
  С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 

 

 

 

 

ОПШТИНЕ    ТРЕБИЊЕ 

 

 

 

 

 

 

Година XLIV                       Требиње,13.02.2007.године                             Број: 2 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту (Службени гласник 

Републике Српске број 112/06) и члана 51. Статута Општине Требиње (Службени 

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

на сједници одржаној дана 02.02.2007. године, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Сушић (Милована) Михајла, по праву првокупа 

некретнина, означених као к.ч. број 299/7, пашњак До у површини од 345 

m², уписане у зк.ул. број 299, К.О. Горица, државна својина са 1/1, право 

кориштења Сушић Михајла-син Милована са 1/1 дијела, а исте је понудио 

Скупштини општине Требиње по цијени од 25,оо КМ по m². 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у   

"Службеном гласнику Општине Требиње". 

                       

Број:09-013-25/07                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:02.02.2007. године                                               Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту (Службени гласник 

Републике Српске број 112/06) и члана 51. Статута Општине Требиње (Службени 

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

на сједници одржаној дана 02.02.2007. године, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Гудељ (Јована) Крста, по праву првокупа некретнина, 

означених као к.ч. број 659/2 врти Ливада у површини од 127 m², к.ч. број 

651/1 врти Ораница у површини од 310 m², к.ч. број 651/5 врт Ораница у 

површини од 123 m²,  к.ч. број 651/6 врт Неплодно у површини од 113 m² и 



к.ч. број 670/4 међине Пашњак у површини од 159 m²-а што одговара к.ч. 

броју 435 (по новом операту) К.О. Требиње, уписано у зк.ул. број 512, К.О. 

Требиње, државна својина са 1/1, право кориштења Гудељ (Јована) Крста са 

1/1 дијела, а исте је понудио Скупштини општине Требиње по цијени од 

32,оо КМ по 1 m². 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у   

"Службеном гласнику Општине Требиње". 

Број:09-013-25-1/07                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:02.02.2007. године                                                    Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________                     

На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине 

Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина општине 

Требиње, на сједници одржаној дана 02.02.2007. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

Прихвата се Информација о стању безбједности на подручју које покрива 

Полицијска станица Требиње, за 2006. годину, са упоредним показатељима у 

односу на 2005. годину. 

 

Број:09-013-26/07                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:02.02.2007. године                                  Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 53. Пословника Скупштине општине Требиње («Службени 

гласник Општине Требиње» број 2/06) Скупштина општине Требиње на сједници, 

одржаној дана 02.02.2007. године донијела је  

 

 

Програм рада 

Скупштине општине Требиње 

за 2007. годину 

 

Програмом рада Скупштине за 2007. године 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 2007. године  

 

- Извјештај о раду Начелника општине и одјељења Административне службе 

општине Требиње за 2006. годину. 

- Приједлог одлуке о прихватању понуде за пословну сарадњу у развоју 

„greenfield“ туристичко инвестиционог комплекса под радним називом 

„Требиње Resort“.  

Обрађивач: Начелник општине. 

 

- Одлука о извршењу Буџета општине Требиње за 2007. годину. 

- Одлука о усвајању Завршног рачун Буџета општине Требиње за 2006. 

годину. 

Обрађивач: Одјељење за финансије. 

 

- Одлуку о пружању правне помоћи грађанима. 

- Одлука о организацији и функционисању Цивилне заштите. 

Обрађивач: Одјељење за општу управу. 

 

- Информација о раду Одсјека за инспекције. 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције. 

 

- Одлука о грађевинском земљишту. 

- Одлука о просторном уређењу. 

- Програм уређења грађевинског земљишта. 

- Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта „Раскрсница Неимарство“. 

- Одлука о усвајању  плана парцелације „Јужна обилазница“. 

- Одлука о усвајању  плана парцелације „Ул. Кнез Михаилова“. 

- Одлука о приступању изради Регулационог плана „Центар“. 

- Одлука о приступању изради Регулационог плана „Стари град“. 

- Одлука о приступању изради Регулационог плана „Северни логор“. 

- Одлука о приступању изради Регулационог плана „Брегови“. 

- Одлука о приступању изради Регулационог плана „Ложиона“. 

- Одлука о приступању изради Регулационог плана „Полице 1“. 

- Одлука о приступању изради Регулационог плана „Полице 2“. 

- Одлука о приступању изради Регулационог плана „Градина“. 

- Одлука о приступању изради Регулационог плана за изградњу туристичког 

комплекса „Требиње Resort“. 

- План коришћења јавних површина. 

- Приједлог пројекта капиталних улагања са којим ће општина Требиње 

конкурисати на средства од продаје телекома и друга средства за ову 

намјену. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 

 

 



- Одлука о изради Стратегије развоја Општине Требиње 2007-2017. 

- Информација о програмима одржаним у оквиру манифестације „Требињске 

љетне свечаности у 2006 години“.  

- Одлука о утврђењу статуса удружења грађана од јавног интереса за 

Општину Требиње. 

- Приједлог измјене и допуне Пословника Скупштине општине Требиње. 

- Информација о основним показатељима финансијског пословања привреде 

општине Требиње у 2006. години. 

- Доношење Одлуке о културним манифестацијама чији је покровитељ 

Општина Требиње ( Требињске љетне свечаности). 

- Информација о стању и резултатима финансијског пословања јавних 

општинских предузећа и установа у 2006. години. 

- Програм рада јавних општинских предузећа и установа за 2007. године. 

- Одлука о именовању Савјета манифестације Требињске љетне свечаности. 

- Одлука о именовању Савјета Дучићевих вечери поезије. 

- Информација о стању примарне здравствене заштите на подручју општине 

Требиње и стратегија даљег развоја. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 

 

 

- Извјештај Главне службе о ревизији финансијског извјештаја Општине 

Требиње за период од 01.01.2005. –31.12.2006. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

 

 

- Именовање директора јавних општинских предузећа и установа 

Обрађивач: Комисија гдје Скупштина општине врши коначно именовање 

 

 

- Информација о изради Нацрта Стратегије развоја општине општине 

Требиње 2007. – 2017.  

Обрађивач: Одбор за израду Стратегије развоја општине Требиње 2007-2017. 

 

 

*** 

 

 

Период: МАЈ-АВГУСТ 2007. године. 

 

- Информација о раду Мјесних заједница. 

Обрађивач: Одјељење за општу управу. 

 

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

31.03.2007. године. 

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

30.06.2007. године. 



Обрађивач: Одјељење за финансије. 

 

- Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта „Гробље  Волујац“. 

- Одлука о усвајању  Регулационог плана „Засад поље“. 

- Одлука о усвајању  Регулационог плана „Мокри долови“. 

- Одлука о усвајању  Регулационог плана „Центар“. 

- Одлука о усвајању  Регулационог плана „Стари град“. 

- Одлука о усвајњу   Регулационог плана „Сјеверни логор“. 

- Одлука о усвајњу    Регулационог плана „Брегови“. 

- Одлука о усвајању Регулационог плана за изградњу туристичког комплекса 

„Требиње Resort“. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 

 

- Извјештај о реализацији Општинског плана развоја социјалне заштите 2005-

2010 (период мај 2006 - мај 2007). 

Обрађивач: Координациони тим  за унапређење социјалне заштите, Центар за 

социјални рад и Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 

 

- Извјештај о раду Центра за социјални рад за 2006. годину. 

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

Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње 

ел. енергије и Закона о рударству за прво полугодиште 2007. 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. 

 

- Нацрт Стратегије развоја Општине Требиње 2007-2017. 

Обрађивач: Одбор за израду Стратегије развоја Општине Требиње 2007-2017. 

 

- Приједлог Омладинске политике Општине Требиње.  

- Програм развоја спорта општине Требиње за 2007. године. 

- Стање и актуелна питања развоја туризма у општини Требиње. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и ресорне 

Скупштинске комисије. 

 

- Извјештај о процјени ратне штете коју је учинила хрватска војска на 

подручју општине Требиње и приједлог закључка 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

 

- Анализа и оцјена стања саобраћаја са приједлогом мјера за побољшање 

стања 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове  

 

- Информација о пројектима из Требиња који су прошли у конкуренцији за 

средства Телекома и друга, у којем износу и под каквим условима су добили 

подршку 



Обрађивач: Надлежно одјељење Административне службе  

 

- Информација о свим другим пројектима на подручју Општине Требиње који 

су се у међувремену појавили. 

Обрађивач: Надлежно одјељење Административне службе  

 

*** 

 

 

Период: СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2007. године. 

 

- Информација о раду Цивилне заштите. 

Обрађивач: Одјељење за општу управу. 

 

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

30.09.2007. године. 

- Приједлог Буџета Општине Требиње за 2008. годину. 

Обрађивач: Одјељење за финансије. 

 

- Програм обављања и функционисања заједничке комуналне потрошње на 

подручју општине Требиња за 2008. годину. 

- Закључак о одређивању бода за одређивање комуналне накнаде за 2008. 

годину. 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове. 

 

- Информација о раду Одјељења за инспекцијске и послове комуналне 

полиције.  

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције. 

 

- Одлука о усвајњу  Регулационог плана „Ложиона“. 

- Одлука о усвајњу  Регулационог плана „Полице 1“. 

- Одлука о усвајању  Регулационог плана „Полице 2“. 

- Одлука о усвајњу  Регулационог плана „Градина“. 

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 

ел. енергије и Закона о рударству за девет мјесеци 2007. 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. 

 

- Извјештај о раду Савјета за спорт за 2007. годину. 

- Одлука о изради основе заштите уређења и кориштења пољопривредног 

земљишта. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 



 

- Информација о стању безбједности на подручју општине Требиње, 

Обрађивач: ЦЈБ Требиње 

 

 

- Програм рада Скупштине општине за 2008. годину 

Обрађивач: Колегиј Скупштине општине 

 

Број:09-013-27/07                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:02.02.2007. године                                   Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине 

Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05), те члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 02.02.2007. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о измјени Закључка број  

09-013-287/06 од 12.09.2006. године 

 

Члан 1. 

У закључку број 09-013-287/06 од 12.09.2006. године у члану 2. број «2013» мијења 

се бројем «2017». 

 

 

Члан 2. 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном 

гласнику Општине Требиње». 

 

Број:09-013-28/07                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:02.02.2007. године                                   Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине 

Требиње» број 8/05,10/05 и 13/05) а у вези са Закључком број 09-013-287/06 од 

12.09.2006. године («Службени гласник Општине Требиње» број 10/06) Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 02.02.2007. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о изради Стратегије  

развоја општине Требиње до 2017. године 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Стратегије развоја општине Требиње од 2007. до 2017. године. 

 

Члан 2. 



Овлашћује се Начелник Општине Требиње да именује Одбор за израду Стратегије 

развоја општине Требиње (у даљем тексту Одбор), који ће радити на изради 

Стратегије развоја општине Требиње а сачињаваће га: стручњаци из привреде, 

ванпривреде, Административне службе Општине Требиње, Савјета за привреду, 

удружења грађана. 

 

Члан 3. 

Задаци Одбора су: 

- Дефинисање пројектног задатка 

- Утврђивање методологије израде Стратегије 

- Процјена потребних средстава за израду Стратегије 

- Извјештавање Скупштине општине о току израде Стратегије 

- Учешће на изради нацрта Стратегије и провођења јавне расправе 

- Утврђивање приједлога Стратегије 

 

Члан 4. 

Одбор може да формира одговрајући број радних тијела за поједине области које ће 

бити обухваћене Стратегијом, као и да у складу са важећим законским прописима 

ангажује истакнуте стручњаке, научне и стручне институције. 

 

 

Члан 5. 

Одбор има обавезу да проведе све активности из своје надлежности на изради 

Стратегије у року од 6 мјесеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

  

Члан 6. 

Одбор између својих чланова бира предсједника и секретара Одбора. 

 

Члан 7. 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Општине Требиње и Савјет за 

привреду су надлежни да прате рад, дају мишљења, сугестије и приједлоге да се 

овај пројекат заврши квалитетно и у року. 

 

Члан 8. 

Одјељење за финансије има обавезу да буџетом планира средства за финансирање 

израде овог документа. 

 

Члан 9. 

Овом Одлуком ставља се ван снаге одлука број:09-013-81/02 од 30.12.2002. године. 

 

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику Општине Требиње». 

Број:09-013-31/07                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:02.02.2007. године                                Никола Секуловић,с.р. 



________________________________________________________________________

На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 41/03) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине  («Службени гласник Општине Требиње» број 

3/06), Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 02.02.2007. године, 

донијела је   

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Комисије за избор гдје Скупштина општине врши 

коначно именовање 

 

Члан 1. 

 

Чланови Комисије за избор гдје Скупштина општине врши коначно именовање: 

1. Марко Бешењи, 

2. Добрила Цураћ, 

3. Миленко Миленковић, 

4. Бранислав Кешељ, 

5. Милан Кољеншић 

разрјешавају се дужности у напријед назначеној Комисији. 

 

Члан 2. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном 

гласнику Општине Требиње». 

 

Број:09-013-31/07              ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,02.02.2007. године                                      Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник 

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

општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 02.02.2007. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

Прихвата се Извјештај о избору предсједника радних тијела Скупштине општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-32/07                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:02.02.2007. године                                  Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине 

Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина општине 

Требиње, на сједници одржаној дана 02.02.2007. године, донијела је 



З А К Љ У Ч А К 

Прихвата се 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 до 31.12.2006. године. 

Број:09-013-30/07                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:02.02.2007. године                                  Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине 

Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина општине 

Требиње, на сједници одржаној дана 02.02.2007. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

Одбор за контролу примјене критерија и намјенског кориштења средстава треба да 

достави извјештај о контроли утрошка новчаних средстава додијељених по основу 

Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије и Закона о рударству,  најкасније до 1. априла 2007. године. 

 

I I 

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном 

гласнику Општине Требиње». 

Број:09-013-30-1/07                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:02.02.2007. године                                  Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 10. Правилника о поступку набавке 

роба, услуга или радова путем директног споразума, Начелник Општине доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Комисије за јавне набавке у Административној служби 

Општине Требиње 

 

Члан 1. 

У Комисију за јавне набавке у Административној служби Општине Требиње, ради 

провођења поступка набавке роба, услуга или радова путем директног споразума, 

именују се: 

1. Софија Вртикапа – предсједник 

2. Раде Дрињак – члан 

3. Перо Мунишић – члан 

   

Члан 2. 

За замјенике чланова Комисије именују се: 



1. Дејан Јанковић – замјеник предсједника 

2. Биљана Крунић – замјеник члана 

3. Рајко Вицо – замјеник члана 

 

 

Члан 3. 

Мандат предсједника и чланова Комисије, као и њихових замјеника траје годину 

дана, са могућношћу поновног избора, као и ранијег разрјешења. 

 

Члан 4.  

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Законом о јавним набавкама БиХ 

(«Службени гласник БиХ» број 49/04,19/05,52/05,8/06,24/06), Правилником о 

поступку директног споразума («Службени гласник БиХ» број 53/06) и 

Правилником о поступку набавке роба, услуга или радова путем директног 

споразума (број:11-054-25/06 од 08.11.2006. године). 

 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном 

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-054-29/06              Начелник општине 

Датум:01.12.2006.године        

                          Др Доброслав Ћук,с.р. 

________________________________________________________________________ 

 

Садржај:                                                                                             Страна број: 

 

1. Закључци о неприхватању понуде, 

2. Закључак, 

3. Програм рада Скупштине општине Требиње за 2007. годину, 

4. Закључак о измјени Закључка  

      број 09-013-287/06 од 12.09.2006. године, 

5. Одлука о изради Стратегије развоја општине Требиње, 

6. Закључак, 

7. Закључак, 

8. Рјешење о разрјешењу Комисије гдје  

      Скупштина општине врши коначно именовање, 

9. Закључак, 

10. Рјешење о именовању чланова Комисије 

      за јавне набавке у Административној 

     служби Општине Требиње 

 

 


