
  С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 

 

 

ОПШТИНЕ    ТРЕБИЊЕ 

 

 

Година XLIVI                       Требиње _______.2009.године                             Број: 2 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 30. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 31. став 1. тачка 17. 

Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05, 

13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 30.01.2009. године, 

донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о избору Замјеника Начелника Општине Требиње 

 

 

 

1. Господин Зоран  Петров Сорајић бира се за Замјеника Начелника Општине 

Требиње. 

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Требиње“. 

 

 

 

 

Број:09-013-31/09                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.01.2009. године                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 31. Статута Општине Требиње („Службени гласник 

Општине Требиње број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине 

општине Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08) 

Скупштина општине Требиње је на сједници одржаној дана 30.01.2009. године, 

донијела је 

 

ОДЛУКА 

о усвајању Стратегије развоја општине Требиње 2009-2017 године 

 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Требиње усваја Стратегију развоја општине Требиње 2009-2017. 

године. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Стратегија развоја општине Требиње 2009-2017. године. 

 



Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Требиње“ 

 

 

Број:09-013-33/09                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.01.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 30. и члана 72. став 2. Закона о локалној самоуправи (Службени 

гласник РС“ број 101/04, 42/05 и 118/05) члана 31. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) Скупштина 

општине Требиње је на сједници одржаној дана 30.01.2009. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о измјенама и допунама Одлуке о критеријима,  

поступку за додјелу кредита и условима за кориштење кредита  

(„Сл. гласник Општине Требиње“бр.8/04, 5/05, 8/06 и  

11/06-Пречишћени текст) 

 

Члан 1. 

Одлука о критеријима, поступку за додјелу кредита и условима за кориштење кредита 

(број Одлуке 09-022-24/06 од 03.11.2006.године, Сл. гласник Општине Требиње бр. 

8/04, 5/05, 8/06 и 11/06-Пречишћени текст), мијења се и допуњава и то: 

 

У чл. 4 став 1. алинеја 2. иза ријечи запошљавање ставља се тачка а остатак текста  „ и 

да у року од 30 дана од дана преноса средстава кредита на кориштење достави доказ 

банци о пријави Фонду ПИО и Фонду здравственог осигурања“ се брише. 

 

Члан 2. 

У чл. 5. став 2. иза ријечи „мјесеци“ брише се тачка и додају се ријечи: „осим за 

вишегодишње засаде (воћњаци, виногради) не дуже од 36 мјесеци“. 

 

Члан 3. 

Иза члана 13. додаје се члан 13а који гласи : 

„У току трајања већ одобреног кредита предузетници и правна лица имају право 

поновног приступа кредитној линији под следећим условима: 

- да испуњавају опште услове кредитирања из члана 8. и члана 12. ове Одлуке 

- да су већ одобрена средства намјенски уложили, према приложеном бизнис 

плану 

- да су на сваких 20 000 КМ одобреног кредита запослили по једно незапослено 

лице 

- да у периоду отплате одобреног кредита нису смањили број радника у односу на 

број запослених у моменту подношења захтјева за кредит, увећан за број 

новопримљених радника у односу на одобрена средства. 

- да је ушао у фазу отплате главнице већ одобреног кредита. 

 

Члан 4. 

У чл. 14. став 1. иза ријечи „правна лица“ брише се тачка и додају се ријечи: „као и за 

предузетнике и правна лица којима је поново одобрен приступ кредитној линији“. 

 



 

Члан 5. 

У чл. 18. став 1. иза алинеје 3. додаје се нова алинеја која гласи :  

- утврђивања стварног стања на терену од стране представника Општине 

Требиње и банке у вези са понуђеним бизнис планом. Представнике 

Општине Требиње именоваће Начелник општине посебним Рјешењем а 

представнике банака надлежни орган банке . 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Требиње“ 

 

 

Број:09-013-34/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.01.2009. године                    Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 53. 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 30.01.2009. године донијела је  

 

Програм рада 

Скупштине општине Требиње 

за 2009. годину 

 

Програмом рада Скупштине за 2009. годину утврђују се основни задаци Скупштине 

који произилазе из законом прописаних обавеза, утврђене политике и интереса грађана. 

 

Програм ће се прилогађавати стварним друштвеним потребама и биће отворен за сва 

питања за која се у току године укаже потреба да се о њима расправља и заузме став. 

 

Предлагачи и обрађивачи материјала обавезни су да се придржавају датих рокова и да 

са овим програмом ускладе своје програме рада. 

 

*** 

 

 

Период: ЈАНУАР-АПРИЛ 2009. године 

 

- Информација о стању безбједности на подручју општине Требиње 

Обрађивач: Центар јавне безбједности 

 

 

- Извјештај о раду Начелника општине и одјељења Административне службе 

општине Требиње за 2008. годину. 

Обрађивач: Начелник општине. 

 

 

- Програм рада Цивилне заштите Општине Требиње за 2009. годину. 



- Измјене и допуне Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на 

подручју општине Требиње. 

Обрађивач: Одјељење за општу управу. 

 

 

- Одлука о усвајању Буџета општине Требиње за 2009.годину, 

- Одлука о извршењу Буџета општине Требиње за 2009.годину, 

- Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета општине Требиње по 

завршном рачуну за 2008.годину. 

Обрађивач: Одјељење за финансије. 

 

 

- Одлука о усвајању Регулационог плана  индустријска зона „Волујац“, 

- Одлука о усвајању Плана парцелације за насеље „Црнач“, 

- Одлука о  усвајању Регулационог плана “Јужни градски излаз”, 

- Одлука о  усвајању Регулационог плана “Центар”, 

- Одлука о усвајању Плана парцелације за гробље „Бањевци“ 

- Одлука о усвајању Регулационог плана „Стари град“ 

- Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене м² корисне 

стамбене површине на подручју општине  Требиње  из претходне године, 

- Програм уређења грађевинског земљишта за 2009. годину, 

- Одлука о приступању и изради плана парцелације „Аеродром“ Требиње. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 

 

 

- Информација о додјели кредита из средстава која су остварена по основу Закона 

о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије и Закона о рударству за период од 01.08.2008. до 31.12.2008.године. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Одјељење за 

                    финансије, чланови Кредитног одбора – представници општине  

                   Требиње и Одбор за контролу и праћење примјене критерија и  

                  намјенског кориштења средстава. 

 

 

- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о критеријима, поступку за додјелу 

кредита и условима за коришћење кредита.  

Обрађивач: Стручна радна група за промјену Одлуке о критеријима, поступку  

                    за додјелу кредита и условима за коришћење кредита и Одјељење  

                   за привреду и друштвене дјелатности. 

 

- Одлука о усвајању Стратегије развоја општине Требиње 2009-2017. 

Обрађивач: Одбор за израду Стратегије развоја општине Требиње 2009.- 

                     - 20017.година и пружалац услуге. 

 

 

- Информација о програмима одржаним у оквиру манифестације „Требињске 

љетне свечаности у 2008.години“. 

Обрађивач: ЦИКО и Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

 

 



- Појединачни програми рада Јавних општинских предузећа и установа за 

2009.годину. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и ЈУ. 

 

 

- Програм развоја спорта општине Требиње за 2009.годину 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 

 

 

- Одлука о расписивању конкурса за избор и именовање директора у ЈУ чији је 

оснивач СО Требиње (за позиције које су упражњене). 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 

 

 

- Одлука о расписивању конкурса за избор и именовање чланова управних одбора 

у ЈУ чији је оснивач СО Требиње (за позиције које су упражњене). 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 

 

 

- Одлука о усвајању Омладинске политике општине Требиње 2008-2013. 

Обрађивач: Комисија за младе, Омладински центар Требиње, Одјељење за  

                   привреду и друштвене дјелатности. 

 

 

- Програм заједничке комуналне потрошње за 2009.годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове. 

 

 

- Извјештај о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и РВИ. 

Обрађивач: Одјељење за борачко инвалидску заштиту. 

 

- Информација о капиталним улагањима на територији општине Требиње  

Обрађивач: Надлежно одјељење Административне службе 

 

 

Период: МАЈ-АВГУСТ 2009. године. 

 

- Информација о стању безбједности на подручју општине Требиње 

Обрађивач: Центар јавне безбједности 

 

 

- Информација о раду Мјесних заједница. 

Обрађивач: Одјељење за општу управу. 

 

 

- Информација о извршењу Буџета општине Требиње за период 01.01. до 

31.03.2009.године. 



- Информација о извршењу Буџета општине Требиње за период 01.01. до 

30.06.2009.године. 

Обрађивач: Одјељење за финансије. 

 

 

- Одлука о просторном уређењу 

- Одлука о усвајању Плана парцелације и УТ услова за изградњу саобраћајнице у 

насељу Доње Чичево 

- Одлука о базној цијени 

- Одлука о усвајању Регулационог плана „Блаце – Абазовина“ 

- Одлука о усвајању Плана парцелације и УТ услова за изградњу саобраћајнице у 

насељу Прљача 

- Одлука о усвајању Регулационог плана „Гарибалдијева“. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 

 

 

- Информација о основним показатељима финансијског пословања привреде 

општине Требиње у 2008. години. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 

 

 

- Извјештај о реализацији општинског плана развоја социјалне заштите 2005. – 

2010. (период јуни 2008 – јуни 2009). 

Обрађивач: Координациони тим за унапређење социјалне заштите, Центар за  

                    социјални рад и Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 

 

 

- Одлука о условима и начину вршења превоза лица и ствари у друмском 

саобраћају. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 

 

 

- Појединачни извјештаји о раду и резултатима финансијског пословања јавних 

општинских предузећа и установа у 2008.години. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и ЈУ. 

 

 

- Информација о раду Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције. 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције. 

 

 

- Информација о капиталним улагањима на територији општине Требиње  

Обрађивач: Надлежно одјељење Административне службе 

 

 

Период: СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2009. године. 

 

- Информација о стању безбједности на подручју општине Требиње 

Обрађивач: Центар јавне безбједности 



 

 

- Информација о раду Цивилне заштите. 

Обрађивач: Одјељење за општу управу. 

 

 

- Информација о извршењу  Буџета општине Требиње за период 01.01. до 

30.09.2009.године. 

-   Одлука о усвајању Буџета општине Требиње за 2010.годину       

-   Одлука о извршењу Буџета општине Требиње за 2010.годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије. 

 

 

- Одлука о усвајању Регулационог плана  „Брегови“, 

- Одлука о усвајању Регулационог плана  “Полице”, 

- Одлука о усвајању Регулационог плана  “Сјеверни логор”, 

- Одлука о усвајању Регулационог плана  “Источни логор”, 

- Одлука о усвајању Регулационог плана „Брегови 2“, 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 

 

 

- Информација о додјели кредита из средстава која су остварена по основу Закона 

о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије и Закона о рударству за 2009.годину. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Одјељење за финансије, 

чланови Кредитног одбора – представници општине Требиње и Одбор за контролу и 

праћење примјене критерија и намјенског кориштења средстава. 

 

 

- Извјештај о стању у спорту општине Требиње за 2009.годину. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 

 

 

- Програм заједничке комуналне потрошње за 2010. годину 

- Закључак о висини бода за одређивање комуналне накнаде за 2010. годину. 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне дјелатности. 

 

 

- Извјештај о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и РВИ. 

Обрађивач: Одјељење за борачко инвалидску заштиту. 

 

 

- Извјештај о раду Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције.  

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције. 

 

 

- Информација о капиталним улагањима на територији општине Требиње  

Обрађивач: Надлежно одјељење Административне службе 

 



 

- Програм рада Скупштине општине Требиње за 2010. годину 

Обрађивач: Колегиј Скупштине општине  

 

 

Број:09-013-32/09                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.01.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 

__________________________________________________________________________ 

На основу члана 121. Закона о цивилној заштити («Службени гласник Републике 

Српске» број 26/02) и члана 31. алинеја 8. Статута Општине Требиње («Службени 

гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 30.01.2009. године, донијела је 

ПРОГРАМ 

РАДА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ  

ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ ЗА 2009. годину 

У циљу повећања степена ефикасности система цивилне заштите општине 

Требиње, тј. повећања способности истога да се супростави природним и другим 

несрећама, првенствено превентивним, али и ефикасним оперативним дјеловањем у 

случају да до природних и других несрећа дође, предлажемо да се предузму следеће 

мјере и активности: 

 

1. Усвојити план рада Штаба ЦЗ за 2009. годину 

Одсјек за ЦЗ припремиће, на основу дефинисаних обавеза и задатака ЦЗ, план који 

ће на приједлог Начелника Општине, усвојити Општински штаб ЦЗ. 

 

2. Ускладити план рада Одсјека ЦЗ са обавезама које произилазе из програма 

и планова ЦЗ 

Одсјек за ЦЗ одрађује административно-техничке и стручне послове за Штаб и друге 

субјекте ЦЗ, па стога и своје дјеловање мора прилагодити тим задацима. 

 

3. Извршити измјене и допуне Одлуке о организацији и функционисању 

Цивилне заштите на територији општине Требиње 

Потребно је ускладити број припадника појединих јединица са потребама, као и 

успоставити најефикаснију организацију јединица ЦЗ. 

 

4. Утврдити план намјенског трошења средстава за ЦЗ која су одобрена 

Буџетом за 2009. годину 

Према унапријед донесеним програмима рада и плановима обуке јединица ЦЗ, као и 

према исказаним потребама субјеката ЦЗ за набавком специјалне опреме, треба 

урадити план трошења предвиђених средстава за финансирање ЦЗ у 2009. години, 

како из Буџета Општине,тако  и средстава прикупљених за техничко опремање 

ватрогасних јединица по основу примјене Закона о заштити од пожара. 

 

5. Извршити набавку најнеопходније опреме за јединице –  

 екипе ЦЗ  



Одлуку, на приједлог субјеката ЦЗ, о набавци неопходне опреме доноси Општински 

штаб ЦЗ, а послове око провођења процедуре јавне набавке опреме у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ, одрадиће Одјељење за општу управу, односно 

Ватрогасне јединице. 

 

6. Ажурирати и усвојити недостајуће планове заштите и спасавања људи и 

материјалних добара 

Потребно је ажурирати процјену угрожености општине Требиње од природних и 

других несрећа.Усвојити планове: заштите и спасавања на води и под водом, прве 

медицинске помоћи, санације терена, узбуњивања, евакуације и збрињавања, заштите и 

спасавања из рушевина, заштите биља и животиња, заштите од снијежних падавина и 

сл. 

 

7. Персонално попунити јединице  ЦЗ 

Одсјек  ЦЗ ће извршити попуну јединица ЦЗ, а Начелник Општине ће својим 

рјешењем именовати њихове руководиоце. 

 

8. Извршити именовање повјереника ЦЗ по мјесним заједницама 

У договору са Савјетима МЗ извршити анализу рада повјереника за ЦЗ у МЗ и 

по потреби извршити замјену неактивних, као и именовање повјереника у МЗ гдје то 

није урађено. 

Са повјереницима за ЦЗ у МЗ извршити неопходну обуку и опремање МЗ са 

најнеопходнијом опремом за гашење пожара. 

 

9. Извршити обуку припадника јединице ЦЗ 

Потребно је према донесеном Плану све чланове Штаба упознати са начином рада, 

обавезама и конкретним задацима у циљу ефикасног провођења мјера ЦЗ. 

Обуку припадника ЦЗ извршити према унапријед припремљеним плановима обуке 

за сваку јединицу посебно. 

 

10. Урадити план деминирања 

Упутити захтјев према БХМАЦ-у, у коме ће се затражити карте о минираним 

површинама на територији наше општине и радити на одређивању приоритета за 

деминирање на подручју општине Требиње у 2009. години.  

 

11. Укључити се у регионалне и међуопштинске видове сарадње 

У  пројекту «Сарадња у случају природних и осталих катастрофа и на подручју 

управљања природним ресурсима», преко чланова Комисије учествовати у набавци 

неопходне опреме, у циљу што ефикасније прекограничне сарадње између сусједних 

општина Хрватске, Црне Горе и БиХ. У сарадњи са УНДП БиХ , у оквиру пројекта за 

југоисточну Херцеговину учествовати у активностима осигурања основних 

сигурносних услова путем хуманитарног деминирања, па у том смислу треба 

исказати спремност за реализацију договорених обавеза. Остварити сарадњу са 

пограничним општинама из Хрватске, Црне Горе као и са општином Равно из 

Федерације БиХ, ради ефикаснијег дјеловања у гашењу пожара. 

  



12. Остварити сарадњу са МУП-ом и другим субјектима заштите и спасавања 

како на локалном, тако и на регионалном нивоу 

Интервентна јединица полиције, ватрогасна јединица и станица хитне 

медицинске помоћи су прве екипе које би требале да се укључе у акцију заштите и 

спасавања и њихово дејство треба бити синхронизовано. 

 

13. Урадити програм рада Одсјека за ЦЗ и Штаба ЦЗ за 2010. годину 

 

Број:09-013-35/09                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.01.2009. године                                               Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

Садржај:                                                                                                                 Бр. Стране 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

1. Одлука о избору замјеника Начелника Општине Требиње, 

2. Одлука о усвајању Стратегије развоја општине Требиње 2009-2017. године, 

3. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о критеријима, поступку за додјелу 

кредита и условима за коришћење кредита, 

4. Програм рада Скупштине општине Требиње за 2009. годину, 

5. Програм рада Цивилне заштите општине Требиње за 2009. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


