СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Година XLIX

Требиње, 18.04.2012. године

Скупштина општине Требиње на основу члана 16.
став 1. тачка а.) Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“, број
112/06), члана 9. Правилника о поступку продаје
непосредном погодбом неизграђеног грађевинског
земљишта у државној својини („Службени
гласник Републике Српске“, број 14/07), члана 11.
и 12. Одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
1/08) и члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), на сједници
одржаној дана 11.04.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о продаји непосредном погодбом грађевинског
земљишта у државној својини
1. Продаје се непосредном погодбом уз накнаду,
по тржишној цијени, неизграђено грађевинско
земљиште означено као к.ч. број 1797/11 стари
премјер, уписано у зк. ул. број 91 К.О.
Требиње, државна својина, орган управљања
СО-е Требиње, са дијелом 1/1, а што одговара
к.ч. број 2303/4 по новом операту, уписана у
ПЛ број 1017 К.О. Требиње у површини од 828
m², а у сврху изградње пословног објекта за
службене потребе Регулаторне комисије за
енергетику Републике Српске.
2. На основу ове одлуке закључиће се уговор о
продаји земљишта из тачке 1. ове одлуке, а
који ће у име Општине Требиње потписати
Начелник Општине Требиње др Доброслав
Ћук у коме ће бити регулисана међусобна
права и обавезе уговорених страна.
3. О провођењу ове одлуке стараће се Стручна
служба Начелника, Одјељење за просторно
уређење Општине Требиње и Републичка
управа за геодетске и имовинско правне
послове, Подручна јединица Требиње.
4. Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука
Скупштине општине Требиње о продаји
непосредном
погодбом
грађевинског

Број: 3

земљишта у државној својини, број: 09-01330/12 од 15.02.2012. године.
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-63/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

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 11.04.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
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:
- к.ч. број 630/44 у површини од 427 m², уписана у
зк.ул. број 23 К.О. Горица, а све у складу са
стручним мишљењем Одјељења за просторно
уређење Општине Требиње, број: 07-36-163/11
од 23.02.2012. године, у сврху
изградње
индивидуалног стамбеног објекта.
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.
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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).
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:09-013-63-1/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

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 11.04.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
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:
- к.ч. број 5271/9, пашњак Клис у површини од
238 m², уписана у зк.ул. број 11 К.О. СП
Требиње, а све у складу са стручним мишљењем
Одјељења за просторно уређење Општине
Требиње, број: 07-36-237/11 од 25.01.2012.
године, у сврху изградње гаражног објекта.
2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта
из тачке 1. ове одлуке, као и остали услови
продаје утврдиће се Огласом о продаји

Датум: 18.04.2012.

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).
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:09-013-63-2/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 61. став 2. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) 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 11.04.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
о покретању процедуре да се Општини
Требиње додијели статус града
Члан 1.
Скупштина општине Требиње покреће процедуру
и подноси захтјев да се Општини Требиње
додијели статус Града Требиња, с обзиром да
испуњава услове и критерије из члана 55. Закона о
локалној самоуправи.
Члан 2.
Добијањем статуса града, Град Требиње у свом
саставу не би имао више општина и имао би
надлежности које су законом додијељене
општинама.
Законом се граду могу додијелити и друге
надлежности из послова државне управе, али то
треба бити праћено додјелом финансијских
средстава и обезбјеђивањем других потребних
услова за њихово ефикасно извршавање.

Датум: 18.04.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Члан 3.
Задужује се Начелник Општине Требиње да
предузме потребне мјере ради извршења ове
одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-64/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 2, члана 7, члана 9. и члана 14.
Закона о комуналним таксама ("Службени гласник
Републике Српске", број 4/12), члана 30. Закона о
локалној
самоуправи
("Службени
гласник
Републике Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 31. став 1. алинеје 7. 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 11.04. 2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
о комуналним таксама
Члан 1.
За финансирање заједничке комуналне потрошње
на подручју општине Требиње уводе се комуналне
таксе.
Овом одлуком прописује се начин плаћања
комуналних такси, (у даљем тексту: таксе) на
подручју општине.
Члан 2.
Таксе се плаћају за:
1. коришћење простора на јавним површинама,
осим у сврху продаје штампе, књига и других
публикација,
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8. коришћење ријечне обале у пословне сврхе,
9. коришћење простора за паркирање моторних,
друмских и прикључних возила на уређеним и
обиљеженим мјестима, одређеним за то актом
скупштине јединице локалне самоуправе и
10. истицање пословног имена правног лица или
предузетника на пословним просторијама.
Члан 3.
Јавним површинама, у смислу ове одлуке,
сматрају се површине утврђене планском
документацијом општине, које су доступне свим
корисницима под једнаким условима (улице,
тргови, јавни пролази, јавна степеништа, мостови,
подвожњаци, надвожњаци, паркинг простори,
тротоари, стајалишта јавног превоза, пијаце,
паркови, травњаци, површине за рекреацију и
слично).
Другим површинама у смислу ове одлуке сматрају
се површине које нису јавне, а видљиве су са
јавних површина и користе се за оглашавање
постављањем објеката, односно средстава за
оглашавање.
Члан 4.
Заузимање јавне површине врши се на основу
одговарајућих аката које доноси Одјељење за
просторно уређење, а висину таксе за заузимање
јавне површине утврђује рјешењем Одјељење за
стамбено-комуналне послове, сагласно одредбама
ове одлуке.
Права и обавезе која проистичу из претходног
става су непреносива на друга правна и физичка
лица.
Члан 5.
Границе зона из Тарифа комуналних такси
идентичне су границама зона утврђеним
одредбама Одлуке о грађевинском земљишту.

2. приређивање
музичког
програма
у
угоститељским
објектима
и
масовним
скуповима, осим музике која се репродукује
електронским или механичким средствима,

Члан 6.
Висина комуналне таксе утврђује се Тарифом
комуналних такси (у даљем тексту: Тарифа), која
је саставни дио ове одлуке.

3. истицање реклама на јавним и другим
површинама, осим рекламних паноа и
билборда поред магистралних и регионалних
путева,

ТАРИФА
комуналних такси

4. коришћење слободних површина за кампове,
постављање шатора или других објеката
привременог карактера, као и за картинг стазе,
забавне паркове и циркусе,
5. коришћење витрина ради излагања робе ван
пословних просторија,
6. држање пловних постројења, пловних направа
и других објеката на води,
7. држање ресторана и других угоститељских и
забавних објеката на води,

Taрифни број 1.
а) За привремено заузимање дијела јавне
површине испред пословног простора у сврху
постављања столова и столица за љетну башту
ради пружања угоститељских услуга плаћа се
мјесечно по m2 комунална такса у износу како
слиједи:
I зона 15 КМ
II зона 10 КМ
III-VI зона 8 КМ
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Таксу из овог тарифног броја плаћају правна и
физичка лица која привремено користе дио јавне
површине у пословне сврхе за постављање
столова и столица за љетну башту.
Такса се по овом тарифном броју плаћа у пуном
износу за период од 15. априла до 15. октобра, а у
осталим мјесецима износ се умањује за 50%
утврђене цијене ове таксене тарифе.
б) за постављање киоска плаћа се мјесечно по m2 у
износу како слиједи:
I зона 10 КМ
IV зона 4 КМ
II зона 7 КМ
V зона 3 КМ
III зона 5 КМ
VI зона 2 КМ
в) за постављање привремених тезги за продају:
сувенира, наочара, цвијећа, лутрије, бижутерије,
сјеменки, кокица, кестења и сл. и постављањеизлагање продајних артикала и рекламних
реквизита испред трговачких и угоститељских
објеката плаћа се комунална такса по m2 мјесечно
како слиједи:
I зона 30 КМ
II зона 20 КМ
III-VI зона 15 КМ
за сваки цијели или започети m2.
г) за све остале дјелатности које нису напријед
наведене плаћа се као у претходном ставу
д) за извођење грађевинских радова који изискују
раскопавање улица, плочника, паркова и других
јавних површина плаћа
се комунална такса
дневно и то:
1. за радове на подземним и надземним
инсталацијама и сличним објектима по m2
раскопане јавне површине (паркови, улице,
тротоари) 5 КМ
2. за заузимање 1 m2 јавне површине и тротоара
за вријеме грађења 0,40 КМ
Плаћање обавезе из претходног става настаје од
дана добијања одобрења за прекопавање односно
заузимање јавне површине.
Тарифни број 2.
За приређивање музичког програма плаћа се
комунална такса дневно у износу:
- 20 КМ унутар угоститељских објеката
- 50 КМ на отвореном
Такса по овом тарифном броју односи се на
„живу“ музику и плаћа се унапријед тако што је
обвезник дужан Одјељењу за стамбено-комуналне
послове пријавити коришћење музике прије њеног
почетка рада, а најкасније дан прије почетка
држања музике.
Тарифни број 3.
За постављање плаката, реклама и рекламних
паноа на јавним и другим површинама плаћа се:

Датум: 18.04.2012.

1. плакат по комаду дневно 1 КМ
2. покретне паное по комаду дневно 3 КМ
3. за објаве и огласе истакнуте на огласним
таблама 1 КМ по објави дневно
4. рекламни панои (неосвјетљени),мјесечно
- до 1 m2 ........................................4 КМ/m2
- до 2 m2 .........................................5 КМ/m2
- 2-4 m2 ..........................................6 КМ/m2
5. рекламни панои (свјетлећи), мјесечно
- до 1 m2
једнострано ...........................5 КМ/m2
двострано ..............................10 КМ/m2
- до 2 m2
једнострано ...........................15 КМ/m2
двострано ..............................20 КМ/m2
- 2-4 m2
једнострано ...........................25 КМ/m2
двострано ..............................30 КМ/m2
6. а) билборди, несвјетлећи, мјесечно
- 4-8 m2
једнострано ...........................110 КМ
двострано ..............................130 КМ
- преко 8 m2
једнострано ........................150 КМ
двострано ...........................200 КМ
б) билборди, свјетлећи, мјесечно
- 4-8 m2
једнострано ........................130 КМ
двострано ...........................150 КМ
- преко 8 m2
једнострано ........................170 КМ
двострано ...........................220 КМ
Тарифни број 4.
За коришћење слободних површина за кампове,
шаторе, забавне паркове, циркусе, картинг стазе,
дјечије аутиће и друге објекте привременог
карактера, плаћа се дневно комунална такса у
износу 0,35 КМ/m2.
Тарифни број 5.
За коришћење витрина ради излагања и продаје
робе ван пословних просторија плаћа се
комунална такса по m2 мјесечно:
I зона 30 КМ
II зона 20 КМ
III-VI зона 15 КМ
Тарифни број 6.
За држање пловних постројења, пловних направа
и других објеката на води плаћа се комунална
такса у годишњем износу:
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- пловно постројење са пратећим објектима
12.000 КМ
- рибњаци и остали објекти на води 1 КМ/m2.
Тарифни број 7.
Држање ресторана и других угоститељских и
забавних објеката на води плаћа се по m2
годишње:
I зона 40 КМ
II зона 20 КМ
III-VI зона 16 КМ
Тарифни број 8.
Коришћење ријечне обале у пословне сврхе плаћа
се по m2 годишње 1 КМ.
Тарифни број 9.
За коришћење простора за паркирање моторних,
друмских и прикључних возила на уређеним и
обиљеженим мјестима одређеним за то, а на којим
је успостављена наплата примјењују се одредбе
Правилника о условима начину коришћења,
организацији и начину наплате паркирања на
јавним паркиралиштима на подручју општине
Требиње.
1. Резервација паркинга плаћа се:
- за правна лица 100 КМ/мјесечно
- за физичка лица 80 КМ/мјесечно
За резервацију закупљених више паркинг мјеста
даје се попуст како слиједи:
- 3-4 паркинг мјеста 20%
- 5-6 паркинг мјеста 30%
- 7-8 паркинг мјеста 40%
- 9-10 паркинг мјеста 50%
2. За коришћење једног мјеста на такси стајалишту
плаћа се мјесечно 30 КМ.
3. За коришћење полигона за обуку возача аутошколе плаћају мјесечно 30 КМ.
Тарифни број 10.
За сваку истакнуту фирму плаћа се комунална
такса у годишњем износи и то:
1. Привредна друштва и други облици правних
лица
- Из области електропривреде
5.000 КМ
- Из области производње
300 КМ
- Невладине организације
50 КМ
- Остали
500 КМ
2. Дијелови правних лица (филијале, експозитуре, пословнице, представништва, агенције,
канцеларије и слично)
- Дјелатност банкарства финансијских
организација и услуга осигурања
имовине и лица

2.500 КМ
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- Поштанске услуге

365 КМ

- Мобилна телефонија

5.000 КМ

- Електропривреда и Телеком

5.000 КМ

- Бензинске пумпе

5.000 КМ

- Плинске пумпе

500 КМ

- Сервиси

200 КМ

- Стоваришта

200 КМ

- Кладионице, лутрије и игре на срећу

2.000 КМ

- Хотели, гарни хотели, апартхотели,
мотели, пансиони, ноћни барови,
диско барови, дансинг клубови,
свадбени салони

1.000 КМ

- Продавнице
- Робне куће, маркети, супермаркети,
тржни центри, козметички
маркети

100 КМ
1.000 КМ

- Угоститељски објекти (бифе,
ресторани)

200 КМ

- Стоматолошке и љекарске
ординације

200 КМ

- Апотеке
Здравствене

1.000 КМ

Биљне

100 КМ

Пољопривредне

200 КМ

- Остали

100 КМ

3. Физичка лица-предузетници
- Угоститељска дјелатност

200 КМ

- Трговина

100 КМ

- СТР тезге, кућна радиност
- Адвокатске канцеларије

50 КМ
500 КМ

- Нотарске канцеларије

1.000 КМ

- Кладионице, лутрије и игре на срећу

2.000 КМ

- Стоматолошке и љекарске
ординације
- Хотели, гарни хотели, апартхотели,
мотели, пансиони, ноћни барови,
диско барови, дансинг клубови,
свадбени салони
- Остале непоменуте дјелатности

200 КМ

1.000 КМ
100 КМ

Под истакнутом фирмом у смислу одредаба овог
тарифног броја подразумјева се свака ознака или
натпис који означава да одређено правно и
физичко лице обавља дјелатност или занимање,
изузев изузетих по члану 8. Закона о комуналним
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таксама. Уколико таксени обвезник обавља више
дјелатности на мјесту истакнуте фирме плаћа
таксу из дјелатности за коју је прописана већа
таксена тарифа.
Такса се плаћа од дана издавања одобрења за рад
сразмјерно броју мјесеци до краја календарске
године, а таксена обавеза се пријављује 15 дана од
дана почетка обављања дјелатности.
Члан 7.
Поред ослобађања плаћања комуналних такси
утврђених Законом о комуналним таксама,
ослобађају се плаћања комуналне таксе за
истицање пословног имена (тарифни број 10)
предузетници који покрећу дјелатност, у години
оснивања, осим за дјелатност кладионица, лутрија
и игара на срећу, те ноћних и диско барова.
Члан 8.
Такса по тарифним бројевима из ове одлуке плаћа
се на трансакциони рачун Буџета Општине
Требиње број 565-801-8000000-214 (број Општине
107) према врсти прихода како слиједи:
- тарифни број 1
- тарифни број 2
- тарифни број 3
- тарифни број 4
- тарифни број 5
- тарифни број 6
- тарифни број 7
- тарифни број 8
- тарифни број 9
- тарифни број 10

722 314
722 316
722 318
722 391
722 317
722 392
722 394
722 395
722 319
722 312

Члан 9.
Надзор над спровођењем ове одлуке у тарифним
бројевима од 1-9 врши надлежни орган Општине
Требиње, а надзор над тарифним бројем 10
спроводи Пореска управа Републике Српске
Подручни центар Требиње.

Датум: 18.04.2012.

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 12.
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске", број 41/03) и члана
31. став 1. алинеја 18. 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
11.04.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Здравко Праменко, дипломирани
економиста именује се на мјесто начелника
Одјељења за финансијe у Административној
служби Општине Требиње, на вријеме мандата
Скупштине.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-66/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03) и члана 31. став 1. алинеја 17.
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 11.04.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању Секретара
Скупштине општине Требиње

Члан 10.
Ступањем на снагу овe одлуке престаје да важи
Одлука о комуналним таксама ("Службени
гласник Општине Требиње", број 6/10).

Члан 1.
Господин Борислав Тарана, дипломирани правник
именује се на мјесто Секретара Скупштине
општине Требиње, на вријеме трајања мандата
Скупштине.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.

Број:09-013-65/12
Датум:11.04.2012. године

Број:09-013-67/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Датум: 18.04.2012.
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На основу члана 52, члана 53. став 4 и члана 101.
став 2 Закона о уређењу простора и грађења
Републике Српске (“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
11.04.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о одређивању накнаде за израду локацијских
услова, припрему урбанистичко-техничких
услова, исколчавања и вршења техничког
прегледа објеката
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнада у
поступку израде локацијских услова, припрему
урбанистичко – техничких услова, исколчавања и
вршења техничког прегледа објеката.
Члан 2.
Накнада за припрему урбанистичко – техничких
услова и издавање локацијских услова износи за:
- индивидуалне стамбене објекте до
спратности П+1...................................
- индивидуалне
стамбене
објекте
спратности преко П+1 ........................
- индивидуалне
стамбено-пословне
објекте до спратности П+1 ................
- индивидуалне
стамбено-пословне
објекте спратности преко П+1 ...........
- објекте колективног становања до
400 m2 ...............................................
- пословне објекте површине до 50 m2...
2

- пословне објекте површине до 100 m .
- пословне објекте површине од 100 m2
до 400 m2 ..........................................
- бензинске пумпе................................

50 КМ
100 КМ
100 КМ
200 КМ
300 КМ
100 КМ
150 КМ
200 КМ
500 КМ

100 КМ
- куће за одмор.....................................
- објекте инфраструктуре (саобраћај,
енергетика, водовод, канализација,
300 КМ
телекомуникације и сл.).....................
- реконструкцију, доградњу, надзиђи80 КМ
вање и промјену намјене објеката…..
- објекте из члана 78. Закона о уређењу
40 КМ
простора и грађења ............................
50 КМ
- постављање столова за љетне баште...
- постављање штандова фрижидера за
30 КМ
сладолед и сл. ....................................
50 КМ
- постављање киоска ............................
- изградњу привремених пословних
80 КМ
објеката .............................................
За измјену урбанистичко-техничких услова
инвеститори плаћају 50% од утврђеног износа у
ставу 1 овог члана.
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Члан 3.
Накнада за израду локацијских услова за објекте
за које урбанистичко-техничке услове, односно
стручно мишљење, израђују правна лица
овлаштена за израду просторно планске
документације износи 50 КМ.
Члан 4.
Накнада за исколчавање објеката износи за:
- индивидуалне стамбене објекте до
спратности П+1 .................................
- индивидуалне стамбене објекте
спратности преко П+1 ......................
- индивидуалне стамбено-пословне
објекте до спратности П+1................
- индивидуалне стамбено-пословне
објекте спратности преко П+1 .........
- објекте колективног становања до
400 m2 .................................................
- пословне објекте било које намјене
површине до 50 m2 ...........................
- пословне објекте било које намјене
површине до 100 m2 .........................
- пословне објекте било које намјене
површине од 100 m2 до 400 m2 ........
- бензинске пумпе ...............................
- куће за одмор ....................................
- објекте инфраструктуре (саобраћај,
енергетика, водовод и канализација)
- доградњу објеката ..............................
- објекте из члана 78. Закона о уређењу
простора и грађења .............................
- изградњу привремених пословних
објеката ................................................

80 КМ
100 КМ
100 КМ
100 КМ
250 КМ
100 КМ
150 КМ
150 КМ
250 КМ
80 КМ
250 КМ
40 КМ
40 КМ
80 КМ

Члан 5.
Утврђене накнаде из члана 2, члана 3. и члана 4.
ове одлуке уплаћују се приликом издавања
локацијских услова, односно одобрења за грађење.
Ослобађају се од плаћања накнаде из члана 2,
члана 3, и члана 4. незапослена и социјално
угрожена лица, породице погинулих бораца и
ратни војни инвалиди који нису стамбено
збринути, што доказују потврдом надлежног
органа.
Ослобађање плаћања накнада може бити само за
изградњу индивидуалних стамбених и помоћних
објеката, реконструкцију, доградњу и надоградњу
истих.
Члан 6.
Накнада за технички преглед грађевина, који
врши Комисија за технички преглед, односно
правно лице, износи за:
- индивидуалне стамбене објекте,
доградња и надоградња објеката … 1,00 КМ/ m2
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- индивидуалне стамбено-пословне
објекте ...........................................
1,50 КМ/ m2
- пословни објекти односно простори
до 50 m 2 ........................................

150,00 КМ

- пословни објекти односно простори
од 50 до 100 m 2 ............................

200,00 КМ

- пословни објекти односно простори
преко 100 m 2 .................................
2,00 КМ/ m2
- вишеспратне стамбене објекте .......

2,00 КМ/ m2

- вишеспратне
стамбено-пословне
објекте .............................................
2,50 КМ/ m2
- објекте из члана 78. Закона о
уређењу простора и грађења ...........

60 КМ

- привремене пословне објекте ..........

200 КМ

- бензинске пумпе и сервисе од
инвестиционе вриједности ..............

0,50%

- објекти инфраструктуре (саобраћај,
енергетика,
птт,
водовод
и
канализација) и околно уређење:
 до 100.000,00 КМ, од
инвестиционе вриједности ………
 од 100.000,00 до 200.000,00 КМ,
од инвестиционе вриједности …..
 од 200.000,00 до 500.000,00 КМ,
од инвестиционе вриједности …..
 од 500.000,00 до 1.000.000,00 КМ,
од инвестиционе вриједности …..
 преко 1.000.000,00 КМ, од
инвестиционе вриједности……….
- мостоградња, тунелоградња, бране,
од инвестиционе вриједности ……..
- котловнице .....................................

0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,50%
600 КМ

Члан 7.
Износ накнаде из члана 6. утврђује Закључком
Одјељење за просторно уређење.
Члан 8.
Када је правном лицу повјерено вршење
техничког прегледа грађевине накнаду из члана 6.
ове одлуке инвеститор уплаћује на жиро-рачун
правног лица. Правно лице је дужно да изда рачун
инвеститору, а доказ о уплаћеној накнади да
достави Одјељењу за просторно уређење.
Члан 9.
Када је вршење техничког прегледа повјерено
Комисији за технички преглед, накнада се
уплаћује на жиро-рачун Општине.
Висину износа накнаде по члановима Комисије
утврђује Одјељење за просторно уређење, а на
приједлог предсједника Комисије за технички
преглед грађевине.
Са члановима Комисије за технички преглед
закључује се уговор. Исплата накнада умањених

Датум: 18.04.2012.

за порез врши се путем рачуна код пословних
банака у року од 8 дана од дана закључења
уговора.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о висини накнаде за припрему
урбанистичко-техничке документације, контролу
техничке документације и вршење техничког
прегледа објеката број 09-013-108/05 од
04.07.2005. године, објављена у Службеном
гласнику Општине Требиње број 8/05.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-68/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 5. а у вези са чланом 3. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број 68/07) 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 11.04.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
о трансформацији јавног предузећа
„ТРЕБИЊЕСТАН“, са п.о. Требиње
у јавну установу
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком јавно предузеће мијења облик
организовања и трансформише се у јавну установу
(у даљем тексту: установа) као јавну службу чија
организација мора бити заснована на начелима
ефикасног и законитог остваривања јавног
интереса и обезбјеђивања права и дужности
физичких и правних лица, стручног и рационалног
обављања послова и остваривања одговорности
запослених, ефикасног руковођења и сталног
надзора над обављањем послова, ефикасне
сарадње са оснивачем и органима који врше
надзор над њеним радом, примјени савремених
технологија
у
раду,
јавности
рада
и
економичности у раду.
Члан 2.
Оснивач јавне установе је Општина Требиње.
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ
Члан 3.
Јавна установа послује под називом:
Јавна установа „ТРЕБИЊЕСТАН“ Требиње.

Датум: 18.04.2012.
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Скраћена ознака фирме је: ЈУ „ТРЕБИЊЕСТАН“
Требиње.
Сједиште јавне установе је у Требињу, у улици
Цара Лазара број 12.
ДЈЕЛАТНОСТ
Члан 4.
Дјелатност Установе је:
84.12 Регулисање дјелатности јавних установа којe
обезбјеђују друштвене услуге (становање).
ИЗНОС СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА
ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА УСТАНОВЕ
Члан 5.
За оснивање и почетак рада установе оснивач је
обезбиједио новчана средства у висини од
2.000,00 КМ.
Средства за обављање дјелатности установе
обезбјеђују се из прихода која ће установа
остваривати вршењем своје дјелатности.
Члан 6.
Уписом у судски регистар установа стиче статус
правног лица.
ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Члан 7.
Органи установе су управни одбор и директор.
Члан 8.
Управни одбор именује и разријешава Оснивач.
Управни одбор броји три члана.
Запослени у установи не могу бити чланови
управног одбора.
Управни одбор именује се на мандат од четири
године.
Члан 9.
Управни одбор:
- Доноси статут установе;
- Одлучује о пословању установе;
- Разматра и усваја извјештај о пословању и
годишњи обрачун;
- Доноси програм рада и финансијски план
установе;
- Одлучује о коришћењу средстава, у складу са
законом и статутом установе;
- Врши друге послове утврђене статутом
установе.
Члан 10.
Директор руководи установом,
заступа установу и одговоран је
њеног рада.
Директора установе именује
Oснивач, на период од четири

представља и
за законитост
и разрјешава
године и уз
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предходно
спроведен
поступак
конкуренције.
Услови за директора утврђују се статутом.

јавне

МЕЂУСОБНА ПРАВА И
ОБАВЕЗЕ УСТАНОВЕ И ОСНИВАЧА
Члан 11.
Оснивач:
- Даје сагласност на статут установе;
- Даје сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план установе;
- Разматра и усваја годишњи извјештај о
пословању и годишњи обрачун;
- Даје сагласност на акт о систематизацији и
организацији радних мјеста.
НАДЗОР НАД РАДОМ УСТАНОВЕ
Члан 12.
Управни надзор и надзор над законитошћу рада
установе врши надлежни орган јединице локалне
самоуправе, у складу са законом и актима
оснивача.
Члан 13.
Кад орган надлежан за вршење надзора над
законитошћу рада установе утврди да установа не
испуњава прописане услове или не остварује
законом или актом Oснивача утврђене циљеве и
задатке, рјешењем ће утврдити рок за испуњење
тих услова и о томе обавјестити Oснивача.
Ако установа не изврши рјешење из става 1. овог
члана надлежни орган ће о томе обавјестити
Oснивача.
ПРЕСТАНАК РАДА УСТАНОВЕ
Члан 14.
Установа престаје да ради:
- Ако не испуњава прописане услове за обављање
дјелатности;
- Ако не постоје услови за обављање дјелатности;
- Одлуком Oснивача.
Члан 15.
Сматра се да не постоје услови за обављање
дјелатности установе, ако:
- Не постоје потребе за њеном дјелатношћу;
- Потребе за њеном дјелатношћу могу се
задовољити на рационалнији и економичнији
начин;
- Не остварује законом и актом о оснивању
утврђене циљеве.
Члан 16.
Поступак за престанак рада установе покреће
Oснивач или орган надлежан за вршење надзора
над законитошћу рада установе.
Акт о престанку рада установе доноси Oснивач.
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На основу акта о престанку рада установе,
спроводи се поступак редовне ликвидације у
складу са законом.
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА
Члан 17.
Управни одбор установе донијеће статут установе
у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука
о
оснивању
Јавног
предузећа
„Требињестан“ Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 4/04) и Одлука о
усклађивању дјелатности Јавног предузећа
„Требињестан“ са п.о. Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“, број 8/05).
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-69/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09 и 95/11), Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној дана
11.04.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о начину и условима продаје непокретности
Члан 1.
Предмет продаје је пословна зграда (зграда
бившег ђачког дома), саграђена на к.ч. бр. 2584
К.О. Требиње (стари операт), уписана у ЗК уложак
бр. 782, означена као кућиште са кућом, тлоцртне
површине 431 м2 и к.ч. бр. 2583 К.О. Требиње
(стари операт) уписана у ЗК уложак бр. 782,
означена као перивој, површине 265 м2, право
управљања СО Требиње, што одговара к.ч. бр.
1014/2 К.О. Требиње (нови операт) уписана у Пл
бр. 844.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке су копија катастарског
плана и земљишно-књижни извадак.
Члан 3.
Почетна продајна цијена непокретности је
тржишна цијена коју ће одредити Пореска управа
ПЈ Требиње.

Датум: 18.04.2012.

Члан 4.
Учесници у поступку јавног надметања дужни су
да положе кауцију у износу од 10% почетне
продајне цијене, најкасније до дана који је
огласом одређен за одржавање јавног надметања.
Члан 5.
Учесник у поступку јавног надметања чија понуда
буде најповољнија дужан је да плати купопродајну цијену у цјелини.
Члан 6.
Општина Требиње обавезује се да предметну
непокретност преда у посјед чим буде исплаћена
купопродајна цијена.
Члан 7.
Продаја непокретности објавиће се путем огласа у
средствима јавног информисања и то најкасније
15 дана прије дана одређеног за дан усменог
јавног надметања. Примјерак огласа ће се
истовремено истаћи на огласним таблама и
објавити на интернет страници Општине Требиње.
Члан 8.
Поступак јавног надметања проводи комисија коју
именује Начелник Општине. Комисија се састоји
од предсједника и два члана од којих сваки има
замјеника.
Актом о именовању комисије прописаће се
поступак усменог јавног надметања.
Члан 9.
Ако не успије прво јавно надметање, јавно
надметање ће се поновити.
Ако не успије ни поновљено јавно надметање
сматраће се да је јавно надметање безуспјешно, па
се продаја непокретности може извршити
непосредном погодбом, с тим што цијена
непокретности која се продаје не може бити нижа
од почетне продајне цијене те непокретности.
Члан 10.
Уколико се на усменом јавном надметању јави
само један учесник комисија може приступити
поступку продаје непокретности непосредном
погодбом, под условом да цијена не може бити
нижа од почетне цијене.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Требиње“.
Број:09-013-70/12
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.04.2012. године
Веселин Савић,с.р.
На основу члана 3. и члана 5. Закона о
приватизацији пословних зграда, пословних
просторија и гаража („Службени гласник
Републике Српске“, број 98/04 и 71/10), одредби

Датум: 18.04.2012.
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Уредбе о поступку јавне продаје пословних
зграда, пословних просторија и гаража у државној
својини („Службени гласник Републике Српске“,
број 3/05, 118/10 и 26/11), 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 11.04.2012.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји пословног простора
Члан 1.
Дозвољава се продаја пословног простора у ул.
Цара Лазара 4, изграђеног на к.ч. број 2586/1стари премјер, што одговара 1313 - нови премјер
уписан у З.К. улошку број 2905 К.О. Требиње,
државна својина са правом располагања Општине
Требиње 1/1.
Пословни простор je корисне површине цца 43,20
m2 .
Члан 2.
Продаја пословног простора из члана 1. ове
одлуке провешће се у складу са одредбама Уредбе
о поступку јавне продаје пословних зграда,
пословних просторија и гаража у државној
својини („Службени гласник Републике Српске“,
број 3/05, 118/10 и 26/11).
Члан 3.
Овлашћује се Начелник Општине Требиње да у
сврху реализације ове одлуке именује Комисију за
јавну продају некретнине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-70-1/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 3. и члана 5. Закона о
приватизацији пословних зграда, пословних
просторија и гаража („Службени гласник
Републике Српске“, број 98/04 и 71/10), одредби
Уредбе о поступку јавне продаје пословних
зграда, пословних просторија и гаража у државној
својини („Службени гласник Републике Српске“,
број 3/05, 118/10 и 26/11), 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 11.04.2012.
године, донијела је
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ОДЛУКУ
о продаји пословног простора
Члан 1.
Дозвољава се продаја пословног простора у ул.
Вука Караџића бб, изграђеног на к.ч. број 2574/2стари премјер, што одговара 1019/3 - нови премјер
уписан у З.К. улошку број 300 К.О. Требиње,
државна својина са правом располагања Општине
Требиње 1/1.
Пословни простор je корисне површине цца
495,20 m2.
Члан 2.
Продаја пословног простора из члана 1. ове
одлуке провешће се у складу са одредбама Уредбе
о поступку јавне продаје пословних зграда,
пословних просторија и гаража у државној
својини („Службени гласник Републике Српске“,
број 3/05, 118/10 и 26/11).
Члан 3.
Овлашћује се Начелник Општине Требиње да у
сврху реализације ове одлуке именује Комисију за
јавну продају некретнине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-70-2/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 11.04.2012. 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 надземног прикључног
вода 10 kV са припадајућом ТС 10/04, а по
захтјеву
МХ
ЕРС
ЗП
„ЕЛЕКТРОХЕРЦЕГОВИНА“ а.д. Требиње, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Даје се сагласност Начелнику Општине
Требиње Др Доброславу Ћуку да може
закључити Уговор о установљењу права
служности за изградњу надземног прикључног
вода 10 kV са припадајућом ТС 10/04, на
земљишту означеном као к.ч. број 1373, 1375,
1377/2 уписано у Пл. број 13 К.О. Туље,
државна својина са 1/1.
Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са МХ ЕРС ЗП „ЕЛЕКТРОХЕРЦЕГОВИНА“ а.д. Требиње.
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2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Требиње“.
Број:09-013-63-3/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 11.04.2012. 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 надземног прикључног
вода 10 kV са припадајућом ТС 10/04, а по
захтјеву
МХ
ЕРС
ЗП
„ЕЛЕКТРОХЕРЦЕГОВИНА“ а.д. Требиње, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Даје се сагласност Начелнику Општине
Требиње Др Доброславу Ћуку да може
закључити Уговор о установљењу права
служности за изградњу надземног прикључног
вода 10 kV са припадајућом ТС 10/04, на
земљишту означеном као к.ч. број 2089/1
уписано у Пл. број 120 К.О. Грмљани.
Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са МХ ЕРС ЗП „ЕЛЕКТРОХЕРЦЕГОВИНА“ а.д. Требиње.
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Требиње“.
Број:09-013-63-4/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 11.04.2012. 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 надземног прикључног
вода 10 kV са припадајућом ТС 10/04, а по
захтјеву
МХ
ЕРС
ЗП
„ЕЛЕКТРОХЕРЦЕГОВИНА“ а.д. Требиње, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Даје се сагласност Начелнику Општине
Требиње Др Доброславу Ћуку да може
закључити Уговор о установљењу права
служности за изградњу надземног прикључног
вода 10 kV са припадајућом ТС 10/04, на
земљишту означеном као к.ч. број 1/1 уписано
у з.к. уложак број 7 и к.ч. број 1/13 уписано у

Датум: 18.04.2012.

з.к. уложак број 122 КО СП Добромани,
државна својина са 1/1 дијела.
Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са МХ ЕРС ЗП „ЕЛЕКТРОХЕРЦЕГОВИНА“ а.д. Требиње.
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Требиње“.
Број:09-013-63-5/12
Датум:11.04.2012. 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 11.04.2012.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Центар за
информисање и културу“ Требиње за 2012.
годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-72/12
Датум:11.04.2012. 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 11.04.2012.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Требиње за 2012. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-72-1/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Датум: 18.04.2012.
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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 11.04.2012.
године, донијела је

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

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) и члана 98.
Пословника Скупштине општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), Скупштина општине
Требиње, на сједници одржаној дана 11.04.2012.
године, донијела је

I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Дом
младих“ Требиње за 2012. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-72-2/12
Датум:11.04.2012. 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 11.04.2012.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе
„Туристичка организација општине Требиње“ за
2012. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-72-3/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Број:09-013-72-4/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Агенција
за развој малих и средњих предузећа“ Требиње за
2012. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-72-5/12
Датум:11.04.2012. 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 11.04.2012.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне здравствене
установе „Дом здравља“ Требиње за 2012. годину.

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 11.04.2012.
године, донијела је

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

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) и члана 98.
Пословника Скупштине општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), Скупштина општине

I
Усваја се Програм рада Јавне установе
„Требињеспорт“ Требиње за 2012. годину.

Број:09-013-72-6/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Број: 3 - Страна: 14
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Требиње, на сједници одржаној дана 11.04.2012.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе за одгој
дјеце „Наша радост“ Требиње за 2012. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-72-7/12
Датум:11.04.2012. 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 11.04.2012.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне здравствене
установе „Апотека“ Требиње за 2012. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-72-8/12
Датум:11.04.2012. 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 11.04.2012.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе
„Требињестан“ Требиње за 2012. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-72-9/12
Датум:11.04.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Датум: 18.04.2012.

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 11.04.2012.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Музеј
Херцеговине“ Требиње за 2012. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-72-10/12
Датум:11.04.2012. 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 11.04.2012.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Народна
библиотека“ Требиње за 2012. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-72-11/12
Датум:11.04.2012. 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 11.04.2012.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о капиталним улагањима за
2011. годину.

Датум: 18.04.2012.
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II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.

Нови назив организације је Кик бокс и бокс клуб
„Леотар“ Требиње.

Број:09-013-73/12
Датум:11.04.2012. године

Ред.бр. Назив клуба

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
У савременим друштвима спорт се сматра
саставним
дијелом
интегрално
развијене
личности.
Разноврсне активности у области
спорта почеле су да служе човјеку, његовој личној
срећи, благостању, заштити и унапређењу
здравља,
хуманизацији
и
социјализацији
личности, испољавању стваралачких и одржавању
радно- одбрамбених способности.
Сматра се да је један од основних мотива, који
покреће људе да се баве спортом, управо тежња за
усавршавањем и мјерењем својих способности и
карактеристика, који се могу развијатитрансформисати под утицајем спортског тренинга.
У данашњим условима живота и рада, спорт
предстaвља веома важно подручје у којем човјек
на специфичан начин може испољити своје, прије
свега, стваралачке и моторичке способности.
Спорт представља веома сложену и комплексну
људску
активност,
чију
структуру
и
функционисање чине разни спортски подсистеми
и то: професионални спорт, аматерски спорт,
школски
спорт,
универзитетски
спорт,
рекреативни спорт, спорт за све, спорт
инвалида....
Законом о спорту („Службени гласник Републике
Српске“, број: 4/02) предвиђено је да се
организација спорта одвија кроз активности
спортских клубова, школске и студентске
програме, спортске активности индивидуалних
лица,
спортско-рекреативне
активности
и
организовањем
традиционалних
спортских
манифестација.
У 2012. години општина Требиње богатија је за
један клуб, Пикадо клуб „Требиње“. У општини
Требиње тренутно је регистровано 37 клубова, са
више од 2000 чланова. Већина ових клубова имају
селекције од пионира до сениора, док 15 клубова
имају и женску селекцију. Од овог броја три екипе
су чисто женске селекције.
Кик бокс клуб „ Кобра „ Требиње је извршио
пререгистрацију
у
Регистру
спортских
организација и других организација у области
спорта, чиме је проширио активност на бављење
спортском олимпијском дисциплином боксом.

У 2012.години имамо следеће клубове у нашем
граду:
1.

Фудбалски клуб „Леотар“

2.

Кошаркашки клуб „Леотар“

3.

Џудо клуб „Леотар“

4.

Атлетски клуб „Леотар“

5.

Пливачки клуб „Леотар“

6.

Рукометни клуб „Леотар“

7.

Женски рукометни клуб „Леотар“

8.

Женски кошаркашки клуб „Требиње 03“

9.

Женски фудбалски клуб „Леотар-тех“

10.

Карате клуб „Требиње“

11.

Карате клуб „Леотар+“

12.

Веслачко друштво „Требишњица“

13.

Одбојкашки клуб „Леотар“

14.

Куглашки клуб „Требишњица“

15.

Клуб малог фудбала „Леотар“

16.

Стонотенисерски клуб „Свети Сава“

17.

Кик бокс и бокс клуб „Леотар“

18.

Шаховски клуб „Леотар“

19.

Аеро клуб „Требиње“

20.

Мото клуб „ТНТ“

21.

Паинтбол клуб „Арена“

22.

Ронилачки клуб „Посејдон“

23.

Тавла клуб „Требиње“

24.

Спелеолошко друштво „Зелена брда“

25.

Планинарско друштво „Вучји зуб“

26.

Спорт.риб.удружење „Требиње“

27.

Ловачко удружење „Леотар“

28.

Боди билдинг

29.

Спортски плес

30.

Клуб борилачких спортова

31.

Стрељачки клуб „Леотар РВИ“ Требиње

32.

Боћарски клуб

33.

Тениски клуб „Тини“

34.

Ауто картинг клуб „Леотар“

35.

Омладински кошаркашки клуб „Леотар“

36.

Клуб
спортиста
„Corporesano“

37.

Пикадо клуб „Требиње“

и

рекреативаца
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1. Средства планирана за финансирање
спортских програма
540.000,00 КМ
2. Средства ЈУ“Требињеспорт“ 187.000,00 КМ
3. Средства за спортске манифестације
од општинског значаја
30.000,00 КМ
4. Спортско риболовно друштво 12.000,00 КМ
5. Ловачко друштво
2.000,00 КМ
6. Спелеолошко друштво
2.000,00 КМ
_____________________
Укупно:
773.000,00 КМ
За спорт у општини Требиње, просјечно годишње,
из Буџета општине се издваја око 4 % или
773.000,00 КМ. Иако се издвајају значајна
средства за спорт, на нивоу Општине Требиње,
очигледно је да нису довољна за значајније
унапређење спортских активности, а посебно нису
довољна за пружање помоћи спортистима и
клубовима у мјери у којој би то било потребно.
Улагања спонзора, донатора и привредних
субјеката у спорт општине Требиње била би од
великог значаја, међутим општа и економска
ситуација у друштву је таква да је то на
минималном нивоу.
Програми који се финансирају из Буџета
општине у складу са Законом односе се на:
- стварање услова за подизање квалитета рада
свих активних спортиста, а посебно рад са
младим спортски надареним појединцима и
екипама;
- изградњу, одржавање, реконструкцију, као и
набавку реквизита и кориштење спортских
објеката;
- учешће у обезбјеђивању реализације општинског
и
међуопштинског
нивоа
школских
и
студентских спортских такмичења и масовних
традиционалних манифестација;
- учешће у финансирању истраживачко-развојног
рада, информатике, издаваштва и јавног
информисања у спорту;
- учешће у финансирању манифестација и
такмичења од значаја за општину;
- учешће у финансирању школовања, стручном
усавршавању и стварању услова за рад
спортских стручњака и стручњака у спорту;
- обезбјеђивање услова за спортске активности
инвалидних лица.
На основу члана 43. Закона о локалној самоправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 113/05), члана 45. Статута

Датум: 18.04.2012.

Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), а у
вези са чланом 7. Правилника о условима и
критеријумима за финансирање програма развоја
спорта у општини Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 4/10 и 7/10), Начелник
Општине донио је Рјешење број: 11-400-77/12, од
14.03.2012. године, о расподјели средства из
Буџета општине планираних за финансирање
програма развоја спорта на подручју општине
Требиње за 2012. годину у износу 540.000,00 КМ
како слиједи:

Грант

1.

Грант за спортске
организације

Проценат у укупном износу
средстава планираних за
финансирање спортских
програма

Средства Буџета општине Требиње планирана
за спорт у 2012. години су:

Редни број
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Износ

76%

410.400,00 КМ

2.

Грант за одржавање,
изградњу и
реконструкцију
спортских објеката,
као и набавку опреме
и реквизита

7,40%

40.000,00 КМ

3.

Грант за школски
спорт

1,85%

10.000,00 КМ

4.

Грант за припреме и
учешће
перспективних и
врхунских спортиста
на међународним
такмичењима

2,77%

15.000,00 КМ

5.

Грант за усавршавање
спортских стручњака
и спортских радника

1,85%

10.000,00 КМ

6.

Грант за
обезбјеђивање услова
за спортске
активности
инвалидних лица

1,85%

10.000,00 КМ

7.

Грант за израду
Монографије развоја
спорта општине
Требиње

2,70%

14.600,00 КМ

8.

Грант за награде за
постигнуте
спортске резултате

1,85%

10.000,00 КМ

9.

Грант за резерву

3,70%

20.000,00 КМ

Датум: 18.04.2012.
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Средства из гранта спортским организацијама
распоређују се:
1. Фудбалски клуб „Леотар“
160.000,00 KM
2. Кошаркашки клуб Свислион
ИАТ „Леотар“
40.000,00 KM
3. Џудо клуб „Леотар“
26.000,00 KM
4. Рукометни клуб „Леотар“
25.500,00 KM
5. Пливачки клуб „Леотар“
25.000,00 KM
6. Жен.рукометни клуб „Леотар“ 14.400,00 KM
7. Жен.кош.клуб „Требиње 03“
14.000,00 KM
8. Клуб малог фудбала
10.000,00 KM
9. Карате клуб „Требиње“
8.000,00 KM
10. Карате клуб „Леотар+“
8.000,00 KM
11. Кик бокс и бокс клуб „Леотар“ 8.000,00 KM
12. Жен.фуд.клуб „Леотар-тех“
7.500,00 KM
13. Атлетски клуб „Леотар“
6.500,00 KM
14. Ронилачки клуб „Посејдон“
6.500,00 KM
15. Веслачко друштво „Требишњица“5.600,00 KM
16. Стрељачки клуб
„Леотар РВИ“ Требиње
5.600,00 KM
17. Шаховски клуб „Леотар“
5.000,00 КМ
18. Одбојкашки клуб „Леотар“
4.000,00 KM
19. Мото клуб „ТНТ“
3.400,00 KM
20. Планинарско друштво
3.000,00 KM
21. Клуб борилачких спортова
3.000,00 КМ
22. Омладински кошаркашки
клуб „Леотар“
3.000,00 КМ
23. Куглашки клуб „Требишњица“ 2.800,00 KM
24. Пеинтбол клуб „Арена“
2.800,00 KM
25. Стонотенис.клуб „Свети Сава“ 2.400,00 KM
26. Пикадо клуб „Требиње“
2.400,00 KM
27. Тениски клуб „Тини“
2.000,00 КМ
28. Аеро клуб „Требиње“
2.000,00 KM
29. Ауто картинг клуб „Леотар“
2.000,00 КМ
30. Клуб спортиста и рекреативаца
„Corporesano“
2.000,00 КМ
Средства добијена из Буџета, клубови ће обавезно
трошити на економски рационалан начин и
искључиво за остваривање својих статутарних
циљева, односно за одобрене намјене. Сви
спортски клубови су дужни да надлежним
општинским органима (Одјељење за финансије,
Oдјељење за привреду и друштвене дјелатности),
достављају извјештаје о намјенском утрошку
финансијских средстава са акцентом на
испуњавање достављених општинских образаца,
који су везани за ову материју.
Грант за одржавање, изградњу и реконструкцију
спортских објеката, као и набавку опреме и
реквизита износи 40.000,00 КМ.
Школска спортска
такмичења ученика

такмичења су масовна
и студената у оквиру

Број: 3 - Страна: 17

школског
система.
Школски
спорт
као
организациони облик и могућност за укључивање
највећег броја младих у процес физичког
вјежбања, треба и даље да остане један од
основних облика активности у нашем граду. С тим
у вези, Општина Требиње је у 2012. години
планирала грант за школски спорт у износу од
10.000,00 КМ.
И у овој години наставиће се са суфинансирањем
Малих олимпијских игара за основне и средње
школе на општинском нивоу. Мале олимпијске
игре Републике Српске представљају значајан
корак у развоју спорта Републике Српске.
Најбројнија популација спортиста су ученици
основних и средњих школа. Педагози физичке
културе су напредним и стручним радом дали
допринос развоју Малих олимпијских игара.
Укључивањем преко 90.000 ученика у ову
најмасовнију спортску манифестацију, која траје
током
цијеле
школске
године,
ученици
рационално користе своје слободно вријеме.
Велики број ученика постиже изузетне резултате и
укључени су у рад спортских клубова. Такође,
Општина ће суфинансирати и организацију
спортских школа по клубовима.
Такмичења у Малим олимпијским играма
реализоваће
се
у
сљедећим
спортским
дисциплинама.
Спортска
дисциплина
Атлетика
Кошарка
Рукомет
Одбојка
Мали фудбал

Основне школе
М
Ж
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Средње школе
М
Ж
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Полазећи од чињенице да је врхунски спорт
највидљивији сегмент система спорта, а самим
тим и покретач цијелог система у промоцији
здравог начина живота и међународној промоцији
државе и општине, Општина Требиње ће у 2012.
години
финансирати
или
суфинансирати
припреме и учешће екипа и појединаца на
међународним такмичењима, с циљем стварања
услова за бављење врхунским спортом. Грант за
ове намјене планиран је у износу од 15.000,00 КМ.
Из гранта за усавршавање спортских стручњака и
спортских радника, у износу од 10.000,00 КМ,
Општина ће дијелом финансирати учешће
појединаца у похађању спортских школа, као и
учешће на спортским камповима, семинарима и
другим стручним усавршавањима у спорту.
Бављење спортом у великој мјери утиче на
формирање и развој дјеце и младих, на њихов
здравствени, социјални, психомоторни, когни-
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тивни и морфолошки развој, што је, свакако, од
посебног значаја за формирање свестране особе,
спремне да се одупре свим негативним утицајима
које носи данашњица. Све ово јасно говори
колики је значај стручног спортског кадра као
носиоца трансформационих процеса, њиховог
профила, селекције и даљњег усавршавања и
школовања.
Улога спорта у животима лица са одређеном
врстом и степеном инвалидности је од
непроцјењивог значаја, како у превентивном, тако
и у рехабилитационом смислу. Ово се не односи
само на њих лично, већ и на друштвену заједницу
у цјелини, јер се стање у којем се налазе,
негативно или позитивно, пројектује и на саму
заједницу у којој егзистирају. Нема дилеме да је за
цјелокупно друштво од изузетне важности да се то
стање учини што је могуће више прихватљивим.
С обзиром да спорт и спортска рекреација имају
велики
значај
у
цјелокупном
процесу
рехабилитације инвалидних особа, као и у
периоду њихове социјалне адаптације и
реинтеграције у све друштвене токове, неопходно
је омогућити једнака права и могућности особа са
инвалидитетом да се баве спортским и
рекреативним
активностима
и
подстицати
спортске организације за њихово активно
укључење у ову друштвену дјелатност.
Због тога је Општина Требиње и у овој години
планирала Грант за обезбеђење услова за спортске
активности инвалидних лица у износу од
10.000,00 KM, као и 5.600,00 КМ Стрељачком
клубу „Леотар РВИ“.
Грант за израду Монографије развоја спорта
општине Требиње од 14.600,00 KM планиран је за
наставак прикупљања штампаног, усменог, видео
материјала као и прикупљање фотографија и
сређивањe прикупљене грађе.
Грант за награде за постигнуте спортске резултате
у износу од 10.000,00 KM намијењен је за
награђивање
појединаца
и колектива за
постигнуте изузетне спортске резултате.
Грант за резерву од 20.000,00 КМ намијењен је за
финансирање
других спортских програма и
потреба спорта и спортиста.
Традиционалне спортске манифестације грађана,
свих
узраста,
доприносе
унапређењу
и
побољшању њиховог физичког и психичког
развоја, афирмацији хуманих вриједности живота
и одржавању традиција и обичаја.
Манифестациони облици спортског исказивања у
нашој општини су видљиви и постају
традиционални, као што су:
- Избор спортисте године
- Камп спортиста Републике Српске 2012
- Камп кошарке „ Дејан Бодирога“

Датум: 18.04.2012.

- IX Међународни џудо куп Требиње 2012 - II
„Меморијал Милош Мрдић“
- Традиционална требињска „Олимпијада у малом
фудбалу“ за сениоре, кадете и пионире
- Дани на Требишњици, скокови са Каменог моста
као и еко-регата
- Међународни пливачки митинг „Срђан и
Максим“
У 2012. години Општина Требиње ће
финансирати, дијелом или у потпуности, поменуте
манифестације, а за ту намјену планирана су
средства у износу од 30.000,00 КМ.
На овим манифестацијама задовољавају се
физичке активности које се својевољно одабирају
са одговарајућим циљевима:
- Одгајање младих у духу бриге о себи и свом
квалитетном начину рада и живота
- Задовољавање примарне потребе човјека за
кретањем
- Очување и побољшање здравља
- Позитиван утицај на способности у цјелини
- Хуманизација радних и животних услова
- Корекција
негативних
ефеката
насталих
савременим начином живота и рада
- Стварање позитивног става и навике према
спорту (спортској рекреацији).

Број:09-013-71/12
Датум:11.04.2012. 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) и
члана 7. Правилника о условима и критеријима за
финансирање програма развоја спорта у општини
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 4/10 и 7/10), Начелник Oпштине донио је
следеће
РЈЕШЕЊЕ
I
Средства Буџета Општине Требиње планирана за
финансирање програма развоја спорта на подручју
општине Требиње за 2012. годину у износу од
540.000,00 КМ, распоређују се како слиједи:
1. Грант за спортске
организације
76%
410.400,00 КМ
2. Грант за одржавање,
изградњу и
реконструкцију
спортских објеката
као и набавку опреме
и реквизита
7,40%
40.000,00 КМ

Датум: 18.04.2012.
3. Грант за школски
спорт
4. Грант за припреме и
учешће
перспективних и
врхунских спортиста
на међународним
такмичењима
5. Грант за
усавршавање
спортских стручњака
и спортских радника
6. Грант за
обезбјеђивање услова
за спортске
активности
инвалидних лица
7. Грант за израду
Монографије развоја
спорта општине
Требиње
8. Грант за награде за
постигнуте спортске
резултате
9. Грант за резерву
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1,85%

10.000,00 КМ

2,80%

15.000,00 КМ

1,85%

1,85%

10.000,00 КМ

10.000,00 КМ

2,70%

14.600,00 КМ

1,85%
3,70%

10.000,00 КМ
20.000,00 КМ

II
Средства из става I тачка 1 овог рјешења („Грант
за спортске организације“) распоређују се како
слиједи:
1. Фудбалски клуб „Леотар“
160.000,00 КМ
2. Кошаркашки клуб Свислион
ИАТ „Леотар“
40.000,00 КМ
3. Џудо клуб „Леотар“
26.000,00 КМ
4. Рукометни клуб „Леотар“
25.500,00 КМ
5. Пливачки клуб „Леотар“
25.000,00 КМ
6. Женски рукометни клуб
„Леотар“
14.400,00 КМ
7. Женски кошаркашки клуб
„Требиње 03“
14.000,00 КМ
8. Клуб малог фудбала
10.000,00 КМ
9. Карате клуб „Требиње“
8.000,00 КМ
10. Карате клуб „Леотар+“
8.000,00 КМ
11. Кик бокс и бокс клуб
„Леотар“
8.000,00 КМ
12. Женски фудбалски клуб
„Леотар-тех“
7.500,00 КМ
13. Атлетски клуб „Леотар“
6.500,00 КМ
14. Ронилачки клуб „Посејдон“
6.500,00 КМ
15. Веслачко друштво
„Требишњица“
5.600,00 КМ
16. Стрељачки клуб „Леотар
РВИ“ Требиње
5.600,00 КМ
17. Шаховски клуб „Леотар“
5.000,00 КМ

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Одбојкашки клуб „Леотар“
Мото клуб „ТНТ“
Планинарско друштво
Клуб борилачких спортова
Омладински кошаркашки
клуб „Леотар“
Куглашки клуб
„Требишњица
Пеинтбол клуб „Арена“
Стонотениски клуб „Свети
Сава“
Пикадо клуб „Требиње“
Тениски клуб „Тина“
Аеро клуб „Требиње“
Ауто картинг клуб „Леотар“
Клуб спортиста и
рекреативаца „Corporesano“

4.000,00 КМ
3.400,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.800,00 КМ
2.800,00 КМ
2.400,00 КМ
2.400,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ

III
Планирана средства из става II овог рјешења
Одјељење за финансије ће дозначавати на жирорачуне спортских организација сразмјерно
извршењу Буџета.
IV
Корисници средстава су обавезни доставити
Одјељењу за финансије и Одјељењу за привреду и
друштвене дјелатности извјештај о намјенском
утрошку средстава.
V
Надзор над намјенским трошењем средстава
вршиће Митар Мрдић радник Административне
службе Општине Требиње.
VI
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-400-77/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,14.03.2012.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
5.000,00 КМ, из средстава буџетске резерве, на
рачун број: 5517902219825186 код Уни кредит
банке Требиње, Српској Православној Епархији
Захумско Херцеговачкој и Приморској, на име
помоћи за рјешавање стамбеног питања
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Станиславе и Веселина Милидраговић, чије је
двоје малољетне дјеце (два сина) страдало
12.02.2012. године у пожару.
II
Обавезује се корисник средстава из става I овог
закључка да Општини Требиње пружи доказе о
намјенском утрошку истих.
III
Овај закључак ће реализовати Одјељење за
финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-372-10/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:27.02.2012.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), а у
вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2012. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
2/12), Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2012.
годину, потребних за реализацију активности
Спелеолошког друштва „Зелена брда“ Требиње.
II
Планирана средства (грант за Спелеолошко
друштво „Зелена брда“ Требиње) реализоваће
Одјељење за финансије преносом средстава на
рачун
Спелеолошког
друштва
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 2012. годину).
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:08-053-49-3/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,04.04.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.

Датум: 18.04.2012.

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 2012. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
2/12), Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2012.
годину, потребних за реализацију активности
Сабора српских гуслара и пјесника „Светосавље“
Требиње.
II
Планирана средства (грант за Сабор српских
гуслара и пјесника „Светосавље“ Требиње)
реализоваће Одјељење за финансије преносом
средстава на рачун Сабора српских гуслара и
пјесника „Светосавље“ Требиње 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 2012. годину).
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:08-400-96/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,04.04.2012.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), а у
вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2012. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
2/12), Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2012.
годину, потребних за реализацију активности
Удружења
дијабетичара
и
осталих
заинтересованих лица општине Требиње.

Датум: 18.04.2012.
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II
Планирана средства (грант за Удружење
дијабетичара и осталих заинтересованих лица
општине Требиње) реализоваће Одјељење за
финансије преносом средстава на рачун
Удружења 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 2012. годину).
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:08-053-49-12/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,04.04.2012.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), а у
вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2012. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
2/12), Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2012.
годину, потребних за реализацију активности
„Културне сцене – Мале ствари“ за 2012. годину.
II
Планирана средства (грант за „Културну сцену –
Мале ствари“) реализоваће Одјељење за
финансије преносом средстава на рачун
„Културна сцена – Мале ствари“ за 2012. годину
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 2012. годину).
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:08-400-83/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,04.04.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.
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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 2012. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
2/12), Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2012.
годину, потребних за реализацију активности КУД
„Херцеговина“ Петрово Поље - Требиње.
II
Планирана средства (грант за КУД „Херцеговина“
Петрово Поље - Требиње) реализоваће Одјељење
за финансије преносом средстава на рачун КУД-а
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 2012. годину).
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:08-400-64/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,04.04.2012.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), а у
вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2012. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
2/12), Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2012.
годину, потребних за реализацију активности
ГКУД „Алат Swisslion“ Требиње.
II
Планирана средства (грант за ГКУД „Алат
Swisslion“ Требиње) реализоваће Одјељење за
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финансије преносом средстава на рачун ГКУД-а
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 2012. годину).
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:08-400-58/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,04.04.2012.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), а у
вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2012. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
2/12), Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2012.
годину, потребних за реализацију активности
Спортског риболовног друштва Требиње.
II
Планирана средства (грант за Спортско риболовно
друштво Требиње) реализоваће Одјељење за
финансије преносом средстава на рачун Друштва
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 2012. годину).
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:08-053-49-8/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,04.04.2012.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

Датум: 18.04.2012.

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 2012. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
2/12), Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2012.
годину, потребних за реализацију активности
Удружења породица са проблемом стерилитета
„Бебе“ Требиње.
II
Планирана средства (грант за Удружење породица
са проблемом стерилитета „Бебе“ Требиње)
реализоваће Одјељење за финансије преносом
средстава на рачун Удружења 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 2012. годину).
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:08-053-49-9/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,04.04.2012.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), а у
вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2012. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
2/12), Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2012.
годину, потребних за реализацију активности
Ловачког удружења „Леотар“ Требиње.
II
Планирана средства (грант за Ловачко удружење
„Леотар“ Требиње) реализоваће Одјељење за
финансије преносом средстава на рачун
Удружења сразмјерно извршењу Буџета.

Датум: 18.04.2012.
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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 2012. годину).
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:04-400-82/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,04.04.2012.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), а у
вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2012. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
2/12), Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2012.
годину, потребних за реализацију активности
Књижевне заједнице „Јован Дучић“ Требиње.
II
Планирана средства (грант за Књижевну
заједницу „Јован Дучић“ Требиње) реализоваће
Одјељење за финансије преносом средстава на
рачун Књижевне заједнице 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 2012. годину).
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:08-053-49-5/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,04.04.2012.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), а у
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вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2012. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
2/12), Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2012.
годину, потребних за реализацију активности
Мјешовитог хора „Трибуниа“ Требиње.
II
Планирана средства (грант за Мјешовити хор
„Трибуниа“ Требиње) реализоваће Одјељење за
финансије преносом средстава на рачун
Мјешовитог хора „Трибуниа“ Требиње 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 2012. годину).
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:08-053-49-4/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,04.04.2012.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), а у
вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2012. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
2/12), Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2012.
годину, потребних за реализацију активности
Етно групе Захумље Требиње.
II
Планирана средства (грант за Етно групу Захумље
Требиње) реализоваће Одјељење за финансије
преносом средстава на рачун Етно групе Захумље
Требиње сразмјерно извршењу Буџета.
III
Обавезује се корисник гранта да Општини
Требиње, односно Одјељењу за финансије и
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Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности
достави доказе о намјенском утрошку средстава
(члан 14. Одлуке о извршењу Буџета Општине
Требиње за 2012. годину).
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:08-053-49-2/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,04.04.2012.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), а у
вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2012. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
2/12), Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2012.
годину, потребних за реализацију активности
Мушког камерног хора „Херцеговачке Грачанице“
Требиње.
II
Планирана средства (грант за Мушки камерни хор
„Херцеговачке Грачанице“ Требиње) реализоваће
Одјељење за финансије преносом средстава на
рачун Мушког камерног хора „Херцеговачке
Грачанице“ Требиње 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 2012. годину).
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:08-053-49-1/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,04.04.2012.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), а у
вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу

Датум: 18.04.2012.

Буџета Општине Требиње за 2012. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
2/12), Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2012.
годину, потребних за реализацију активности
Одреда извиђача „Требиње“.
II
Планирана средства (грант за Одред извиђача
„Требиње“) реализоваће Одјељење за финансије
преносом средстава на рачун Одреда, 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 2012. годину).
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:08-400-67/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,04.04.2012.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), а у
вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2012. годину
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
2/12), Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2012.
годину, потребних за реализацију активности
Радио клуба „Требиње“ Е 73 DPR.
II
Планирана средства (грант за Радио клуб
Требиње“ Е 73 DPR) реализоваће Одјељење за
финансије преносом средстава на рачун Клуба, и
то износ од 50% у априлу мјесецу, а преостали дио
у августу мјесецу 2012. године.
III
Обавезује се корисник гранта да Општини
Требиње, односно Одјељењу за финансије и

Датум: 18.04.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
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Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности
достави доказе о намјенском утрошку средстава
(члан 14. Одлуке о извршењу Буџета Општине
Требиње за 2012. годину).

II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.

Број:11-022-76-1/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,16.01.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.

Број:08-400-60/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,04.04.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.
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
С А Г Л А С Н О С Т
на Одлуку о допуни и измјени Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Јавне установе за одгој дјеце
„Наша радост“ Требиње број: 348/11 од
18.11.2011. године
I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни и измјени
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Јавне установе за
одгој дјеце „Наша радост“ Требиње број: 348/11
од 18.11.2011. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-022-76/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,16.01.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.
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
С А Г Л А С Н О С Т
на Правилник о платама и другим примањима
радника запослених у Јавној установи за одгој
дјеце „Наша радост“ Требиње број: 352/11 од
25.11.2011. године
I
Даје се сагласност на Правилник о платама и
другим примањима радника запослених у Јавној
установи за одгој дјеце „Наша радост“ Требиње
број: 352/11 од 25.11.2011. године.

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), а у вези са чланом 74. став 2 Закона о
здравственој заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број 106/09) и чланом 19. став
1 тачка 2 Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број
68/07), Начелник Општине, даје
С А Г Л А С Н О С Т
на Статут Јавне здравствене установе „Дом
здравља“ Требиње
I
Даје се сагласност на Статут Јавне здравствене
установе „Дом здравља“ Требиње број: 05-2682/12 од 27.02.2012. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-022-7/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,09.03.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ
ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића број 2.
на основу Рјешења број 06-372-12/12 од
22.03.2012. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 01-081 упис оснивања:
Заједнице етажних власника Требиње, Трг Петрол
бб, улаз 2, са следећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
Требиње, Трг Петрол бб, улаз 2.
Оснивачи: 21 етажни власник зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника.
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У правном промету иступа самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.

Датум: 18.04.2012.

Заједницу заступа предсједник УО Трапарић
Синиша и предсједник Скупштине Крунић Милан,
самостално и без ограничења.
Број: 06-372-12/12
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум:22.03.2012.год.
Стеван Бекан, с.р.

Датум: 18.04.2012.
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у државној својини
Одлука о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној
својини
Одлука о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној
својини
Одлука о покретању процедуре да се Општини Требиње додијели статус града
Одлука о комуналним таксама
Одлука о избору и именовању начелника Одјељења за финансије Административне
службе Општине Требиње
Одлука о именовању секретара Скупштине општине Требиње
Одлука о одређивању накнаде за израду локацијских услова, припрему урбанистичкотехничких услова, исколчавања и вршења техничког прегледа објеката
Одлука о трансформацији Јавног предузећа „Требињестан“ са п.о. Требиње у јавну
установу
Одлука о начину и условима продаје непокретности
Одлука о продаји пословног простора
Одлука о продаји пословног простора
Закључак о давању сагласности Начелнику Општине
Закључак о давању сагласности Начелнику Општине
Закључак о давању сагласности Начелнику Општине
Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Центар за информисање и културу“
Требиње за 2012. годину
Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Центар за социјални рад“ Требиње
за 2012. годину
Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Дом младих“ Требиње за 2012.
годину
Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Туристичка организација општине
Требиње“ за 2012. годину
Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње за 2012.
годину
Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Агенција за развој малих и средњих
предузећа Требиње“ за 2012. годину
Закључак о усвајању Програма рада Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Требиње
за 2012. годину
Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе за одгој дјеце „Наша радост“ за 2012.
годину
Закључак о усвајању Програма рада Јавне здравствене установе „Апотека“ Требиње за
2012. годину
Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Требињестан“ Требиње за 2012.
годину
Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Музеј Херцеговине“ Требиње за
2012. годину
Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Народна библиотека“ Требиње за
2012. годину
Закључак о прихватању Извјештаја о капиталним улагањима за 2011. годину
Програм развоја спорта општине Требиње за 2012. годину

1
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12
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14
14
14
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Датум: 18.04.2012.

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

2.

Рјешење о расподјели средства Буџета Општине Требиње планирана за финансирање
програма развоја спорта на подручју општине Требиње за 2012. годину
Закључак

3.
4.
5.

Закључак
Закључак
Закључак

20
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Закључак
Закључак
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8. Закључак
9. Закључак
10. Закључак
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11. Закључак
12. Закључак
13. Закључак
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14. Закључак
15. Закључак
16. Закључак
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17. Закључак
18. Сагласност на Одлуку о допуни и измјени Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Јавне установе за одгој дјеце „Наша радост“ Требиње
број: 348/11 од 18.11.2011. године
19. Сагласност на Правилник о платама и другим примањима радника запослених у Јавној
установи за одгој дјеце „Наша радост“ Требиње број: 352/11 од 25.11.2011. године
20. Сагласност на Статут Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Требиње.

24

1.

ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
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23
24
24
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Издавач: Скупштина општине Требиње – Стручна служба Скупштине, Улица Вука Караџића бр. 2. 89101
Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби.

