
  С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 

 

 

ОПШТИНЕ    ТРЕБИЊЕ 

 

 

Година XLIVI                       Требиње 26.05.2009.године                             Број: 4 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 31. став 1. алинеја 2., Статута Општине Требиње («Службени 

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

сједници одржаној дана 22.05.2009. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о усвајању извјештаја о извршењу Буџета Општине Требиње по завршном рачуну за 

2008. годину 

 

Члан 1. 

Усваја се извјештај о извршењу Буџета Општине Требиње по завршном рачуну за 2008. 

годину. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је извјештај о извршењу Буџета Општине Требиње за 2008. 

годину. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у Службеном гласнику Општине 

Требиње.  

Број:09-013-151/09                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                                   Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 35. став 1 и члана 72. став 2 Закона о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број: 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 31. став 1. алинеја 18 и члана 51. Статута Општине Требиње 

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

на сједници одржаној 22.05.2009.године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности  

Начелника одјељења за општу управу 

 

 

Члан 1. 

Господин Гојко Грче, дипломирани социолог именује се за в.д. Начелника одјељења за 

општу управу у Административној служби Oпштине Требиње. 

 



Члан 2. 

Именовани ће обављати послове в.д. Начелника одјељења за општу управу до коначног 

избора и именовања начелника тог одјељења по објављеном конкурсу. 

Члан 3. 

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

Oпштине Требиње. 

 

 

Број:09-013-152/09                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                       Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 35. став 1 и члана 72. став 2 Закона о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број: 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 31. став 1. алинеја 18 и члана 51. Статута Општине Требиње 

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

на сједници одржаној 22.05.2009.године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности  

Начелника одјељења за привреду и друштвене дјелатности  

 

 

Члан 1. 

Госпођа Жељка Краљевић, магистар економских наука именује се за в.д. Начелника 

одјељења за привреду и друштвене дјелатности у Административној служби Општине 

Требиње. 

 

Члан 2. 

Именована ће обављати послове в.д. Начелника одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности до коначног избора и именовања начелника тог одјељења по објављеном 

конкурсу. 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

 

Број: 09-013-152-1/09                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                              Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 35. став 1 и члана 72. став 2 Закона о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број: 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 31. став 1. алинеја 18 и члана 51. Статута Општине Требиње 

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

на сједници одржаној 22.05.2009.године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности  

Начелника одјељења за стамбено комуналне послове  

 

Члан 1. 



Господин Стеван Бекан, дипломирани инжењер шумарства именује се за в.д. Начелника 

одјељења за стамбено комуналне послове у Административној служби Општине Требиње. 

 

Члан 2. 

Именовани ће обављати послове в.д. Начелника одјељења за стамбено комуналне послове до 

коначног избора и именовања начелника тог одјељења по објављеном конкурсу. 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

 

Број: 09-013-152-2/09                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                              Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 35. став 1 и члана 72. став 2 Закона о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број: 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 31. став 1. алинеја 18 и члана 51. Статута Општине Требиње 

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

на сједници одржаној 22.05.2009.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности  

Начелника одјељења за борачко инвалидску заштиту  

 

 

Члан 1. 

Господин Рајко Ћапин, професор физичког образовања именује се за в.д. Начелника 

одјељења за борачко инвалидску заштиту у Административној служби Општине Требиње. 

 

Члан 2. 

Именовани ће обављати послове в.д. Начелника одјељења за борачко инвалидску заштиту до 

коначног избора и именовања начелника тог одјељења по објављеном конкурсу. 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

 

Број: 09-013-152-3/09                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                              Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 35. став 1 и члана 72. став 2 Закона о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број: 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 31. став 1. алинеја 18 и члана 51. Статута Општине Требиње 

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

на сједници одржаној 22.05.2009.године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности  

Начелника одјељења за финансије 

 

 



Члан 1. 

Госпођа Стамена Сорајић, дипломирани економиста именује се за в.д. Начелника одјељења 

за финансије у Административној служби Општине Требиње. 

 

Члан 2. 

Именована ће обављати послове в.д. Начелника одјељења за финансије до коначног избора и 

именовања начелника тог одјељења по објављеном конкурсу. 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

 

Број: 09-013-152-4/09                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                 Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 35. став 1 и члана 72. став 2 Закона о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број: 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 31. став 1. алинеја 18 и члана 51. Статута Општине Требиње 

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

на сједници одржаној 22.05.2009.године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности  

Начелника одјељења за просторно уређење  

 

 

Члан 1. 

Господин Владимир Гудељ, дипломирани инжињер архитектуре именује се за в.д. 

Начелника одјељења за просторно уређење у Административној служби Општине Требиње. 

 

Члан 2. 

Именовани ће обављати послове в.д. Начелника одјељења за просторно уређење до коначног 

избора и именовања начелника тог одјељења по објављеном конкурсу. 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

 

Број: 09-013-152-5/09                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                         Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 35. став 1 и члана 72. став 2 Закона о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број: 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 31. став 1. алинеја 18 и члана 51. Статута Општине Требиње 

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

на сједници одржаној 22.05.2009.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности  

Начелника одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције  

 



 

Члан 1. 

Господин Милидраг Чорлија, дипломирани економиста именује се за в.д. Начелника 

одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције у Административној служби 

Општине Требиње. 

 

Члан 2. 

Именовани ће обављати послове в.д. Начелника одјељења за инспекцијске и послове 

комуналне полиције до коначног избора и именовања начелника тог одјељења по 

објављеном конкурсу. 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

 

Број: 09-013-152-6/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                              Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 27. и 61. Закона о уређењу простора (*Сл. гл. РС* бр. 84/02), и члана 31. 

Статута Општине Требиње („Сл. гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), 

Скупштине општине Требиње на сједници одржаној дана 22.05.2009. године донијела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о Плану парцелације Гробље Бањевци 

                                                         

I 

Доноси се  План парцелације Гробље Бањевци (у даљем тексту План )   

                                                         

 

II 

 

План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

 

 

Текстуални дио Плана садржи : 

 

1. Уводне напомене 

2. Извод из документације вишег реда  

3. Природни услови 

3.1. Морфолошке карактеристике терена 

3.2. Инжињерскогеолошке карактеристике терена  

3.3. Геотехнички услови 

4.  Постојеће стање 

5. Урбанистичко – технички услови  

5.1. План просторне организације 

5.1.1. Општи УТ услови за изградњу објеката 

5.2. Хидротехничка инфраструктура 

5.2.1. Водовод 

5.2.2. Канализација 



5.3. Енергерска и телекомуникациона инфраструктура 

5.3.1. Електроенергетика  

5.3.2. Телекомуникације 

5.3.3.Општи УТ услови енергетске и ТТ инфраструктуре 

5.4. Термоенергетска инфраструктура 

5.5. Саобраћајна инфраструктура 

5.5.1. Општи УТ услови за изградњу саобраћајница 

6. План парцелације, грађевинске и регулационе линије  

7. Нацрт плана парцелације 

8. Приједлог плана парцелације 

9. Прилози 

 

 

Графички дио Плана садржи: 

1. Постојеће стање                                                                                           1:500 

2. Извод из Урбанистичког плана „ Требиње 2015 „  

3. Важећи план парцелације                                                                           1:1000 

4. План организације простора са размјештањем објеката 

хоризонталним и вертикалним габаритима                                              1:500 

5. План саобраћаја                                                                                           1:500 

6. План хидротехничке инфраструктуре                                                       1:500 

7. План енергетске и телекомуникационе инфраструктуре                        1:500 

8. План регулационих и грађевинских линија                                              1:500 

9. План парцелације                                                                                         1:500 

10. План парцелације, са аналитичко – геодетским  

елементима за пренос плана на терен                                                        1:500 

 

   

III 

План  је израдио  „Пут инжињеринг“ Д.О.О Требиње априла мјесеца 2009. године и прилог 

је и саставни дио ове Одлуке. 

 

IV 

 

План је основа за утврђивање општег интереса у смислу Закона о експропријацији(Сл.гл. РС 

бр. 112/06) 

План је основа за промјену облика и површине постојећих парцела у смислу Закона о 

грађевинском земљишту (*Сл. гласник РС, број 112/06) 

 

V            
План се излаже на стални јавни увид у Одјељењу за просторно уређење Општине Требиње.  

VI 

О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење Општине Требиње. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у Службеном гласнику Општине 

Требиње.  

Број:09-013-153/09                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:22.05.2009. године                                                           Веселин Савић,с.р. 



___________________________________________________________________________                                    

На основу члана 27. Закона о грађевинском земљишту („Сл. гл. РС“ бр. 112/06), и члана 31. 

Статута Општине Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), 

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 22.05.2009.  године донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене м² корисне стамбене површине на 

подручју општине из претходне године 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђује просјечна коначна грађевинска цијена м² корисне 

стамбене површине на подручју општине из претходне године. 

 

Члан 2. 

 Просјечна коначна грађевинска цијена м² корисне стамбене површине на подручју 

општине из претходне године износи  775,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Цијена из претходног члана служи као основица за израчунавање висине ренте-

накнаде из основа природних погодности грађевинског земљишта и погодности већ 

изграђене комуналне инфраструктуре, које могу настати приликом коришћења тог 

земљишта (једнократна рента). 

 

Члан 4. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечне 

коначне грађевинске цијене м² корисне стамбене површине на подручју општине из 

претходне године (*Сл. гл. Општине Требиње* бр. 4/08). 

 

Члан 5. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-154/09                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                                               Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 23. Закона о грађевинском земљишту,  (*Сл. гл. РС* бр. 112/06), члана 29. 

Одлуке о грађевинском земљишту (Сл.гл. Општине Требиње бр.1/08), Статута Општине 

Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 22.05.2009.  године донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању базне цијене за 2009. годину 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се базна цијена трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта за 2009. годину.  

 



Члан 2. 

 Базна цијена трошкова уређења грађевинског земљишта износи 77,50 КМ по м² 

корисне површине објекта који ће се градити. 

 

Члан 3. 

Цијена из претходног става  служи као основица за одређивање  накнаде за уређење 

градског грађевинског земљишта. 

 

Члан 4. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању  базне цијене за 

2008. годину (*Сл. гл. Општине Требиње* бр. 5/08). 

 

Члан 5. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-155/09                                                             ПРЕДСЈЕДНИК                           

Датум:22.05.2009. године                                                  Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 12. став 2. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“ број 

4/02 и 66/03) и члана 31. алинеја 6. Статута Општине Требиње („ Службени гласник 

Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 22.05.2009. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

о усвајању Програма развоја спорта општине Требиње за 2009. годину 

 

 

I 

 

Усваја се Програм развоја спорта општине Требиње за 2009. годину. 

 

 

II 

 

Саставни дио ове Одлуке је Програм развоја спорта општине Требиње за 2009. годину. 

 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“ 

 

Број:09-013-158/09                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                                      Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

   

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА  

ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ ЗА 2009. ГОДИНУ 



 

 

Европска повеља о спорту истиче спорт као значајан чинилац човјековог развоја, те се 

залаже за предузимање одговарајућих мјера којима ће се омогућити свим грађанима 

бављење спортом, а посебно дјеци и омладини. 

Полазећи од чињенице да стање и проблеми у области спорта дијеле судбину друштвених 

односа сваке средине, тражење рјешења за његов развој мора се схватити као напор да се 

побољша стање у овој области. 

 

Спортске активности, а посебно квалитетан спорт – врхунска спортска достигнућа, у све 

већој мјери постају значајан  фактор афирмације, културе народа, при чему треба имати у 

виду да су се односи у области спорта измијенили до те мјере да више није важно само 

учествовати него и побјеђивати, што је својеврсно отуђивање спорта и глобално се не може 

прихватити али се са том чињеницом ваља суочити. 

 

Уважавајући достигнути ниво развијености спорта у Требињу и економске могућности, 

традицију, природне и друге ресурсе, остварене спортске резултате, број перспективних 

спортиста, број активних спортиста у појединим спортовима, врсте спортова, стручни кадар, 

објекте и друге могућности, неопходно је у оквиру оваквог програма утврдити основе, 

циљеве и задатке развоја за 2009. годину. 

 

Полазећи од Устава Републике Српске и Закона о спорту, спорт је дјелатност од општег 

друштвеног интереса, што обавезује да општина у оквиру својих могућности допринесе 

остваривању основних циљева развоја у свим подручјима спорта: спортског васпитања, 

квалитетног спорта и спортскорекреативне активности. 

Имајући у виду ту чињеницу, спортске организације морају бити повезане са другим 

областима, као што су: образовање, здравство, пензионо и социјално осигурање, 

урбанистичким плановима развоја и програма укупног економског развоја општине. 

 

Основни циљеви развоја спорта у општини Требиње за 2009. годину су: 

 

- Утемељивање спорта на начелима основног људског права као добровољне 

активности доступне свим грађанима и равномјерним условима развоја са усмјереном 

бригом о дјеци и омладини и лицима са посебним потребама; 

- Системски развој и унапређење физичких  способности свих грађана, а посебно 

омладине, те унапређење спортског васпитања у предшколским установама, школама 

и на факултетима; 

- Унапређење квалитетног спорта и стварању услова за развој врхунског спортског 

стваралаштва; 

- Изградњу, реконструкцију, опремање и одржавање спортских објеката и терена; 

- Школовање и стручно усавршавање кадрова, савремено организовање припрема 

спортиста, спортских такмичења и других активности; 

- Стварање услова за побољшање стандарда врхунских спортиста, накнада за 

стимулацију, остваривање врхунских резултата, здравствене заштите, просторних 

могућности, одговарајућег стручног кадра и др. 

 

Наведени циљеви треба да се реализују кроз програмске садржаје носиоца развоја спорта у 

општини Требиње, а то су: општина и мјесне заједнице, спортске организације ( клубови ), 

спортске организације инвалидних лица, удружења судија и тренера, те школе, факултети, 

као и друге организације које су у функцији спорта. 

 



Скупштина општине Требиње очекује да сви горе наведени носиоци развоја спорта, донесу 

своје планове развоја ( дугорочне и краткорочне). 

 

Остваривања програмских садржаја највише ће се одвијати кроз рад спортских организација. 

Спортска организација је организација која окупља спортисте, спортске раднике, спортске 

стручњаке, стручњаке у спорту и друге љубитеље спорта, а основана је ради обављања 

спортских активности и дјелатности. 

Спортске организације оснивају се и организују слободно и самосталне су у остваривању 

својих права и обавеза. 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

НАЗИВ КЛУБА 

 

1. Фудбалски клуб „Леотар“ 

2. Кошаркашки клуб „Swisslion ИАТ 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  

„Неимарство-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 

16. Стонотенисерски клуб „Свети Сава“ 

17. Кикбокс клуб „Кобра“ 

18. Шаховски клуб „Леотар“ 

19. Аеро клуб Требиње 

20. Мото клуб „ТНТ“ 

21. Паинтбалл клуб „Арена“ 

22. Ронилачки клуб „Посејдон“ 

23. Тавла клуб „Требиње“ 

24 Спелеолошко друштво „Зелена брда“ 

25. Планинарско друштво 

26. Одред извиђача 

27. Спортско риболовно друштво „Требиње“ 

28. Ловачко удружење „Леотар“ 

29. Боди билдинг 

30. Спортски плес 

31. Џиу џицу 

32. Стрељачки клуб „Леотар РВИ“ – Требиње 

33. Боћарски клуб  

34. Тениски клуб „Тини“ 

35. Ауто картинг клуб Леотар 



Упоређујући овогодишњу табелу са прошлогодишњом, види се да је дошло до повећања за 

један клуб ( ауто картинг клуб „Леотар“ – који још није регистрован). 

Можемо рећи да се финансирање клубова свело, искључиво на средства  буџета општине. 

У постојећој оскудици финансиских средстава илузорно је очекивати боље резултате 

спортских клубова. Међутим, очекујући боља времена и јачање финансиске моћи општине 

Требиње, вјероватно ће се отворити могућност за повећање средстава из буџетских, 

донаторских и спонзорских извора. 

У овој години реално је очекивати да ће финансирање спортских клубова ићи у корак са 

расположивим средствима буџета општине. 

 

Средства буџета општине Требиње планирана за спорт, у 2009. години су: 

 

1. 

Средства планирана за финансирање спортских 

програма  

                   

690.000,00 КМ 

2. Средства ЈУ „ Требињеспорт“ 170.000,00 КМ 

3. 
Средства за спортске манифестације од 

општинског значаја 
40.000,00 КМ 

4.  Спортско риболовно друштво  15.000,00 КМ 

5. Ловачко друштво 2.000,00 КМ 

6. Спелеолошко друштво 2.000,00 КМ 

7. Одред извођача 4.000,00 КМ 

 УКУПНО 923.000,00 КМ 

У општини Требиње се за спорт просјечно годишње из буџета општине издвоји око 4%. То 

није довољан темељ на којем би се могао дати значајан замах развоју спорта. Финансирање 

спорта је свакако најзначајнији сегмент у развоју спорта,  од кога директно зависе сви 

краткорочни и дугорочни планови и програми. С обзиром на тренутачно стање  у привреди 

и могућности издвајања за јавне потребе, тешко је доносити реалне планове за спорт. 

Активности које 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 обезбеђивању 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 

- обезбеђивање услова за спортске активности инвалидних лица 

- учешће у финансирању награда појединаца и колектива за постигнуте изузетне 

спортске резултате. 

 

У складу са важећим законским прописима који регулишу овај вид друштвеног дјеловања, а 

имајући у виду интерес развоја спорта, Начелник општине Требиње донио је Правилник о 

условима и критеријима за финансирање програма развоја спорта у општини Требиње. 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 101/04, 

42/05 и 113/05), члан 45. Статут општине Требиње („Службени гласник општине Требиње“ 

број 8/05,10/05 и 13/05) а у вези са чланом 7. Правилника о условима и критеријима за 

финансирање програма развоја спорта у општини Требиње („Службени гласник општине 

Требиње“ број 2/08), Начелник општине донио је Рјешење о расподјели средстава из Буџета 

општине планираних за финансирање програма развоја за 2009. годину у износу од 

690.000,00 КМ како слиједи: 

 

1. Грант за спортске организације 75% 517.500,00 КМ 

2. 

Грант за одржавање, изградњу и реконсртукцију 

спортских објеката, као и набавку опреме и 

реквизита 

10% 69.000,00 КМ 

3. Грант за школски спорт 3% 20.700,00 КМ 

4. 

Грант за припреме и учешће перспективних и 

врхунских спортиста на међународним 

такмичењима 

3% 20.700,00 КМ 

5. 
Грант за усавршавање спортских стручњака и 

спортских радника 
2% 13.800,00 КМ 



6. 
Грант за обезбеђивање услова за спортске 

активности инвалидних лица 
2% 13.800,00 КМ 

7. 
Грант за израду монографије развоја спорта 

општине Требиње 
1% 6.900,00 КМ 

8. 
Грант за награде за постигнуте спортске 

резултате  
2% 13.800,00 КМ 

9. Грант за резерву 2% 13.800,00 КМ 

Средства из гранта спортским организацијама распоређују се: 

 

1. Фудбалски клуб  „Леотар“               200.000,00 КМ 

2. Кошаркашки  клуб Swisslion ИАТ “Леотар“                                           80.000,00 КМ 

3. Џудо клуб „Леотар“                 35.000,00 КМ 

4. Атлетски  клуб „Леотар“                 13.000,00 КМ 

5. Пливачки клуб „Леотар“                 27.000,00 КМ 

6. Рукометни  клуб „Леотар“                 27.000,00 КМ 

7. Жен.рук. клуб „Леотар“                 20.000,00 КМ 

8. Карате клуб „Требиње“                 12.000,00 КМ 

9. Карате клуб „Леотар+“                 12.000,00 КМ 

10. Жен.фуд. клуб „Леотар-тех“                   9.000,00 КМ 

11. Веслачко друштво „Требишњица“                   8.000,00 КМ 

12. Стонотен. Клуб “Свети Сава“                   3.000,00 КМ 

13. Одбојкашки  клуб „Леотар“                   5.000,00 КМ 

14. Куглашки клуб „Требишњица“                   4.000,00 КМ 

15. Жен.кош.кл.  „Неимарство-Требиње 03“                 14.000,00 КМ 

16. Клуб малог фудбала                   6.000,00 КМ 

17. Кикбокс клуб  „Кобра“                   7.000,00 КМ 

18. Аеро клуб  „Требиње“                   2.500,00 КМ 

19. Мото клуб „ТНТ“                   3.000,00 КМ 

20. Паинтбалл к. „Арена“                   3.000,00 КМ 

21. Ронилачки клуб“Посејдон“                   7.000,00 КМ 

22. Стрељ.клуб „Леотар РВИ“-Требиње                   7.000,00 КМ 



23. Планинарско друштво                   3.000,00 КМ 

24.  Џиу џиц                   4.000,00 КМ 

25. Тениски клуб                    3.000,00 КМ 

26. Шаховски клуб                   3.000,00 КМ 

 

 

 

Из ове расподјеле да се закључити да је, уколико се не нађу неки други, додатни, извори 

финансирање спортских клубова, стагнација спорта, па чак и престанак рада неких клубова, 

сасвим извјестан. Зато Скупштина општине предлаже клубовима да уложе додатни напор у 

изналажењу средстава путем донатора или спонзора. 

Ова средства добијена из Буџета спортски клубови ће обавезно да утроше на економски 

рационалан начин и искључиво за остваривање својих статутарних циљева, а у складу са 

програмом развоја спортске организације. 

Сви спортски клубови дужни су на крају године, надлежном општинском органу (Одјељење 

за финансије и Одјељење за привреду и друштвене дјелатности) да доставе Извјештај о 

намјенском утрошку добијених средстава. 

 

Из гранта за одржавање, изградњу и реконструкцију спортских објеката, као и набавку 

опреме и реквизита, у износу од 69.000,00 КМ, општина Требиње у 2009. години, планира да 

започне са изградњом два вишенамјенска игралишта у МЗ-ама Центар и Горица. 

 

Школска спортска такмичења су масовна такмичења ученика и студената у оквиру 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. 

И у овој години наставиће се са суфинансирањем Малих олимпијских игара за основне и 

средње школе на општинском, регионалном и републичком нивоу. Такође општина ће 

суфинансирати и организацију спортских школа по клубовима. 

Такмичења у Малим олимпијским играма реализоват ће се у следећим спортским 

дисциплинама. 

 

Спортска дисциплина Основне школе Средње  школе 

М Ж М Ж 

Атлетика + + + + 

Кошарка + + + + 

Рукомет + + + + 

Одбојка + + + + 

Мали  фудбал +  +  

Спортска гимнастика + + + + 

 

 

Такође у оквиру програма Малих олимпијских игара планирано је да Требиње буде домаћин 

Републичког финала у кошарци 02. и 03. маја 2009. године. 

 



Општина ће у 2009. години финансирати или суфинансирати припреме и учешће екипа и 

појединаца на међународним такмичењима који за то испуне норме. Грант за ове намјене 

планиран је у износу од 20.700,00 КМ.  

 

Из гранта за усавршавање спортских стручњака и спортских радника, у износу од 13.800,00 

КМ, општина ће дијелом финансирати учешће појединаца у похађању спортских школа као 

и учешће на спортским камповима семинарима и другим стручним усавршавањима у 

спорту. 

 

Спортске активности инвалидних лица су моћно и незамјењиво средство ресоцијализације и 

рехабилитације лица са посебним потребама, средство исказивања, враћања вјере у себе и 

своје могућности, подручје задовољства и среће. У свим категоријама инвалидности, 

спортска активност је уобичајено организована у клубовима, са својим специфичностима и 

ограничењима у односу на спорт здравих. 

Имајући у виду значај бављења спортом лица са инвалидитетом и начин њихове 

рехабилитације и социјализације, Општина Требиње је и у овој години планирала Грант за 

обезбеђење услова за спортске активности инвалидних лица од 2% као и 7.000,00 КМ 

Стрељачком клубу „Леотар РВИ“. 

 

Грант за израду Монографије развоја спорта општине Требиње од 1% планиран је за 

наставак прикупљања штампаног, усменог, видео материјала као и прикупљање фотографија 

и сређивању прикупљене грађе. 

 

Грант за награде за постигнуте спортске резултате у износу од 2% намјењен је за 

награђивање појединаца и колектива за постигнуте изузетне спортске резултате. 

 

Грант за резерву од 2% намјењен је за финансирање и других спортских програма и потреба 

спорта и спортиста.  

Традиционалне спортске манифестације грађана, свих узраста, доприносе унапређењу и 

побољшању њиховог физичког и психичког развоја, афирмацију хуманих вриједности 

живота и одржавању традиција и обичаја. 

 

Манифестациони облици спортског исказивања у нашој општини су видљиви и постају 

традиционални као што су: 

 

- Камп спортиста РС који се већ осам година одржава у нашем граду, а 

            организатор је Министарство за породицу, омладину и спорт и  

            општина Требиње 

- Камп кошарке Дејан Бодирога 

- Традиционална Требињска „Олимпијада“ у малом фудбалу за сениоре, кадете и 

пионире. Одржава се преко 50 година 

- Дани на Требишњици, скокови са каменог моста као и еко-регата 

- Новогодишњи и Божићни турнир у малом фудбалу 

- Избор спортисте године 

- Међународни Џудо турнир 

- Међународни пливачки митинг „Срђан и Максим“ 

 

  

У 2009. години општина Требиње ће поменуте манифестације, дијелом или у потпуности 

финансирати, а за ту намјену планирана су средства од 40.000,00 КМ. 



  

Развој спорта у општини Требиње треба посматрати кроз развијеност спортске 

инфраструктуре. Газдовањем и одржавањем спортских објеката брине се ЈУ 

„Требињеспорт“, чији је допринос у овом погледу оправдао своје постојање. Поред објеката 

којима газдује ЈУ „Требињеспорт“ имамо и спортске објекте васпитно образовних установа, 

који служе за извођење наставе физичког васпитања, као и објекте који се налазе по мјесним 

заједницама. Планирана средства у Буџету општине Требиње Јавној установи 

„Требињеспорт“ намијењена су за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката са 

којима газдује и управља ЈУ, а власништво су општине Требиње. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању 

(„Службени гласник РС“ број 74/08), члана 3. став 1. тачка г) и члана 7. Правилника о избору 

и раду школског одбора („Службени гласник РС“ број 7/09), члана 51. Статута Општине 

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

општине Требиње на сједници одржаној дана 22.05.2009. године, донијела је 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1.  

 

Сушић Мирјана, дипломирани инжињер менаџмента, из Требиња, у име јединице локалне 

самоуправе бира се  за члана школског одбора ОШ „Јова Јовановић Змај“.  

 

 

Члан 2.  

 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-159/09                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                             Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању 

(„Службени гласник РС“ број 74/08), члана 3. став 1. тачка г) и члана 7. Правилника о избору 

и раду школског одбора („Службени гласник РС“ број 7/09), члана 51. Статута Општине 

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

општине Требиње на сједници одржаној дана 22.05.2009 године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1.  

Мирко Ћурић, дипл. ецц,  из Требиња, у име јединице локалне самоуправе бира се  за члана 

школског одбора ОШ „Свети Василије Острошки“.  

 

 

Члан 2.  

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-159-1/09                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 



___________________________________________________________________________  

На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» 

број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње («Сл. 

гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08) Скупштина општине Требиње на 

сједници одржаној дана 22.05.2009. године, донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о разрјешењу Управног одбора ЈУ „Дом младих“ Требиње 

 

Члан 1. 

Разрјешавају се чланови Управног одбора ЈУ „Дом младих“ Требиње 

1. Владимир Благојевић 

2. Марија Даковић 

због неконституисања. 

 

Члан 2. 

 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-160/09                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                        Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» број 8/05, 

10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње («Сл. гласник 

Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08) Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 22.05.2009. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

У Одлуци о расписивању Јавног конкурса за избор и именовања директора и чланова 

управних одбора у јавним установама чији је оснивач Општина Требиње (за позиције које су 

упражњене) и Старјешине Територијалне ватрогасне јединице Требиње у члану 1 ријечи: 

„ЈУ „Дом младих“ Требиње једног члана“ замјењује се са ријечима: „ЈУ „Дом младих“ 

Требиње три члана“. Самим тим мијења се и јавни конкурс у дијелу који се односи на број 

чланова Управног одбора у ЈУ „Дом младих“ Требиње. 

  

Члан 2. 

Оглас о измјенама Јавног конкурса из члана 1. ове Одлуке објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“. 

 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-161/09                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                   Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________  



На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» број 8/05, 

10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње («Сл. гласник 

Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08) Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 22.05.2009. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

Поништава се јавни конкурс у дијелу који се односи на избор и именовање 

Старјешине Територијалне ватрогасне јединице Требиње, објављен у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ број 32 од 27.04.2009. године и дневном листу „Глас Српске“ од 

24.04.2009. године. 

 

Члан 2. 

Поновни конкурс за избор Старјешине Територијалне ватрогасне јединице Требиње биће 

објављен накнадно. 

 

Члан 3. 

Оглас о поништавању Јавног конкурса из члана 1. ове Одлуке објавиће се у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и у дневном листу „Глас Српске“. 

 

Члан 4. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-162/09                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2009. године                                                    Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________  

На основу члана 72. став 2 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 9. Одлуке о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Требиње 

(Службени гласник Општине Требиње број:4/05 и 1/08), Скупштина општине Требиње, на 

сједници одржаној 22.05.2009.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за избор директора ЈУ  

„Дом младих“ Требиње 

 

Члан 1. 

У Комисију за избор директора ЈУ „Дом младих“, именују се: 

1. Стојанка Мисита, дипл.правник 

2. Јелена Кулушић, дипл.економиста 

3. Гојко Грче, дипл.социолог 

4. Зоран С. Сорајић, дипл.економиста 

5. Ратомир Мијановић, дипл.правник 

 

 

Члан 2. 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Одлуком о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Требиње. 



Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-163/09                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                    Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________  

На основу члана 72. став 2 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 9. Одлуке о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Требиње 

(Службени гласник Општине Требиње број:4/05 и 1/08), Скупштина општине Требиње, на 

сједници одржаној 22.05.2009.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за избор директора ЈУ  

„Центар за информисање и културу“ Требиње 

 

Члан 1. 

У Комисију за избор директора ЈУ „Центар за информисање и културу“, именују се: 

1. Стојанка Мисита, дипл.правник 

2. Јелена Кулушић, дипл.економиста 

3. Гојко Грче, дипл.социолог 

4. Миленко Шараба, дипл.правник 

5. Наташа Миљановић Зубац, новинар 

 

Члан 2. 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Одлуком о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Требиње. 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-163-1/09                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                       Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________  

На основу члана 72. став 2 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 9. Одлуке о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Требиње 

(Службени гласник Општине Требиње број:4/05 и 1/08), Скупштина општине Требиње, на 

сједници одржаној 22.05.2009.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за избор старјешине 

„Територијалне ватрогасне јединице“ Требиње 

 

Члан 1. 

У Комисију за избор старјешине „Територијалне ватрогасне јединице“ Требиње, именују се: 

1. Стојанка Мисита, дипл.правник 

2. Јелена Кулушић, дипл.економиста 

3. Гојко Грче, дипл.социолог 



4. Александар Куртовић, дипл.економиста 

5. Предраг Милићевић, дипл.инг.електротехнике 

 

Члан 2. 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Одлуком о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Требиње. 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-163-2/09                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                              Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________  

На основу члана 72. став 2 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 9. Одлуке о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Требиње 

(Службени гласник Општине Требиње број:4/05 и 1/08), Скупштина општине Требиње, на 

сједници одржаној 22.05.2009.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за избор чланова управних одбора 

 

Члан 1. 

У Комисију за избор чланова Управног одбора:  

- ЈУ „Дом младих Требиње (3 члана), 

- ЈУ „Агенције за развој малих и средњих предузећа“ (2 члана), 

- ЈУ „Центар за информисање и културу“ (1 члан), 

- ЈУ дјечији вртић „Наша радост“ (2 члана), 

- ЈУ „Требињестан“ (1 члан), 

 

 именују се: 

1. Стојанка Мисита, дипл.правник 

2. Јелена Кулушић, дипл.економиста 

3. Гојко Грче, дипл.социолог 

4. Брано Дурсун, дипл.правник 

5. Илија Таминџија, дипл.инг.електротехнике 

Члан 2. 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Одлуком о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Требиње. 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

 

Број:09-013-163-3/09                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                             Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________  

На основу члана 72. став 2 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 9. Одлуке о утврђивању критерија за избор и 



именовање органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Требиње 

(Службени гласник општине Требиње број:4/05 и 1/08), и Одлуке о утврђивању критерија за 

избор и именовање чланова  Надзорног одбора у ЈУ „Дом здравља“ Требиње (Службени 

гласник општине Требиње број:3/09), Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 

22.05.2009.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за избор чланова Управног и Надзорног одбора у ЈУ „Дом 

здравља“ Требиње 

 

Члан 1. 

У Комисију за избор чланова Управног и Надзорног одбора ЈУ „Дом здравља“ Требиње, 

именују се: 

1. Стојанка Мисита, дипл.правник 

2. Јелена Кулушић, дипл.економиста 

3. Гојко Грче, дипл.социолог 

4. Др Здравка Врећа 

5. Младенка Бендераћ, магистар економских наука 

 

Члан 2. 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Одлуком о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Требиње и 

Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовање чланова  Надзорног одбора у ЈУ „Дом 

здравља“ Требиње . 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-163-4/09                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                             Веселин Савић,с.р.  

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 121. и 72. став 2 Закона о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број: 101/04, 

42/05 и 118/05), Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 22.05.2009. године, 

донијела је следећу 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Утврђује се листа стручњака, потенцијалних чланова комисија за пријем службеника у 

Административну службу општине Требиње и то како слиједи: 

 

1. Љубомир Зотовић, дипл.инг.грађевине 

2. Вера Булут, правник 

3. Младен Симић, дипл.социолог 

4. Јово Краљевић, дипл.инг.електротехнике 

5. Дарко Јовановић, дипл.економиста 

6. Томо Милић,дипл.инг.маш. 

7. Дејан Башић, дипл.инг.електротехнике 

8. Прокопије Поповић, дипл.инг.маш. 

9. Брано Дурсун, дипл.правник 



10. Ковиљка Вучић, дипл.економиста 

11. Љиљана Перовић, дипл.економиста 

12. Ратомир Мијановић, дипл.правник 

13. Предраг Милићевић, дипл.инг.електротехнике 

14. Владо Владичић, дипл.инг.хемије 

15. Илија Таминџија, дипл.инг.електротехнике 

 

Члан 2. 

Посебним рјешењима Скупштина општине Требиње ће, на приједлог Начелника општине, у 

сваком конкретном случају, именовати чланове комисије за пријем службеника у 

Административну службу општине Требиње (два службеника са професионалним искуством 

и три члана комисије са ове листе). 

 

Члан 3. 

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

Требиње. 

 

Број:09-013-164/09                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                          Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________  

На основу члана 121. и 72. став 2 Закона о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број: 101/04, 

42/05 и 118/05), а у вези са чланом 9. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број:41/03), 

Скупштина општине, на сједници одржаној 22.05.2009.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за избор начелника одјељења Административне службе 

Општине Требиње  

 

Члан 1. 

У Комисију за избор начелника одјељења Административне службе Општине Требиње 

именују се: 

 

1. Стојанка Мисита, дипл.правник 

2. Велибор Бодирога, дипл.правник 

3. Михомир Медан, дипл.инг.арх. 

4. Горан Вукоје, дипл.инг.ел.тех. 

5. Ковиљка Вучић, дипл.ецц. 

 

Члан 2. 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су одредбама Закона о локалној самоуправи и 

Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске. 

 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-165/09                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                             Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________  



На основу члана 51. члана 55. и члана 67. Закона о уређењу простора (*Сл. гл. РС* бр. 

84/02), и члана 31. Статута Општине Требиње (*Сл. гл. Општине Требиње* бр. 8/05, 10/05, 

13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 22.05.2009. године 

донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању измјени и допуни Урбанистичког пројекта 

" Раскрсница Неимарство - Тини " 

 

Члан 1. 

Приступа  се   измјени  и допуни Урбанистичког пројекта   "  Раскрсница  Неимарство - 

Тини "( у даљем тексту Пројекат). 

 

Члан 2. 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који је њен саставни дио. 

 

Члан 3. 

Границе обухвата Пројекта дате су у графичком прилогу.  

Површина коју обухвата Пројекат износи цца 5,75 ха. 

 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Пројекта обезбиједиће  

инвеститори. 

                                                         Члан 5. 

Носилац припреме Пројекта је Одјељење за просторно уређење општине Требиње, а носиоца  

израде Пројекта ће  одредити инвеститори. 

 

Члан 6. 

Рок израде Пројекта  је  шест мјесеци од дана доношења ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

Пројекат се доноси за временски период од 6  година. 

 

Члан 8. 

Нацрт Пројекта  ће утврдити носилац припреме Пројекта, и ставити га на јавни увид.   

Носилац припреме Пројекта ће заједно са Савјетом уколико буде именован, након увида 

размотрити приспјеле писмене примједбе на нацрт. 

Носилац припреме Пројекта и овлаштени предлагач ће утврдити приједлог Пројекта, те 

предложити СО Требиње његово доношење. 

 

Члан 9. 

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

Општине Требиње. 

 

 

Број:09-013-166/09                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2009. године                                                    Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________  

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби («Службени гласник Републике 

Српске» број 68/07), члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине 



Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) 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 22.05.2009. године, донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању вршиоца дужности Старјешине  

Територијалне ватрогасне јединице Требиње 

 

 

 

Члан 1. 

Господин Миодраг Батинић, именује се за вршиоца дужности Старјешине Територијалне 

ватрогасне јединице Требиње. 

 

 

Члан 2. 

Мандат именованог из члана 1. ове Одлуке трајаће до окончања поступка по конкурсу за 

коначно именовање Старјешине Територијалне ватрогасне јединице Требиње. 

 

 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

 

Број:09-013-167/09                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године              Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________  

На основу члана 27. Закона о уређењу простора (''Службени гласник РС'' бр. 84/02, 112/06 и 

53/07) и члана 31. Статута Општине Требиње (Службени гласник Општине Требиње бр. 

8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), СО Требиње на сједници одржаној дана 22.05.2009. године 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Плана парцелације и Урбанистичко техничких услова 

''Аеродром Требиње'' 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана парцелације и Урбанистичко техничких услова ''Аеродром 

Требиње'' (у даљем тексту План). 

 

Члан 2. 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела који је њен саставни дио. 

 

Члан 3. 

Границе обухвата Плана су: 

Граница обухвата на истоку: 

од локалног пута Тули – Убла правцем сјеверозапад – југоисток до локалитета Прлови; 



Граница обухвата на југу: 

од локалитета правцем сјевероисток – југозапад до регионалног пута Р429 (Алексина Међа – 

Јавор); 

Граница обухвата на западу: 

Регионалним путем Р429 (Алексина Међа – Јавор) правцем југоисток – сјеверозапад до 

локалитета Бјелушине; 

Граница обухвата на сјеверу: 

од локалитета Бјелушине правцем југоисток – сјеверозапад поред локалитета Пажињска 

вала до локалног пута Тули – Убла; 

 

Површина обухвата Плана је цца 137 ха. 

 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана обезбиједиће ЈП 

''Аеродром Требиње'' а.д. Требиње. 

 

Члан 5. 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење општине Требиње, а носилац 

израде Плана ће се одредити по поступку који прописује Закон о јавним набавкама БиХ. 

 

Члан 6. 

Рок израде Плана је шест мјесеци од дана доношења ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

План се доноси за временски период од шест година. 

 

Члан 8. 

Нацрт Плана ће утврдити носилац припреме Плана и ставити га на јавни увид. 

Носилац припреме Плана ће након увида размотрити приспјеле писмене примједбе на 

Нацрт. 

Носилац припреме Плана и овлаштени предлагач ће утврдити приједлог Плана и 

предложити Скупштини његово доношење. 

 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о приступању изради Регулационог 

плана ''Аеродром Требиње'', број 09-013-185/08 од 20.06.2008. године (''Службени гласник 

Општине Требиње'' број 6/08). 

 

Члан 10. 

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

Требиње. 

 

 

 

Број: 09-013-168/09                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                              Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

            Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 22.05.2009. године, на 

основу члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 

8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), и члана 51. Закона о основним својинско-правним односима („Сл. 

лист СФРЈ“ број 6/80), у предмету установљењу права служности за постављање 



високонапонског кабла, а по захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д. Требиње, 

доноси  

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

 

1. Даје се сагласност Начелнику Општине Др Доброславу Ћуку да може закључити 

Уговор о установљењу права служности за постављање високонапонског кабла, а на 

земљишту означеном као к.ч. број 4679/325, 4679/251, 4754/2 к.о. Требиње које су 

државна својина са дијелом 1/1 и к.ч. број 4870/69 као јавно добро. Уговор о 

установљењу права служности ће се потписати са МХ ЕРС ЗП „Електро-

Херцеговина“, а.д. Требиње.  

 

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

гласнику Општине Требиње. 

 

Број:09-013-149/09                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                                   Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

            На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту („Сл.гл.РС“ број 112/06), и 

члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05, 

10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 22.05.2009. 

године, доноси  

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Бакмаз Мија Милана из Требиња по праву првокупа 

некретнина означених као к.ч. број 617/21, пашњак Кулина бара у површини од 453 

м2,  уписано у зк. уложак број 196 К.О. Гомиљани, државна својина са правом 

кориштења Бакмаз Милана сина Мија из Требиња са 1/1 дијела, а исте је понудио 

Скупштини општине Требиње по цијени од 80 КМ по м2. 

 

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

гласнику Општине Требиње. 

 

Број:09-013-149-1/09                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                                   Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) 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 22.05.2009. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Усваја се Извјештај о раду Начелника Општине и одјељења Административне службе 

Општине Требиње за 2008. годину.  



 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана по објављивању у Службеном гласнику Општине 

Требиње.  

 

Број:09-013-150/09                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                                   Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) 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 22.05.2009. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

Прихвата се Информација о програмима одржаним у оквиру манифестације „Требињске 

љетне свечаности“ у 2008.години.  

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-156/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                        Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) 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 22.05.2009. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Усваја се Програм рада Јавне установе Центар за информисање и културу Требиње за 2009. 

годину.  

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-157/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                        Веселин Савић,с.р. 

__________________________________________________________________________ 

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

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



(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и и 7/08), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 22.05.2009. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Усваја се Програм рада Јавне установе Центар за социјални рад Требиње за 2009. годину.  

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

 

 

Број:09-013-157-1/09                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                        Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) 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 22.05.2009. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

Усваја се Програм рада Јавне установе „Дом младих“ Требиње за 2009. годину.  

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

 

 

Број:09-013-157-2/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                        Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) 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 22.05.2009. године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

Усваја се Програм рада Јавне установе Туристичке организације Требиње за 2009. годину.  

 



II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-157-3/09                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                          Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) 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 22.05.2009. године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

Усваја се Програм рада Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње за 2009. годину.  

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

 

 

Број:09-013-157-4/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) 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 22.05.2009. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Усваја се Програм рада Јавне установе Агенције за развој малих и средњих предузећа 

Требиње за 2009. годину.  

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

Број:09-013-157-5/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                            Веселин Савић,с.р. 

_________________________________________________________________________ 

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

број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) 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 22.05.2009. године, донијела је 



З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

Усваја се Програм рада Јавне здравствене установе Дом здравља Требиње за 2009. годину.  

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-157-6/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) 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 22.05.2009. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

Усваја се Програм рада Јавне установе „Требињестан“ Требиње за 2009. годину.  

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-157-7/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:22.05.2009. године                                            Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.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 и 03/08), а у вези са чланом 5. Закона о финансирању 

политичких странака из буџета Републике, града и општине (Сл.гласник РС број:65/08), 

Начелник Општине донио је   

 

О  Д  Л  У  К  У 

о расподјели средстава планираних  

Буџетом Општине Требиње за 2009.годину 

 у вези финансирања политичких странака 

 и независних кандидата 

 

Члан 1. 

Средства Буџета Општине Требиње, планирана за финансирање политичких странака и 

независних кандидата, у износу од 40.000,00 КМ, сагласно члану 5. став 2 тачка «а» Закона о 

финансирању политичких странака из буџета републике, града и општине распоређују се на 

ниже назначене субјекте у назначеним износима, на годишњем нивоу: 



 

 

- Савез независних социјалдемократа-Милорад Додик .....................1.142,85 КМ                     

- Српска демократска странка ...............................................................1.142,85 КМ 

- Партија демократског прогреса.......................................................... 1.142,86 КМ 

- Покрет за Требиње ........................................................................... ...1.142,86 КМ                                                                                                                  

- Социјалистичка партија....................................................................... 1.142,86 КМ                                                                   

- Српска радикална странка Републике Српске ................................  1.142,86 КМ                       

- Демократски народни савез ................................................................1.142,86 КМ 

 

 

 

 

Члан 2. 

Поред средстава из члана 1. ове Одлуке назначеним субјектима, по основу члана 5. став 2 

тачка «б» Закона о финансирању политичких странака из буџета републике, града и 

општине припадају и ниже назначени износи, такође на годишњем нивоу: 

 

- Савез независних социјалдемократа – Милорад Додик ...........10.322,60 КМ                    

- Српска демократска странка ........................................................ 7.225,80 КМ        

- Партија демократског прогреса ....................................................5.161,30 КМ 

- Покрет за Требиње..........................................................................3.096,80 КМ                                                                                                                                

- Социјалистичка партија .................................................................2.064,50 КМ                                                                        

- Српска радикална странка Републике Српске..............................2.064,50 КМ                                    

- Демократски народни савез ...........................................................2.064,50 КМ                                                                 

 

 

Члан 3. 

Средства из члана 1. и 2. ове Одлуке Одјељење за финансије дозначаваће мјесечно на рачун 

назначених субјеката до 10. у мјесецу за претходни мјесец, сагласно извршењу Буџета 

Општине Требиње. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:11-022-1/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,20.03.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл. 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 и 03/08),a у вези са одредбама Одлуке о условима 

кориштења „Пословног инкубатора“ Требиње број: 11-053-41/09 од 25.03.2009.године, 

Начелник Општине, донио је   

 

О  Д  Л  У  К  У 

о критеријима за пријем корисника у „Пословни инкубатор“ Требиње 

 

Члан 1. 

Корисником „Пословног инкубатора“, у смислу одредби ове Одлуке сматра се: 



 

- Правно лице које закључи уговор о кориштењу Пословног инкубатора, 

- Физичко лице (предузетник) које закључи уговор о кориштењу Пословног 

инкубатора, 

 

у складу са Одлуком о условима кориштења Пословног инкубатора. 

 

Члан 2. 

Корисници Пословног инкубатора могу постати сва лица која обављају или имају намјеру да 

обављају привредну дјелатност, осим трговине на мало (малопродаја) и угоститељства, под 

условом да је простор којим Пословни инкубатор располаже погодан за обављање те 

дјелатности. 

 

Члан 3. 

Корисници Пословног инкубатора могу постати новоформирана предузећа, односно 

предузећа чија регистрација није старија од 12 мјесеци у односу на моменат доношења 

одлуке о додјели на кориштење пословног простора у оквиру Пословног инкубатора. 

Корисницима Пословног инкубатора могу постати предузетници који су регистровали 

предузетничку дјелатност (регистрација није старија од 3 мјесеца у односу на моменат 

доношења одлуке о додјели пословног простора) као и потенцијални предузетници који се 

обавежу да ће регистровати предузетничку дјелатност најкасније у року од 3 мјесеца у 

односу на моменат доношења одлуке о додјели на кориштење пословног простора у оквиру 

Пословног инкубатора. 

Члан 4. 

Корисник Пословног инкубатора може бити и предузеће или предузетник чије је сједиште у 

Пословном инкубатору, а дио дјелатности обавља на другом мјесту. 

Члан 5. 

Корисник Пословног инкубатора може постати предузеће или предузетник који се пријави 

на јавни позив за додјелу пословног простора у оквиру Пословног инкубатора, а одлуку о 

додјели тог простора донесе Комисија из члана 1. Одлуке о условима кориштења 

«Пословног инкубатора» Требиње. 

 

Члан 6. 

Приликом избора корисника Пословног инкубатора Комисија, из претходног члана ове 

Одлуке, ће одлучивати на основу слиједећих критерија: 

- Дјелатност којом се потенцијални корисник Пословног инкубатора бави или се 

намјерава бавити (у предности ће бити производне дјелатности), 

- Број запослених или број оних које намјерава запослити – предност ће имати они који 

запошљавају већи број радника, 

- Могућност добијања финансијске подршке за дјелатност којом се бави или се 

намјерава бавити, 

- Могућност извоза производа или услуга, 

- Перспектива проширења пословања. 

 

Члан 7. 

Потребне податке о потенцијалном кориснику Пословног инкубатора Комисија ће сазнати 

из документације коју ће приложити уз захтјев за кориштење Пословног инкубатора и на 

основу разговора са потенцијалним корисником Пословног инкубатора, односно 

овлаштеним лицем потенцијалног корисника. 

 

Члан 8. 



Уз захтјев за кориштење Пословног инкубатора потенцијални корисници ће доставити 

следећу документацију: 

- Регистрација предузећа, 

- Одобрење за обављање предузетничке дјелатности или увјерење надлежног органа 

Административне службе општине Требиње да је поднио захтјев за издавање тог 

одобрења (одобрења за обављање дјелатности), 

- Кратак опис пословања и резултати пословања од регистрације до подношења 

захтјева, 

- Број запослених са процјеном повећања или евентуалног смањења тог броја, 

- Процјену перспектива развоја потенцијалних корисника (обим производње или 

услуга, нови производи или услуге, нова тржишта, ...), 

- Потенцијални корисници који намјеравају регистровати предузетничку дјелатност 

морају доставити пословни план или, опис пословне идеје са релевантним 

технолошко – економским подацима, као и доказ о начину затварања финансијске 

конструкције потребне за обављање дјелатности. 

 

Поред напријед назначених прилога уз захтјев за кориштење Пословног инкубатора, 

потенцијални корисници могу доставити и друге прилоге за које сматрају да би могли бити 

значајни за позитивно рјешавање по њиховом захтјеву. 

Члан 9. 

Јавни позив за кориштење Пословног инкубатора објавиће Комисија, а на основу посебне 

одлуке Начелника општине. 

Позив ће бити отворен трајно, односно до попуне расположивог пословног простора у 

оквиру Пословног инкубатора. 

 

Члан 10. 

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

Општине Требиње. 

Број:11-053-41-1/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,08.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл. 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 и 03/08), Начелник Општине донио је   

 

О  Д  Л  У  К  У 

о условима кориштења „Пословног инкубатора“ Требиње 

 

Члан 1. 

Корисници Пословног инкубатора су правна и физичка лица (предузетници), као и 

потенцијални предузетници (предузетници у оснивању) која изабере Комисија коју ће 

посебним актом формирати Начелник Општине, а унутар Инкубатора обављају привредну 

дјелатност. 

Комисија ће избор корисника Инкубатора обавити на основу јавног позива. 

 

Члан 2. 

Осим лица из члана 1. ове Одлуке, у простору Пословног инкубатора могу бити смјештена и 

предузећа и агенције које својим активностима доприносе раду Пословног инкубатора или 

његових корисника, о чему одлуку доноси Начелник Општине. 



Лица из става 1. овог члана немају статус корисника Пословног инкубатора у смислу 

одредби ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Вријеме кориштења Пословног инкубатора, за све кориснике ограничава се на период до 3 

године, осим за оне који обављају производну дјелатност којима се вријеме кориштења 

ограничава на рок до пет година. 

Вријеме кориштења Пословног инкубатора почиње тећи од момента потписа уговора о 

кориштењу Пословног инкубатора. 

Начелник општине може донијети одлуку да након истека уговореног рока кориштења 

Пословног инкубатора, неки корисници, чије је пословање од интереса за пословање 

Инкубатора или његових корисника могу наставити да користе Пословни инкубатор, о чему 

ће се закључити нови уговор с тим што такав корисник Пословног инкубатора не може 

имати повластице у погледу плаћања закупнине, односно такав корисник губи статус 

корисника Пословног инкубатора у смислу одредби ове одлуке. 

 

Члан 4. 

Одабрани корисници Пословног инкубатора закључиваће уговор о кориштењу Пословног 

инкубатора. 

 

Члан 5. 

Корисници Пословног инкубатора користиће простор у истом уз обавезу плаћања закупнине 

и то како слиједи: 

 

- За прву годину кориштења пословног инкубатора 20% од важеће комерцијалне 

цијене, у првој пословној зони, по м
2
. 

- За другу годину 35% од важеће комерцијалне цијене у првој пословној зони, по м
2
. 

- За трећу годину, евентуално четврту и пету 50% од важеће комерцијалне цијене у 

првој пословној зони по м
2
. 

 

Закупнина се плаћа мјесечно за текући мјесец, до 10. у мјесецу. 

 

Члан 6. 

Закупнина из претходног члана умањује се у зависности од броја запослених и то како 

слиједи: 

- Од 2 до 3 радника -   5% 

- Од 4 до 7 радника - 10% 

- Преко 7 радника  - 15% 

 

Члан 7. 

Поред закупнине утврђене сагласно одредбама чланова 5. и 6. ове Одлуке корисник 

Пословног инкубатора дужан је плаћати и одговарајући износ ПДВ-а, као и друге дажбине, 

сагласно важећим прописима. 

 

Члан 8. 

Корисник Пословног инкубатора дужан је плаћати накнаду за утрошену електричну 

енергију коју корисник потроши за вршење своје дјелатности, уколико обезбиједи своје 

бројило за утврђивање потрошње електричне енергије. 

Уколико корисник не обезбиједи своје електрично бројило дужан је плаћати сразмјеран дио 

утрошене електричне енергије. 



Сразмјеран удио у плаћању утрошка електричне енергије утврђиваће заједничка комисија 

коју ће именовати Начелник општине. 

Корисник је такође дужан плаћати сразмјеран дио трошкова електричне енергије која је 

неопходна за функционисање заједничких просторија (ходници, мокри чворови, сала за 

састанке...). 

 

Члан 9. 

Накнаду за утрошак воде, чишћење заједничких просторија и обезбјеђења, корисници 

плаћају сразмјерно, а у висини коју утврди Комисија из претходног члана ове Одлуке. 

 

Члан 10. 

Накнаду за телефонске услуге сваки корисник плаћа директно пружаоцу услуге, а на основу 

закљученог уговора о пружању те услуге. 

Телефонску комуникацију унутар Пословног инкубатора корисници не плаћају. 

 

Члан 11. 

Корисници Пословног инкубатора користиће заједничку салу за састанке, без накнаде, уз 

обавезно пријављивање термина састанка и дужине трајања истог, ради резервисања 

термина за одржавање састанка, лицу које одреди овлаштени представник Пословног 

инкубатора. 

 

Члан 12. 

Сви корисници Пословног инкубатора дужни су се придржавати кућног реда који ће 

утврдити Начелник Општине или лице које он овласти. 

 

Члан 13. 

Актом из претходног члана биће дефинисано и радно вријеме Пословног инкубатора које не 

може бити краће од 12 часова дневно, уз могућност рада и суботом и недјељом. 

 

Члан 14. 

Пословни инкубатор корисницима ће обезбиједити: 

- Несметано кориштење закупљеног простора и заједничких просторија, 

- Бесплатне услуге пословног савјетовања у обиму који је дефинисан посебном 

одлуком, 

- Пословни инкубатор ће организовати и услуге за које довољан број корисника 

Пословног инкубатора покаже интерес, као и промоцију Пословног инкубатора и 

његових корисника у могућем обиму, 

- У циљу успјешнијег пословања својих корисника Пословни инкубатор ће вршити 

повезивање корисника са другим привредним субјектима, установама, финансијским 

институцијама, невладиним организацијама и сл. 

 

Члан 15. 

Уговором који ће закључити корисник Пословног инкубатора са Општином Требиње, ближе 

ће се дефинисати и остали услови кориштења Пословног инкубатора, као и услови за раскид 

уговора у случају да корисник не испуњава своје обавезе. 

 

Члан 16. 

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

Општине Требиње. 

 



Број:11-053-41/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,25.03.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 

118/05), члана 45. Статута Општине Требиње („Сл. гласник Општине Требиње“, број: 8/05, 

10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 1. Правилника о раду Комисије за избор корисника 

донација из средстава Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске за 

2009.годину, Начелник Општине, донио је 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 

о именовању чланова Kомисије 

 

I 

 

У Комисију за избор корисника донација из средстава Министарства за избјеглице и 

расељена лица Републике Српске за 2009.годину, за Општину Требиње, именују се: 

 

1. Велибор Бодирога – предсједник 

2. Фуад Сердаревић – члан 

3. Драган Дамјановић – члан 

 

II 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Правилником о раду Комисије за избор 

корисника донација из средстава Министарства за избјегла и расељена лица Републике 

Српске за 2009.годину број: 18 01 – 052 -182/09 од 17.02.2009.године. 

 

 

III 

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

Требиње. 

 

 

Број:11-07-4/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,01.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник Републике Српске" број: 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 6. Одлуке о критеријима, начину и 

поступку расподјеле средстава Буџета Општине Требиње намијењених удружењима грађана 

и омладинским организацијама број: 09-013-74/06 од 03.04.2006.године, Начелник Општине, 

донио је 

 

  Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Комисије 

 

I 



У  Комисију за сарадњу са удружењима грађана и омладинским организацијама, именују се: 

 

1. Стеван Бекан, службеник Административне службе Општине Требиње-  

предсједник Комисије 

2. Дејан Јанковић, службеник Административне службе Општине Требиње - члан 

3. Љиљана Робовић, службеник Административне службе Општине Требиње - члан 

4. Здравко Бутулија,  одборник СО Требиње – члан. 

 

II 

Промјенљивог члана Комисије именоваће Начелник општине, посебним рјешењем, из реда 

стручњака у зависности од теме пројекта. 

III 

Надлежности Комисије дефинисане су Одлуком о критеријима, начину и поступку 

расподјеле средстава Буџета општине Требиње намијењених удружењима грађана и 

омладинским организацијама (Одлука СО Требиње број: 09-013-74/06 од 03.04.2006.године). 

 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу даном  доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине 

Требиње. 

Број:11-053-72/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,03.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број:101/04, 

42/05 и 118/05), члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник општине Требиње“, број: 

8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 7. Правилника о условима и критеријима за 

финансирање програма развоја спорта у општини Требиње („Службени гласник општине 

Требиње“, број: 2/08), Начелник општине донио је следеће 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

Средства Буџета Општине Требиње планирана за финансирање програма развоја спорта на 

подручју општине Требиње за 2009.годину у износу од 690.000,00 КМ, распоређују се како 

слиједи: 

 

1. Грант спортским организацијама                                    75 %                     517.500,00 КМ 

2. Грант за одржавање, изградњу и 

       реконструкцију спортских објеката                                10 %                      69.000,00 КМ 

  као и набавку опреме и реквизита 

3.  Грант за школски спорт                                                     3 %                      20.700,00 КМ 

4. Грант за припреме и учешће перспективних и 

врхунских спортиста на међународним       3 %                      20.700,00 КМ 

такмичењима 

5. Грант за усавршавање спортских стручњака  



      и спортских радника                                                            2 %                     13.800,00 КМ 

6.  Грант за обезбјеђивање услова за спортске 

       активности инвалидних лица                                             2 %                     13.800,00 КМ 

7.  Грант за израду Монографије развоја 

       спорта општине Требиње                                                    1 %                       6.900,00 КМ 

8. Грант за награде за постигнуте 

спортске резултате         2%        13.800,00 КМ 

9. Грант за резерву                                                                     2 %                    13.800,00 КМ 

 

II 

Средства из става I тачка 1 овог Рјешења ("Грант спортским организацијама") распоређују се 

како слиједи: 

1. Фудбалски клуб "Леотар"_______________________________________200.000,00 КМ 

2. Кошаркашки клуб"Леотар" _______________________________  ______80.000,00 КМ 

3. Џудо клуб "Леотар" ____________________________________________ 35.000,00 КМ 

4. Атлетски клуб "Леотар" ________________________________________  13.000,00 КМ 

5. Пливачки клуб "Леотар " ________________________________________27.000,00 КМ 

6. Рукометни клуб "Леотар"________________________________________27.000,00 КМ 

7. ЖРК "Леотар" _________________________________________________20.000,00 КМ 

8. Карате клуб "Требиње" _________________________________________12.000,00 КМ 

9. Карате клуб "Леотар +" _________________________________________12.000,00 КМ 

10. Женски фудбалски клуб "Леотар-тех " ____________________________  9.000,00 КМ 

11. Веслачко друштво  "Требишњица" ________________________________8.000,00 КМ 

12. Стонотениски клуб "Свети Сава" _________________________________ 3.000,00 КМ 

13. Одбојкашки клуб "Леотар" ______________________________________ 5.000,00 КМ 

14. Куглашки клуб "Требишњица" ___________________________________4.000,00 КМ 

15. Женски кошаркашки клуб „Требиње 03“  _________________________14.000,00 КМ 

16. Клуб малог фудбала ____________________________________________6.000,00 КМ 

17. Кик бокс клуб "Кобра" __________________________________________7.000,00 КМ 

18. Аеро клуб Требиње ____________________________________________ 2.500,00 КМ 

19. Мото клуб „ТНТ“ ______________________________________________3.000,00 КМ 

20. Паинтбалл клуб „Арена“ ________________________________________3.000,00 КМ 

21. Ронилачки клуб „Посејдон“ _____________________________________ 7.000,00 КМ 

22. СТРЕ. Клуб „Леотар РВИ“ – Требиње _____________________________7.000,00 КМ 

23. Планинари ____________________________________________________3.000,00 КМ 

24. Џију џицу _____________________________________________________4.000,00 КМ 

25. Тениски клуб __________________________________________________3.000,00 КМ 

26. Шаховски клуб               3.000,00 КМ 



III 

Планирана средства из става II овог Рјешења Одјељење за финансије ће дозначавати на жиро 

- рачуне 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 Миленко Миленковић радник 

Административне службе Општине Требиње. 

VI 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

Број:11-66-54/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,23.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Општине, донио 

је следећи  
Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 

I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине Требиње 

за 2009. годину, потребних за реализацију активности Удружења параплегичара, обољелих 

од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Требиње. 

 

II 

Планирана средства (грант за Удружење параплегичара, обољелих од дјечије парализе и 

осталих тјелесних инвалида 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 13. Одлуке о извршењу Буџета Општине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Општине Требиње. 

 



Број:11-400-73/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,20.03.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Општине,   

донио је следећи  

 
Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 

I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине Требиње 

за 2009. годину, потребних за реализацију активности Удружења повратника Требиње.  

 

II 

Планирана средства на нивоу од 15.000,00 КМ (грант за Удружење повратника Требиње) 

реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Удружења повратника 

Требиње број: 5520050001929536 код Hipo Alpe Adria bank – сразмјерно извршењу Буџета 

Општине Требиње.  

 

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 13. Одлуке о извршењу Буџета Општине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Општине Требиње. 

Број:11-400-72/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,20.03.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08),), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Општине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине Требиње 

за 2009. годину, потребних за реализацију активности Међуопштинског савеза слијепих и 

слабовидних Требиње - Љубиње. 

 

II 



Планирана средства (грант за Међуопштински савез слијепих и слабовидних Требиње - 

Љубиње) реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Савеза 

сразмјерно извршењу Буџета.  

 

III 

Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Општине Требиње. 

Број:11-400-71/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,25.03.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Сл.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 и 3/08 ), а у вези са одредбама Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“,број:119/08), Начелник 

општине,   донио је  

 

 
Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

 

Одобрава се пренос средстава у висини од 2.592,00 КМ (бруто) из средстава буџетске 

резерве на рачун ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Требиње, на име покривања трошкова 

ангажовања два васпитача за предшколско образовање у трајању од три мјесеца (432,00 КМ 

бруто мјесечно по васпитачу), ради припреме предшколске дјеце за упис у први разред 

основне школе (дјеца која нису користила услуге ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Требиње.  

ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ ангажоваће васпитаче по принципу обављања Уговора о 

дјелу. 

II 

Обавезује се корисник средстава да општини Требиње пружи доказ о намјенском утрошку 

средстава. 

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:11-431-23/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,10.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник општине 



Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета општине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник општине,   донио 

је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине Требиње 

за 2009. годину, потребних за реализацију активности ГКУД „Алат Swisllion“ Требиње. 

 

II 

Планирана средства (грант за ГКУД „Алат Swisllion“ Требиње) реализоваће Одјељење за 

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 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

општине Требиње. 

Број:08-400-113/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,15.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета општине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Општине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине Требиње 

за 2009. годину, потребних за реализацију активности Гусларског друштва „Војвода 

Недељко Видаковић“ Требиње. 

 

II 

Планирана средства (грант за Гусларско друштво „Војвода Недељко Видаковић“ Требиње) 

реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Гусларског друштва 

„Војвода Недељко Видаковић“ 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 13. Одлуке о извршењу Буџета Општине Требиње за 2009. годину). 



 

IV 

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

Општине Требиње. 

Број:08-400-112/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,15.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Општине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине Требиње 

за 2009. 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 13. Одлуке о извршењу Буџета Општине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Општине Требиње. 

Број:08-053-59-2/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,15.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Општине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 



Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине Требиње 

за 2009. 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 у износу од 1.500,00 КМ до краја маја и износ од 

500,00 КМ до краја септембра мјесеца 2009.године.  

 

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 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Општине Требиње. 

Број:08-400-102/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,15.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Општине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Oпштине Требиње 

за 2009. 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 Oпштини Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Oпштине Требиње. 

 

Број:08-400-95/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,15.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 



___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Oпштине Требиње („Сл.гласник Oпштине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Oпштине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Oпштине Требиње 

за 2009. годину, потребних за реализацију активности Удружења „Имарет“ Требиње. 

II 

Планирана средства (грант за Удружење „Имарет“ Требиње) реализоваће Одјељење за 

финансије преносом средстава на рачун Удружења сразмјерно извршењу Буџета.  

 

III 

Обавезује се корисник гранта да Oпштини Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Oпштине Требиње. 

 

Број:08-400-96/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,15.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Oпштине Требиње („Сл.гласник Oпштине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Oпштине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Oпштине Требиње 

за 2009. 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 Oпштини Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Oпштине Требиње. 

 

Број:08-400-91/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,15.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Oпштине Требиње („Сл.гласник Oпштине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Oпштине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Oпштине Требиње 

за 2009. 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.  

 

III 

Обавезује се корисник гранта да Oпштини Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Oпштине Требиње. 

 

Број:04-434-9-1/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,15.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Oпштине Требиње („Сл.гласник Oпштине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Oпштине,   

донио је следећи  

 
 



Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Oпштине Требиње 

за 2009. 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 Oпштини Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Oпштине Требиње. 

 

Број:08-400-86/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,15.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Oпштине Требиње („Сл.гласник Oпштине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Oпштине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Oпштине Требиње 

за 2009. 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 50 % до краја априла, а 50 % у августу 

мјесецу 2009. године. 

  

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 13. Одлуке о извршењу Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Oпштине Требиње. 



Број:11-400-103/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,15.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Oпштине Требиње („Сл.гласник Oпштине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Општине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Oпштине Требиње 

за 2009. годину, потребних за реализацију активности Регионалног удружења избјеглих лица 

из Хрватске „Повратак“. 

 

II 

Планирана средства на нивоу од 5.000,00 КМ (грант за Регионално удружење избјеглих лица 

из Хрватске „Повратак“) реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на рачун 

Удружења.  

 

III 

Обавезује се корисник гранта да Oпштини Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Oпштине Требиње. 

Број:11-400-82/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,01.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник Oпштине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 03/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Oпштине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Oпштине Требиње 

за 2009. годину, потребних за реализацију активности Одреда извиђача „Требиње“. 

 

II 



Планирана средства на нивоу од 4.000,00 КМ (грант за Одред извиђача „Требиње“) 

реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Одреда и то 50 % у 

априлу, а 50 % у јулу мјесецу 2009. године.  

III 

Обавезује се корисник гранта да Oпштини Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Општине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Oпштине Требиње. 

Број:11-400-78/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,27.03.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Oпштине Требиње („Сл.гласник Oпштине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Oпштине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Oпштине Требиње 

за 2009. годину, потребних за реализацију активности Савеза инвалида рада Требиње. 

 

II 

Планирана средства на нивоу од 5.000,00 КМ (грант за Савез инвалида рада Требиње) 

реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Савеза.  

 

III 

Обавезује се корисник гранта да Oпштини Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Oпштине Требиње. 

 

Број:11-400-87/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,01.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Oпштине Требиње („Сл.гласник Oпштине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 



Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Oпштине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Oпштине Требиње 

за 2009. годину, потребних за реализацију активности Удружења ампутираца Требиње. 

 

II 

Планирана средства на нивоу од 5.000,00 КМ (грант за Удружење ампутираца Требиње) 

реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Удружења.  

 

III 

Обавезује се корисник гранта да Oпштини Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Oпштине Требиње. 

 

Број:11-400-81/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,01.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Oпштине Требиње („Сл.гласник Oпштине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 03/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Oпштине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Oпштине Требиње 

за 2009. годину, потребних за реализацију активности Савеза логораша РС – Удружење 

логораша регије Требиње. 

 

II 

Планирана средства на нивоу од 10.000,00 КМ (грант за Савез логораша РС- Удружење 

логораша регије Требиње) реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на рачун 

Удружења број: 5520050001670449 код Хипо Алпе Адриа банке. 

  

III 

Обавезује се корисник гранта да Oпштини Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину). 



 

IV 

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

Oпштине Требиње. 

 

Број:11-400-77/08                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,27.03.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Oпштине Требиње („Сл.гласник Oпштине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Oпштине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Oпштине Требиње 

за 2009. годину, потребних за реализацију активности Удружења пензионера општине 

Требиње. 

II 

Планирана средства на нивоу од 45.000,00 КМ  (грант за Удружење пензионера општине 

Требиње) реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава у једнаким мјесечним 

ратама на рачун Удружења пензионера општине Требиње. 

 

III 

Обавезује се корисник гранта да Oпштини Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Oпштине Требиње. 

Број:11-400-83/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,01.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 45. Статута Oпштине Требиње („Службени гласник 

Oпштине Требиње“, број:8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 5 став 3 Уредбе о давању 

сагласности на цијене одређених производа и услуга („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 51/08), Начелник Oпштине, донио је слиједећи 

 
 

Z A K Q U ^ A K 

 

I 

Даје се сагласност ЈП за комуналну хидротехнику „Водовод“ а.д. Требиње у вези 

утврђивања цијена услуга овог Предузећа и то како слиједи: 



 

 

1. ДОМАЋИНСТВА 

 

- Вода за пиће      0,61 КМ/м
3
 без ПДВ-а 

- Канализација      0,15 КМ/м
3
 без ПДВ-а 

- Пречишћавање отпадних вода   0,18 КМ/м
3
 без ПДВ-а 

 

 

 

2. ФОНТАНЕ  И  ЧЕСМЕ 

 

- Вода за пиће      1,65 КМ/м
3
 без ПДВ-а 

- Канализација      0,28 КМ/м
3
 без ПДВ-а 

- Пречишћавање отпадних вода   0,38 КМ/м
3
 без ПДВ-а 

 

 

Наведене цијене примјењиваће се од 01.05.2009.године. 

 

 

II 

Ступањем на снагу овог Закључка, ставља се ван снаге Закључак Извршног одбора Oпштине 

Требиње број:11-1-3/95 од 09.02.1995.године. 

 

 

III 

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

Oпштине Требиње. 

Број:11-370-98-1/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,22.04.2009. године                                                   Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Oпштине Требиње („Сл.гласник Oпштине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета општине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Oпштине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Oпштине Требиње 

за 2009. годину, потребних за реализацију активности Друштва добровољних даваоца крви 

Требиње. 

II 

Планирана средства (грант за Друштво добровољних даваоца крви Требиње) реализоваће 

Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Друштва и то по 5.000,00 КМ у мају, 

јулу и октобру мјесецу 2009.године.  

III 



Обавезује се корисник гранта да Oпштини Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Oпштине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Oпштине Требиње. 

Број:11-400-114/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,29.04.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Oпштине Требиње („Сл.гласник Oпштине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Начелник Oпштине,   донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 

 

I 

Одобрава се пренос средстава од 20.579,90 КМ из средстава буџетске резерве на рачун АД 

„Травунија“ Требиње, на име извршења обавеза Општине Требиње по пресуди Основног 

суда у Требињу број: 095-0-PS-06-000-148 од 10.04.2007. године.  

 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

  

III 

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

Oпштине Требиње. 

Број:11-70-13/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,08.05.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Општине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине Требиње 

за 2009. годину, потребних за реализацију активности Удружења гуслара и епских пјесника 

„Војвода Лука Вукаловић“ Требиње. 

II 



Планирана средства (грант за Удружење гуслара и епских пјесника „Војвода Лука 

Вукаловић“ 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 13. Одлуке о извршењу Буџета Општине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Општине Требиње. 

Број:11-431-33/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,12.05.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Општине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 

 

I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине Требиње 

за 2009. 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 13. Одлуке о извршењу Буџета Општине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 

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

Општине Требиње. 

Број:11-431-34/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,12.05.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 5. став 3. Уредбе о давању сагласности на 

цијене одређених производа и услуга („Службени гласник Републике Српске“ број 51/08),  

Начелник Општине,   донио је следећи  



 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 

 
I 

Даје се сагласност АД „Комунално“ Требиње на цијене одвоза смећа, за следеће категорије: 

 

- SL Индустрија алата Новотекс а.д. Требиње _________________________ 0,17 КМ/м² 

- Установе (републичке и општинске)________________________________ 0,20 КМ/м² 

- АД са већинским државним капиталом и  

      остала акционарска и дионичарска друштва _________________________ 0,26 КМ/м² 

 

II 

Цијене услуга из става I овог Закључка су без ПДВ-а. 

 

III 

Овај Закључак ће се примјењивати од 01.06.2009. године. 

 

IV 

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

Општине Требиње. 

Број:11-370-10-1/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,15.05.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2009. годину од 11.03.2009. године,  Начелник Општине,   

донио је следећи  

 
 

Z  A  K  Q  U  ^  A  K 

 

 

I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине Требиње 

за 2009. годину, потребних за реализацију активности Општинске борачке организације 

Требиње. 

II 

Планирана средства (грант за Општинску борачку организацију Требиње) реализоваће 

Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Борачке организације 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 13. Одлуке о извршењу Буџета Општине Требиње за 2009. годину). 

 

IV 



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

Општине Требиње. 

Број:11-400-137/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,21.05.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

 

 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број 101/04,42/05 и 

118/05), члана 52. Статута Општине Требиње (''Сл гласник Општине Требиње'' број 8/05, 

10/05,13/05 и 3/08) и чланова 9а. и 43. Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју 

општине Требиње (''Сл. гласник Општине Требиње'' број 1/97, 4/99, 6/01, 7/02, 3/03, 3/04, 

4/04, 9/05, 2/06 , 8/08 и 3/09) Начелник Општине Требиње, донио је 

 

П Р А В И Л Н И К 

 

о измјени и допуни Правилника о условима организовања, начину коришћења и 

наплате паркирања возила на паркиралиштима на подручју општине Требиње  

 

Члан 1. 

Мијења се члан 7. став 4. Правилника о условима организовања, начину коришћења и 

наплате паркирања возила на паркиралиштима на подручју општине Требиње (Службени 

гласник Општине Требиње број:7/07), у даљем тексту Правилник тако да умјесто ријечи „од 

7,00 – 15,00 часова“ треба да стоји „од 7,00 – 21,00 часова“, док се у ставу 5. истог члана на 

крају става додају ријечи „и паркинг иза зграде Основног суда према згради тржног центра“. 

Члан 2. 

Мијења се члан 8. став 1 Правилника тако да гласи „цијена паркирања на паркиралиштима 

са временским ограничењем је 1,00 КМ по сату“. 

 

Члан 3. 

У члану 18. став 1 Правилника мијења се и гласи „за прекорачење допуштеног времена 

паркирања плаћа се накнада у износу од 5,00 КМ,а за неистицање паркинг карте плаћа се 

накнада од 10,00 КМ“. 

Члан 4. 

У члану 19. став 3. у алинеји 1 на крају текста брише се слово „и“ и додају ријечи „или је 

истекло допуштено вријеме паркирања“. 

 

Члан 5. 

У члану 25. у ставу 2 иза тачке 2 додаје се нова тачка 3 која гласи „уколико се не изврши 

деблокирање возила у року од 24 часа обвезник плаћања накнаде дужан је, поред накнаде из 

претходних тачака, платити и накнаду у истој висини за сваки нови започети дан у односу на 

моменат блокирања возила“.  

 

Члан 6. 

У члану 32.став 1. иза ријечи Петковића „ , “ се брише а додају се ријечи „и иза зграде 

Основног суда“. 

 

Члан 7. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 



Број:11-370-553/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,18.05.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник 

Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, даје   

 

С  А  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 

на Правилник о рачуноводственој политици Центра за социјални рад Требиње 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о рачуноводственој политици Центра за социјални рад 

Требиње број: 01-014.1-4/08 од 12.05.2008. године. 

  

I I 

Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

 

Број:11-12-10-1/08                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,19.06.2008. године                                              Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник 

Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, даје   

 

С  А  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 

на Правилник о рачуноводству Центра за социјални рад Требиње 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о рачуноводству Центра за социјални рад Требиње број: 

01-014.1-6/08 од 12.05.2008. године. 

  

I I 

Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

 

Број:11-12-10-2/08                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,19.06.2008. године                                              Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник 

Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, даје   

 

С  А  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 

на Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем 

I 



Даје се сагласност на Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем број: 01-014.1-5/08 од 12.05.2008. године. 

  

I I 

Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

 

Број:11-12-10-3/08                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,19.06.2008. године                                              Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник 

Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, даје   

 

С  А  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 

на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних 

задатака Територијалне ватрогасне јединице Требиње 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и стематизацији послова и 

радних задатака Територијалне ватрогасне једнице Требиње, број: 22/09 од 27.02.2009. 

године. 

  

I I 

Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

 

Број:11-81-5-1/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,05.03.2009. године                                              Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине 

Требиње („Сл. гласник општине Требиње“, број: 8/05, 10/05,13/05 и 3/08), 

Начелник општине,  даје 

 
 

С  А  Г  Л  А  С Н  О  С  Т 

на Одлуку о измјени и допуни Статута Здравствене установе „Апотека“ 

Требиње са п.о. Требиње 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о измјени и допуни Статута Здравствене установе 

„Апотека“ Требиње са п.о. Требиње број:22/08, усвојен на сједници Управног 

одбора одржаној 02.12.2008.године. 

 

II 



Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном 

гласнику општине Требиње. 

Број:11-12-4-1/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,18.05.2009. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића бр. 2. 

на основу рјешења број 06-372-11/09 од 10.03.2009. године, извршио је у регистар заједнице 

етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-046 упис оснивања 

Заједнице етажних власника, Требиње, ул. Краљице Јелене Анжујске 3/1, са следећим 

подацима:  

Назив и сједиште: Заједница етажних власника Требиње, Краљице Јелене Анжујске 3/1.  

Оснивачи: 10 етажних власника зграде.  

Дјелатност: 70320. Управљање зградом за рачун етажних власника.  

Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 

цјелокупном имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде.  

Заједницу заступа Гуровић Васо, предсједник Скупштине, самостално и без ограничења и 

потпредсједник Милићевић Слободан. 

 

Број: 06-372-11/09                                        НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

                                                             СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Датум:10.03.2009. године                                      Наташа Тучић, с.р.  

___________________________________________________________________________  

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића бр. 2. 

на основу рјешења број 06-372-18/09 од 23.03.2009. године, извршио је у регистар заједнице 

етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-047 упис оснивања 

Заједнице етажних власника Требиње, у ул. Светосавска број 14 са следећим подацима:  

Назив и сједиште: Заједница етажних власника Требиње, ул. Светосавка број 14.  

Оснивачи: 5 етажних власника зграде.  

Дјелатност: 70320. Управљање зградом за рачун етажних власника.  

Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 

цјелокупном имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде.  

Заједницу заступа Вујовић Душко, предсједник Скупштине, самостално и без ограничења и 

замјеник Комненић Бранка. 

 

Број: 06-372-18/09                                        НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

                                                             СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Датум:23.03.2009. године                                      Наташа Тучић, с.р.  

___________________________________________________________________________  

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 



Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића бр. 2. 

на основу рјешења број 06-372-20/09 од 01.04.2009. године, извршио је у регистар заједнице 

етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-048 упис оснивања 

Заједнице етажних власника, Требиње, ул. Воја Даниловића број 9 и 11, са следећим 

подацима:  

Назив и сједиште: Заједница етажних власника, Требиње, ул. Воја Даниловића 9 и 11.  

Оснивачи: 8 етажних власника зграде.  

Дјелатност: 70320. Управљање зградом за рачун етажних власника зграде.  

Иступа самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином, 

чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.  

Заступа Славица Вујадин, предсједник Скупштине заједнице, самостално и без ограничења 

и замјеник предсједника Бутулија Радомир. 

 

Број: 06-372-20/09                                        НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

                                                             СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Датум:01.04.2009. године                                      Наташа Тучић, с.р.  

___________________________________________________________________________  

Садржај:                                                                                                                 Бр. Стране 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

 

1. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Требиње по завршном 

рачуну за 2008.годину, 

2. Одлука о именовању в.д. начелника одјељења Административне службе Општине 

Требиње, 

3. Одлука о Плану парцелације Гробље Бањевци, 

4. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене м
2
 корисне стамбене 

површине на подручју општине Требиње из претходне године, 

5. Одлука о утврђивању базне цијене за 2009. годину, 

6. Одлука о усвајању Програма развоја спорта општине Требиње за 2009.годину, 

7. Одлука о избору чланова школских одбора у Основној школи „Јова Јовановић Змај“ и 

Основној школи „Свети Василије Острошки“, 

8. Одлука о разрјешењу Управног одбора ЈУ Дом младих, 

9. Одлука о измјени Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

директора и чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Општина 

Требиње (за позиције које су упражњене) и Старјешине Територијалне ватрогасне 

јединице Требиње, 

10. Одлука о поништењу јавног конкурса у дијелу који се односи на избор и именовање 

Старјешине Територијалне ватрогасне јединице, 

11. Одлука о именовању чланова конкурсних комисија за избор и именовање директора 

ЈУ „Дом младих“ Требиње, директора ЈУ „Центар за информисање и културу“, 

старјешине Територијалне ватрогасне јединице Требиње, члана Управног одбора ЈУ 

„Дом младих“ Требиње, чланова Управног одбора „Агенције за развој малих и 

средњих предузећа“, члана Управног одбора ЈУ „Центра за информисање и културу“, 

чланова Управног одбора ЈУ дјечији вртић „Наша радост“, члана Управног одбора ЈУ 

„Дом здравља“ Требиње, члана Управног одбора ЈУ „Требињестан“ Требиње, 

чланова Надзорног одбора ЈУ „Дом здравља“ Требиње, 

12. Одлука о утврђивању листе стручњака потенцијалних чланова комисија за пријем 

службеника у Административну службу Општине Требиње, 

13. Одлука о именовању чланова Комисије за избор начелника одјељења 

Административне службе Општине Требиње, 



14. Одлука о приступању измјени и допуни Урбанистичког пројекта раскрснице 

Неимарство - Тини, 

15. Одлука о именовању вршиоца дужности Старјешине Територијалне ватрогасне 

јединице Требиње, 

16. Одлука о приступању изради плана парцелације и урбанистичко техничких услова 

„Аеродом“ Требиње, 

17. Закључак о давању сагласности Начелнику Општине и Закључак о неприхватању 

понуде,  

18. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника Општине и одјељења 

Административне службе Општине Требиње за 2008. годину, 

19. Закључак о прихватању Информације о програмима одржаним у оквиру 

манифестације „Требињске љетне свечаности“ у 2008.години, 

20. Закључак о усвајању Програма рада јавне установе Центар за информисање и 

културу за 2009. годину, 

21.  Закључак о усвајању Програма рада јавне установе Центар за социјални рад за 2009. 

годину, 

22. Закључак о усвајању Програма рада јавне установе Дом младих за 2009. годину, 

23. Закључак о усвајању Програма рада јавне установе Туристичке организације за 2009. 

годину, 

24. Закључак о усвајању Програма рада јавне установе Требињеспорт за 2009. годину, 

25. Закључак о усвајању Програма рада јавне установе Агенције за развој малих и 

средњих предузећа за 2009. годину, 

26. Закључак о усвајању Програма рада јавне здравствене установе Дом здравља 

Требиње за 2009. годину, 

27. Закључак о усвајању Програма рада јавне установе Требињестан за 2009. годину, 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

1. Одлука о расподјели средстава планираних Буџетом општине Требиње за 

2009.годину у вези финансирања политичких странака и независних кандидата, 

2. Одлука о критеријима за пријем корисника у „Пословни инкубатор“ Требиње, 

3. Одлука о условима кориштења „Пословног инкубатора“ Требиње, 

4. Рјешење о именовању чланова Комисије за избор корисника донација из средстава 

Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске за 2009.годину, за 

општину Требиње, 

5. Рјешење о именовању чланова Комисије за сарадњу са удружењима грађана и 

омладинским организацијама,  

6. Рјешење о расподјели средстава Буџета Општине Требиње планирана за 

финансирање програма развоја спорта на подручју општине Требиње за 2009.годину, 

7. Закључак, 

8. Закључак, 

9. Закључак, 

10. Закључак, 

11. Закључак, 

12. Закључак, 

13. Закључак, 

14. Закључак, 

15. Закључак, 



16. Закључак, 

17. Закључак, 

18. Закључак, 

19. Закључак, 

20. Закључак, 

21. Закључак, 

22. Закључак, 

23. Закључак, 

24. Закључак, 

25. Закључак, 

26. Закључак, 

27. Закључак, 

28. Закључак,  

29. Закључак,  

30. Закључак,  

31. Закључак,  

32. Закључак,  

33. Закључак,   

34. Правилник о измјени и допуни Правилника о условима организовања, начину 

коришћења и наплате паркирања возила на паркиралиштима на подручју општине 

Требиње  

35. Сагласност на Правилник о рачуноводственој политици Центра за социјални рад 

Требиње, 

36. Сагласност на Правилник о рачуноводству Центра за социјални рад Требиње, 

37. Сагласност на на Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем, 

38. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и 

радних задатака Територијалне ватрогасне јединице Требиње, 

39. Сагласност на Одлуку о измјени и допуни Статута Здравствене установе „Апотека“ 

Требиње са п.о. Требиње 

40. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, 

41. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, 

42. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда. 

 

 

 

 


