
 

 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 
ОПШТИНЕ  ТРЕБИЊЕ  

Година XLVIII               Требиње, 27.04.2011.године Број: 2 

 
На основу члана 4. Закона о промету 

непокретности („Службени лист СР БиХ“, број 

38/78, 4/89, 29/90 и 22/91) и Закона о измјенама и 

допунама Закона о промету непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

29/94) и члана 51. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 

18.04.2011. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о промјени намјене некретнина које су 

изгубиле својство непокретности у општој 

употреби – јавно добро 

 

Члан 1. 

Утврђује се да је изгубила статус непокретности у 

општој употреби (јавно добро) некретнина 

означена као: 

- к.ч. број 30/21, у површини од 18 m², КО 

Требиње - као јавно добро, уписано у зк.ул. број 

19 

Члан 2. 

У земљишним књигама Основног суда у Требињу, 

у "Б" листу на некретнинама из члана 1. ове 

Одлуке има се брисати упис јавног добра, те исти 

уписати у одговарајући земљишно књижни 

уложак  исте катастарске општине, уз укњижбу 

државна својина са правом располагања Општине 

Требиње. 

Члан 3. 

Овом Одлуком ставља се ван снаге члан 1. став 1., 

алинеја 2. Одлуке о промјени намјене некретнина 

које су изгубиле својство непокретности у општој 

употреби, број: 09-013-37/11 од 09.03.2011. 

године. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-73/11 

Датум:18.04.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

На основу члана 46. и 61. Закона о уређењу 

простора („Службени гласник Републике Српске“, 

број 84/02), члана 123. Закона о уређењу простора 

и грађења („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 

18.04.2011. године донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о Регулационом плану „Блаце - Абазовина“ 

 

I 

Доноси се Регулациони  план  „Блаце - 

Абазовина“ (у даљем тексту План). 

II 

План се састоји од: текстуалног и графичког 

дијела. 

Текстуални дио Плана садржи : 

А. Уводно образложење - подаци о планирању 

Б. Стање организације, уређења и коришћења 

простора 

Ц. Потребе, могућности и циљеви организације, 

уређења и коришћења простора 

Д. План организације, уређења и коришћења 

простора 

Е. Одредбе и смјернице за провођење Плана 

Ф. Прилози 

 

Графички дио Плана садржи: 

1.а. Геодетски план са висинском представом и 

картом подземних инсталација 1:1000 

1.б. Валоризација грађевинског бонитета и 

посебних вриједности 1:1000 

2. Извод из Урбанистичког плана "Требиње 

 2002 -  2015 " 1:20 000                                 

3. Инжињерско-геолошка карта 1:1000 
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4. План рушења 1:1000 

5. План организације простора 1:1000 

6. План саобраћаја, саобраћајница 

и нивелације 1:1000               

7. План хидротехничке инфраструктуре 1:1000 

8. План енергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре 1:1000 

9. Синтезни план инфраструктуре 1:1000                          

10. План регулационих и  

грађевинских линија 1:1000 

11. План парцелације са аналитичко-геодетским 

елементима за пренос плана на терен 1:1000 

III 

План је израдио „Пут инжињеринг“ Д.О.О. 

Требиње децембра мјесеца 2010.године и прилог 

је и саставни дио ове Одлуке. 

IV 

План се излаже на стални јавни увид у Одјељењу 

за просторно уређење Општине Требиње.  

V 

О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 

просторно уређење Општине Требиње. 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

  

Број:09-013-75/11 

Датум:18.04.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 27. Закона о уређењу простора 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

84/02), члана 123. Закона о уређењу простора и 

грађења („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 

18.04.2011. године донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о Плану Парцелације и урбанистичко-

техничким условима за изградњу 

саобраћајнице у насељу Прљача 

 

I 

Доноси се План Парцелације и урбанистичко - 

технички услови за изградњу саобраћајнице у 

насељу Прљача (у даљем тексту План). 

 

II 

План се састоји од текстуалног и графичког 

дијела. 

 

Текстуални дио Плана садржи : 

1. Уводне напомене 

2. Извод из документације вишег реда  

3. Природни услови  

4. Постојеће стање  

5. Урбанистичко технички услови  

5.1. План просторне организације 

5.1.1. Општи УТ услови за изградњу објеката 

5.2. Хидротехничка инфраструктура 

5.3. Електроенергетска и телекомуникациона 

инфраструктура 

5.4. Саобраћајна инфраструктура 

6. План парцелације, грађевинске и регулационе 

линије 

7. Нацрт плана парцелације и урбанистичко 

техничких услови 

8. Приједлог  

9. Прилози 

 

Графички дио Плана садржи: 

 

1.а. Геодетски План са висинском представом и 

картом подземних инсталација 1:1000 

1.б. Важећи план парцелације 1:1000 

2. Извод из Урбанистичког плана "Требиње 

2002 -  2015" 1:20 000 

3. План рушења 1:1000 

4. План организације простора, са 

размјештањем објеката, хоризонталним 

и вертикалним габаритима 1:1000 

5. План саобраћаја, саобраћајница 

и нивелације 1:1000 

6. План хидротехничке инфраструктуре 1:1000 

7. План енергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре 1:1000 

8. План регулационих и грађевинских 

линија 1:1000 

9. План парцелације са аналитичко-геодетским 

елементима за пренос плана на терен 1:1000 

 

III 

План  је израдио „Пут Инжињеринг“ Д.О.О. 

Требиње децембра мјесеца 2010. године и прилог 

је и саставни дио ове Одлуке. 

 

IV 
План се излаже на стални јавни увид у Одјељењу 

за просторно уређење Општине Требиње.  

 

V 
О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 

просторно уређење Општине Требиње.  
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VI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“.  

 

Број:09-013-76/11 

Датум:18.04.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 119. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) 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 18.04.2011. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор 

секретара Скупштине општине Требиње  

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор секретара 

Скупштине општине Требиње. 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критерији за избор 

секретара Скупштине општине Требиње 

прописани су чланом 34. став 1. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 

118/05), чланом 41. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), те чланом 63. тачка 

9.1 Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста Административне службе Општине 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, 

број 5/09, 4/10 и 1/11). 

Члан 3. 

Секретара Скупштине општине Требиње, на 

основу проведеног Јавног конкурса и приједлога 

Комисије за избор и именовање именује 

Скупштина општине на мандатни период овог 

састава Скупштине. 

Члан 4. 

Јавни конкурс за избор секретара Скупштине 

општине Требиње објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и дневном листу 

„Глас Српске“. 

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 30 

дана од дана објављивања. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-77/11 

Датум:18.04.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

На основу члана 121. и 72. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), 

члана 9. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03) и члана 41. став 1. 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 18.04.2011.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о именовању 

чланова Комисије за избор начелника 

одјељења Административне службе Општине 

Требиње  

     

Члан 1. 

У Одлуци о именовању чланова Комисије за избор 

начелника одјељења Административне службе 

Општине Требиње број: 09-013-165/09 од 

22.05.2009. године („Службени гласник Општине 

Требиње“, број 4/09) мијења се назив Одлуке, тако 

да гласи:“Одлука о именовању чланова Комисије 

за избор начелника Административне службе 

Општине Требиње и Секретара Скупштине 

општине Требиње“. 

Члан 2. 

У члану 1. Одлуке, иза ријечи „Требиње“ додају се 

ријечи „и секретара Скупштине општине 

Требиње“. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-78/11 

Датум:18.04.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 5., 13. и 24. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07), члана 50. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број 5/93, 15/96, 110/03 и 33/08), 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 18.04.2011. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјени и допуни Одлуке о усклађивању 

организације Центра за социјални рад општине 

Требиње са Законом о социјалној заштити 

 

Члан 1. 

Назив Одлуке о усклађивању организације Центра 

за социјални рад општине Требиње са Законом о 

социјалној заштити („Службени гласник Општине 
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Требиње“, број 2/93) мијења се и гласи „Одлука о 

оснивању Јавне установе Центар за социјални рад 

Требиње.“ 

  

Члан 2. 

Члан 1. мијења се и гласи: 

„СО Требиње у даљем тексту „Оснивач“ оснива 

Јавну установу Центар за социјални рад Требиње, 

као установу за обављање послова социјалне и 

дјечије заштите, породичне заштите и 

старатељства, извршења васпитних мјера 

заштитног надзора, услуга социјалног и другог 

стручног рада и других послова утврђених 

законом и другим прописима.“ 

Назив установе из става 1. ове Одлуке гласи 

„Јавна установа Центар за социјали рад Требиње“. 

 

Члан 3. 

Члан 2. мијења се и гласи: 

„Дјелатност Јавне установе је: 

 Подручје Q : Дјелатност здравствене заштите и 

социјалног рада 

 Област 88: Дјелатност социјалног рада без 

смјештаја 

 Грана 88.1: Дјелатности социјалног рада без 

смјештаја за старија лица и лица                                   

са инвалидитетом и 

 88.9: Остале дјелатности социјалног 

рада без смјештаја 

 Разред 88.10: Дјелатност социјалног рада без 

смјештаја за старија лица и лица са 

инвалидитетом 

Овај разред укључује: 

- социјалне, савјетодавне, добротворне и 

сличне услуге које се пружају старијим лицима 

и лицима са инвалидитетом у њиховим 

домовима или на другом мјесту, а спроводе их 

владине канцеларије или приватне 

организације, националне и локалне 

хуманитарне организације и стручњаци који 

пружају савјетодавне услуге, 

-  посјећивање старијих, болесних лица и лица 

са инвалидитетом, 

- дјелатности дневне бриге за старија лица и 

одрасла лица са инвалидитетом, 

- дјелатности стручне рехабилитације и 

хабилитације за лица са инвалидитетом, под 

условом да је образовна компонента 

ограничена. 

Овај разред искључује: 

- финансирање и управљање програмима 

обавезног социјалног осигурања ( 84.30), 

- дјелатности сличне онима које су описане у 

овом разреду, али обухватају смјештај (87.30), 

- дјелатности дневне бриге за дјецу са 

инвалидитетом (88.91). 

 88.91: Дјелатности дневне бриге о 

дјеци 

Овај разред укључује: 

- дјелатности дневне бриге за предшколску дјецу 

(обданишта и сл.) и дневне бриге за ученике 

обухватајући дневну бригу за дјецу са посебним 

потребама.  

 88.99: Остале дјелатности социјалног 

рада без смјештаја, д. н. 

Овај разред укључује: 

- социјалне, савјетодавне и добротворне услуге, 

услуге које се односе на избјеглице и прогнане и 

сличне услуге које се пружају појединцима и 

породицима, у њиховим домовима или на 

другом мјесту, а спроводе их владине 

канцеларије или приватне организације, 

организације за ублажавање посљедица великих 

несрећа, националне и локалне хуманитарне 

организације и стручњаци који пружају 

савјетодавне услуге, 

- дјелатности социјалне помоћи, усмјеравање и 

савјетовање дјеце и омладине, 

- дјелатности које се односе на усвајање дјеце и 

дјелатности спречавања злостављања дјеце и 

осталих, 

- услуге савјетовања о кућном буџету, услуге 

савјетовања о браку и породици, услуге 

савјетовања о кредитима и дуговањима, 

-  дјелатности заједнице и сусједства, 

- дјелатности помагања жртвама великих 

несрећа, избјеглицама и прогнаним, 

имигрантима итд. обухватајући привремени или 

дужи смјештај за њих, 

- дјелатности стручне рехабилитације и 

хабилитације за незапослена лица, под условом 

да је образовна компонента ограничена, 

- утврђивање права на додјелу социјалне 

помоћи, накнаде за станарину или бонове за 

исхрану, 

-  дневну помоћ за бескућнике и остале 

социјално угрожене групе, 

- добротворне дјелатности као што су 

прикупљање новчаних средстава и друге 

помоћне дјелатности које се односе на социјални 

рад. 

Овај разред искључује: 

- финансирање и управљање програмима 

обавезног социјалног осигурања (84.30), 

- дјелатности сличне онима које су описане у 

овом разреду, али обухватају смјештај (87.90).“ 

 

Члан 4. 

Члан 3. мијења се и гласи: 

„Сједиште „Јавне установе Центар за социјали рад 

Требиње“ је у Требињу у улици Вука Караџића 

број 5.“ 

 

Члан 5. 

Члан 5. мијења се и гласи: 

„Јавна установа Центар за социјали рад Требиње 

ће своју организацију, пословање  и опште акте 

ускладити са Законом о систему јавних служби 
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(„Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07), Законом о социјалној заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број 5/93, 15/96, 

110/03 и 33/08), Законом о класификацији 

дјелатности и регистру пословних субјеката по 

дјелатностима у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број 74/10 ) и овом 

Одлуком и извршити промјене уписа у судском 

регистру код надлежног суда.“ 

 

Члан 6. 

Члан 6. мијења се и гласи: 

„Директора Центра именује и разрјешава Оснивач 

од стручних радника који могу бити чланови тима 

Центра уз предходну сагласност Министарства 

надлежног за социјалну заштиту, на период од 

четири године, уз спроведен поступак јавне 

конкуренције.“ 

 

Члан 7. 

Члан 7. мијења се и гласи: 

„Управни одбор „Јавне установе Центар за 

социјали рад општине Требиње“ именује и 

разријешава Оснивач након проведеног поступка 

јавне конкуренције. 

Управни одбор ове установе има три члана. 

Запослени у установи не могу бити чланови њеног 

Управног одбора.“ 

 

Члан 8. 

Члан 8. брише се. 

 

Члан 9. 

Члан 11. мијења се и гласи: 

„Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“.“ 

 

Број:09-013-79/11 

Датум:18.04.2011. 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 18.04.2011. 

донијела је следећи 

З А К Љ У Ч А К  

Скупштина општине Требиње је изненађена и 

разочарана због хапшења нашег суграђанина и 

бившег предсједника Скупштине општине 

Требиње – Божидара Вучуревића. 

Божидар Вучуревић није никакав ратни злочинац, 

него угледни Србин који је стао на чело Општине 

Требиње када је било најтеже и бранио је од истих 

оних који би данас да му суде и прекрајају 

историју из протеклог рата и свих протеклих 

ратова у којима је српски народ страдао уз велике 

жртве, а од стране оних који се представљају као 

жртве, трећина територије општине Требиње је 

окупирана и припала је Федерацији БиХ. 

За све што га оптужује хрватска страна, Божидар 

Вучуревић, као цивил, као Предсједник општине 

Требиње, не може бити одговоран, јер ни у ком 

случају није могао бити дио командног ланца, 

нити је располагао било каквом војном ефективом 

– што оптужбе чини произвољним, правно 

неутемељеним и нелогичним.   

На подручју општине Требиње није било 

никаквих ратних злочина, а Божидар Вучуревић 

био је човјек који је у ратној невољи помагао 

многим припадницима других народа, о чему 

постоје бројна свједочаства и бројни свједоци. 

Позивамо наше суграђане других националности 

да смогну храбрости и о томе јавно посвједоче. 

Скупштина општине Требиње сматра да Божидару 

Вучуревићу у Хрватској и Дубровнику не може 

бити праведно суђено - и због створене атмосфере 

у јавности и због пресуде која је тамо већ 

донесена. 

Тражимо да органи Републике Српске и Босне и 

Херцеговине учине све да Божидар Вучуревић 

одмах буде враћен у Требиње и да му се омогући 

да се брани са слободе. 

Задужују се Начелник Општине и Предсједник 

Скупштине Општине да оформе делегацију 

Општине Требиње која ће посјетити Божидара 

Вучуревића у притвору у Шапцу.  

 

Број:09-013-72/11 

Датум:18.04.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 18.04.2011. 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 ТК мреже у насељу Јасен, 

а по захтјеву Телекомуникација РС, А.Д. Бања 

Лука, РЈ 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 изградњу ТК мреже, а на 

земљишту означеном као: 

- к.ч. број 112, 59/1, 58, 389/1, КО Јасен. 
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Уговор о установљењу права служности ће се 

потписати са Телекомуникацијама РС А.Д. 

Бања Лука, РЈ Требиње. 

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Требиње“. 

 

Број:09-013-73-1/11 

Датум:18.04.2011. 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 18.04.2011. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Прихвата се Информација о стању безбједности на 

подручју општине Требиње. 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-74/11 

Датум:18.04.2011. 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 18.04.2011. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

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 01.01.2011. до 31.03.2011. 

године. 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-80/11 

Датум:18.04.2011. 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), члана 45. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) 

Начелник Oпштине,  донио је  

 

О Д Л У К У 

о успостављању Интерне контроле за 

Административну службу Општине Требиње и 

буџетске кориснике 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком успоставља се Интерна контрола 

за Административну службу Општине Требиње и 

буџетске кориснике Буџета Општине Требиње. 

Члан 2. 

Задатак Интерне контроле је да врши 

систематичан преглед и оцјену управљања 

ризиком и руковођење Административном 

службом и буџетским корисницима општине 

Требиње, што укључује политике и процедуре и 

активности везане за дјелатност Административне 

службе и буџетских корисника. Интерна контрола 

ће давати оцјену адекватности и ефикасности 

система за финансијско управљање и контролу у 

погледу: испуњавања задатака и постизања 

дефинисаних циљева, економичне, ефикасне и 

дјелотворне употребе расположивих ресурса, 

усклађеност са успостављеним политикама, 

процедурама, законима и другом регулативом 

чувања средстава општине од губитака као 

резултата свих видова неправилности, као и 

интегритет и вјеродостојност информација, рачуна 

и података, укључујући процесе интерног и 

екстерног извјештавања. 

Члан 3. 

Интерна контрола ће сачинити програм рада на 

годишњем нивоу и у складу са важећим 

прописима подносити извјештај о реализацији тог 

програма. 

Члан 4. 

Интерну контролу ће вршити тим од девет 

чланова које ће посебним рјешењем именовати 

Начелник Општине. 

Чланови интерне контроле се именују на 

мандатни период од двије године, с тим што по 

истеку тог периода могу бити поново именовани 

за члана тима Интерне контроле. 

Члан 5. 

Начелник Општине ће сазвати конституирајућу 

сједницу тима Интерне контроле из члана 4. ове 

Одлуке, који ће између себе изабрати 

предсједника и замјеника предсједника тима 

Интерне контроле. 
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Члан 6. 

Предсјендик тима Интерне контроле је овлаштен 

да од чланова тима формира посебне тимове од по 

три члана, ради провођења интерних контролних 

поступака, с тим што у том тиму не може бити 

члан који је директно одговоран за провођење 

поступака који су предмет контроле. 

Члан 7. 

Предсједник тима Интерне контроле може 

ангажовати стручњаке из разних области као 

консултанте за одговарајуће интерне поступке уз 

предходну сагласност Начелника Општине. 

Члан 8. 

Интерна контрола за свој рад одговорна је 

Начелнику Општине. 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:11-053-21-3/10 

Датум:28.03.2011. год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

                                         
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске", број: 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 45. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) и 

члана 5. став 3. Уредбе о давању сагласности на 

цијене одређених производа и услуга („Службени 

гласник Републике Српске“, број 51/08),  

Начелник Oпштине,  донио је следећи  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Даје се сагласност ЈП за комуналну хидротехнику 

„Водовод“ а.д. Требиње на повећање цијене воде 

за пиће за категорију „домаћинства“ за 20%, тако 

да та цијена износи 0,73 КМ/m³ без ПДВ-а. 

Цијене осталих услуга утврђене Закључком број: 

11-370-98/09 од 22.04.2009. године остају на снази. 

II 

Цијена из става I овог Закључка примјењиваће се 

од 01.04.2011. године. 

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:11-370-921/10 

Датум,01.04.2011. год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), а у 

вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2011. годину 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

1/11),  Начелник Општине, донио је следећи  

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава 

предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2011. 

годину, потребних за реализацију активности 

Међуопштинског савеза слијепих и слабовидних 

Требиње - Љубиње. 

 

II 

Планирана средства (грант за Међуопштински 

савез слијепих и слабовидних Требиње - Љубиње) 

реализоваће Одјељење за финансије преносом 

средстава на рачун Савеза сразмјерно извршењу 

Буџета.  

 

III 

Обавезује се корисник гранта да Општини 

Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 

достави доказе о намјенском утрошку средстава 

(члан 14. Одлуке о извршењу Буџета Општине 

Требиње за 2011. годину). 

 

IV 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:11-400-57/11 

Датум:13.04.2011. год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића бр. 2. 

на основу рјешења број: 06-372-8/11 од 18.03.2011. 

године, извршио је у регистар заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-067 упис оснивања: Заједница етажних 

власника Требиње, Церска 1. са следећим 

подацима:  

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 

Требиње, Церска број 1. 

Оснивачи: 14 етажних власника зграде.  



Број: 2 - Страна: 8   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ Датум: 27.04.2011. 

 

Дјелатност: 70320. Управљање зградом за рачун 

етажних власника.  

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде.  

Заједницу заступа предсједник Управног одбора 

Ружић Смиљана и предсједник Скупштине 

Влатковић Јово самостално и без ограничења. 

 

Број: 06-372-8/11 

Датум:18.03.2011.год. 

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Стеван Бекан, с.р. 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј  

 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

1. Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у 

општој употреби-јавно добро 1 

2. Одлука о Регулационом плану „Абазовина-Блаце“ 1 

3. Одлука о Плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за изградњу 

саобраћајнице у насељу Прљача 2 

4. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор секретара Скупштине општине 

Требиње 3 

5. Одлука о измјени и допуни Одлуке о именовању чланова Комисије за избор 

начелника одјељења Административне службе Општине Требиње 3 

6. Одлука о измјени и допуни Одлуке о усклађивању организације Центра за социјални 

рад општине Требиње са Законом о социјалној заштити 3 

7. Закључак о захтјеву за ангажовање органа Републике Српске и Босне и Херцеговине 

због хапшења господина Божидара Вучуревића 5 

8. Закључак о давању сагласности Начелнику Општине 5 

9. Закључак о прихватању Информације о стању безбједности на подручју општине 

Требиње 6 

10. 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 01.01.2011. до 

31.03.2011. године 6 

 

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

1. Одлука о успостављању Интерне контроле за Административну службу Општине 

Требиње и буџетске кориснике 6 

2. Закључак 7 

3. Закључак 7 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Требиње – Стручна служба Скупштине, Улица Вука Караџића 

бр. 2. 89101 Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби. 


