тачка 3.3.11. „стручни сарадник за
административно техничке послове“ у дијелу
услови за вршење послова иза скраћенице ССС
додају се ријечи „завршена грађевинско техничка
школа“.
Члан 4.
У члану 58. тачка 4.3.3. „стручни сарадник –
ликвидатор“ у опису посла испред задње реченице
додаје се нова реченица која гласи „води
евиденцију присутности на послу и евиденцију
путних налога радника одјељења“.

Датум: 19.09.2011.

У истом члану тачка 4.3.4. „стручни сарадник за
плате и благајничке послове“ у опису посла ријечи
„води евиденцију присутности на послу и
евиденцију путних налога радника одјељења“
бришу се.
Члан 5.
У члану 60. тачка 6.2. „стручни савјетник за
област борачко инвалидске заштите“ у дијелу
услови за вршење послова иза ријечи ВСС додају
се ријечи „правни факултет“.
У истом члану тачка 6.4. „самостални стручни
сарадник из области борачко инвалидске заштите“
у дијелу услови за вршење послова иза ријечи
ВСС додају се ријечи „правни факултет“.
У истом члану тачка 6.5. „виши стручни сарадник
за ППБ и ЦЖР“ у дијелу услови за вршење
послова иза скраћеница ВШС и ВСС додају се
ријечи „правни факултет или први степен правног
факултета“.
У истом члану тачка 6.6. „виши стручни сарадник
за РВИ и НВИ“ у дијелу услови за вршење
послова иза скраћеница ВШС и ВСС додају се
ријечи „правни факултет или први степен правног
факултета“.
У истом члану тачка 6.9. „стручни сарадник за
послове вођења евиденције о лицима која су
регулисала војну обавезу“ у дијелу услови за
вршење послова иза скраћенице ССС додају се
ријечи „економска школа“.
Члан 6.
У члану 61. тачка 7.2.10. „стручни сарадник за
узимање узорака“ у дијелу услови за вршење
послова иза скраћенице ССС додају се ријечи
„ветеринарски техничар“.
У истом члану тачка 7.2.12. „стручни сарадник за
административно техничке послове“ у дијелу
услови за вршење послова иза скраћенице ССС
додају се ријечи „економски техничар“ и бришу се
ријечи „дактилографски курс“.
Члан 7.
У члану 62. тачка 8.6. „самостални стручни
сарадник
за
корисничке
софтвере
у
Административној служби Општине Требиње“ у
дијелу услови за вршење послова иза скраћенице
ВСС додају се ријечи „електротехнички
факултет“.
Члан 8.
У члану 63. тачка 9.5. „стручни сарадник у центру
за бирачки списак“ у условима за вршење послова
иза скраћенице ССС додају се ријечи „гимназија
или економска школа“.
У истом члану тачка 9.6. „стручни сарадник за
административно техничке послове“ у условима
за вршење послова иза скраћенице ССС додају се
ријечи „економски техничар“.

Датум: 19.09.2011.
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У истом члану тачка 9.7. „стручни сарадник за
техничке послове у вези одржавања сједница СО“
у условима за вршење послова иза скраћенице
ССС додају се ријечи „економски техничар“.
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Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.

На основу члана 42. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 54/08, 126/08 и 92/09), члана 72. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 52. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Начелник
Општине, донио је

Број:11-022-25/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:20.06.2011. год. Др Доброслав Ћук,с.р.

ПРАВИЛНИК
о коришћењу средстава буџетске резерве

На основу члана 43. и 146. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), Посебног
колективног уговора за запослене у области
локалне самоуправе у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број
114/07), члана 12. Појединачног колективног
уговора за запослене у Административној служби
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 3/08 и 6/08) и члана 45. и 52.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и
5/10), Начелник Општине Требиње, дана
28.07.2011. године, донио је
ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о платама службеника,
техничког и помоћног особља запослених у
Административној служби Општине Требиње
Члан 1.
У Правилнику о платама службеника, техничког и
помоћног особља запослених у Административној
служби Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 3/08 и 6/08), у члану 13.
иза ријечи „Административној служби Општине
Требиње“ ставља се тачка, а ријечи „и
Правилником о накнадама и другим примањима
запослених у Административној служби Општине
Требиње“ се бришу.
Члан 2.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о накнадама и другим
примањима запослених лица у Административној
служби Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 1/06 и 7/06).
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-022-42/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:28.07.2011. год. Др Доброслав Ћук,с.р.

Члан 1.
Овим Правилником се регулишу услови
поступак коришћења буџетске резерве.

и

Члан 2.
Средства буџетске резерве могу се користити за
потребе дефинисане Законом о буџетском систему
Републике Српске, као и у сљедећим случајевима:
- за текуће помоћи појединцима,
- за грантове организацијама регистрованим у
складу са важећим прописима,
- помоћ за санирање штетних посљедица
насталих усљед елементарних непогода.
Члан 3.
Ниво средстава (буџетске резерве) за задовољење
потреба из члана 2. овога Правилника дефинисан
је годишњим Планом Буџета Општине Требиње, а
који може да износи највише до 2,5% укупних
прихода за фискалну годину.
Члан 4.
Услови за одобравање средстава буџетске резерве
дефинисани су Законом о буџетском систему
Републике Српске, а одобравају се према
критеријима дефинисаним Правилником о
условима и начину кориштења средстава
планираних за текуће помоћи појединцима, када
су у питању текуће помоћи појединцима, док се
организацијама средства могу одобрити на основу
позитивно достављеног и позитивно оцијењеног
програма од стране Начелника Општине и
Стручног колегија Начелника Општине.
Члан 5.
Одлуку о одобравању средстава буџетске резерве
доноси Начелник Општине на приједлог Стручног
колегија Начелника Општине.
Одлука из претходног става овог члана се
обавезно објављује у „Службеном гласнику
Општине Требиње“.
Члан 6.
Одјељење
за
финансије
ће
тромјесечно
извјештавати Начелника Општине о утрошку
средстава буџетске резерве, а Скупштину општине
годишње и полугодишње.
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Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-022-43/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:05.08.2011. год. Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 52.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и
5/10), Начелник Општине, донио је
ПРАВИЛНИК
о условима и начину коришћења средстава
планираних за текуће помоћи појединцима
Члан 1.
Овим Правилником се регулишу услови, начин и
ниво кориштења средстава планираних Буџетом
Општине Требиње за текуће помоћи појединцима.

научном скупу, доказ
школовања и слично).

Датум: 19.09.2011.
о

нивоу

трошкова

Члан 5.
Одлуку по захтјеву из члана 4. овог Правилника
доноси Начелник Општине.
Члан 6.
Ниво средстава која се могу добити по захтјеву
креће се у распону од 50,00 до 500,00 КМ о чему
самостално одлучује Начелник Општине.
Члан 7.
Већи ниво средстава од нивоа предвиђеног чланом
6. овог Правилника, Начелник Општине може
одобрити на препоруку Стручног колегија
Начелника Општине.
Члан 8.
На захтјев Начелника Општине, а најмање једном
у три мјесеца, Одјељење за финансије подноси
извјештај
Начелнику
Општине
о
стању
расположивих средстава планираних за текуће
помоћи појединцима.

Члан 2.
Потенцијални корисник средстава из члана 1. овог
Правилника може бити појединац (физичко лице)
које се првенствено налази у тешкој материјалноздравственој ситуацији.

Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.

Поред ситуације из става 1. овог члана, у којој се
налази физичко лице средстава се могу одобрити
везано за изузетне резултате постигнуте у области
науке, културе, спорта и умјетности.

Број:11-022-44/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:05.08.2011. год. Др Доброслав Ћук,с.р.

Члан 3.
Одобрена средства се могу користити за куповину
лијекова, покривање трошкова путовања до
здравствене установе, набавку основних животних
намирница,
плаћање
комуналних
услуга
(утрошену електричну енергију и рачун воде за
пиће), покривање дијела трошкова везаних за
издавање књига, учешћа на спортским и
културним манифестацијама, школовања и
слично.
Члан 4.
Захтјев за одобравање средстава подноси се у
писменој форми, путем протокола, Начелнику
Општине.
Уз захтјев се прилажу документи којим се
доказује оправданост захтјева (отпусна листа из
болнице, упута на лијечење, потврда да је лице
незапослено, потврда о нивоу примања по члану
домаћинства, рачуни за утрошену електричну
енергију, воду за пиће и слично, предрачун
издавача, позив за учешће на спортској или
културној манифестацији, позив за учешће на

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 („Службени гласник
Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и
5/10), Начелник Општине, даје
САГЛАСНОСТ
на Статут Јавне установе
„Апотека“ Требиње
I
Даје се сагласност на Статут Јавне установе
„Апотека“ Требиње усвојен на сједници Управног
одбора ЈЗУ „Апотека“ Требиње дана 14.04.2011.
године.
II
Ова Сагласност ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-022-51/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:12.08.2011. год. Др Доброслав Ћук,с.р.

Датум: 19.09.2011.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Број: 6 - Страна: 11

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ
ЗГРАДА

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 06-372-17/11 од
15.06.2011. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 01-073 упис оснивања:
Заједницa етажних власника Требиње, Вука
Караџића број 4. са сљедећим подацима:

Одјељење за стамбено-комуналне послове
Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића бр. 2.
на основу рјешења број 06-372-26/11 од
15.07.2011. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 01-075 упис оснивања:
Заједнице етажних власника Требиње, ул.
Преображенска број 18. са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних власника,
Требиње, Вука Караџића број 4.

Назив и сједиште: Заједница етажних власника
Требиње, улица Преображенска број 18.

Оснивачи: 6 етажних власника зграде.

Оснивачи: 5 етажних власника зграде.

Дјелатност: 70320 – управљање зградом за рачун
етажних власника.

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.

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 предсједник Скупштине
Вучуревић Славко, самостално и без ограничења.

Заједницу заступа предсједник
Крунић Радојка и Еркочевић
самостално и без ограничења.

Број: 06-372-17/11
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум:12.07.2011.год.
Стеван Бекан, с.р.

Скупштине
Фахрудин,

Број: 06-372-26/11
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум:15.07.2011.год.
Стеван Бекан, с.р.

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Одлука о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној
својини

1

2. Одлука о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета за период 01.01. до 30.06.2011.
године

1

3. Одлука о именовању директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ Требиње

2

4. Одлука о именовању директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Требиње

2

5. Одлука о именовању директора Јавне установе „Туристичка организација“ Требиње

2

6. Одлука о именовању директора Јавне установе „Требињестан“ Требиње

2

7. Одлука о именовању директора Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње

3

8. Одлука о именовању директора Јавне установе „Дом младих“ Требиње

3

9. Одлука о именовању директора Јавне установе „Агенција за развој малих и средњих
предузећа Општине Требиње“ Требиње

3

10. Одлука о именовању директора Јавне здравствене установе „Апотека“ Требиње

3

11. Одлука о именовању директора Јавне установе за одгој дјеце „Наша радост“ Требиње

4

12. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање Старјешине Територијалне
ватрогасне јединице Требиње

4

Број: 6 - Страна: 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Датум: 19.09.2011.

13. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту

4

14. Закључак о прихватању Информације о реализацији капиталних улагања по објектима за
првих седам мјесеци 2011. године

5

15. Закључак о прихватању Информације о додјели кредита из средстава која су остварена
по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње
електричне енергије и Закона о рударству за период 01.06. до 30.06.2011. године

6

16. Закључак о прихватању Информације о додјели кредита из средстава која су остварена
по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње
електричне енергије и Закона о рударству за период од 01.07. до 31.07.2011. године,

6

17. Закључак о прихватању Информације о пожарима на подручју општине Требиње у
периоду од 01.01. до 05.09.2011. године

6

18. Закључак о прихватању Извјештаја о коришћењу средстава буџетске резерве у периоду
01.01. – 30.06.2011. године

6

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Закључак

6

2. Закључак

7

3. Закључак

7

4. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Административне службе Општине Требиње

7

5. Правилник о измјени Правилника о платама службеника, техничког и помоћног особља
запослених у Административној служби Општине Требиње

9

6. Правилник о коришћењу средстава буџетске резерве

9

7. Правилник о условима и начину коришћења средстава планираних за текуће помоћи
појединцима

10

8. Сагласност на Статут Јавне установе „Апотека“ Требиње

10

ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,

11

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.

11

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

