СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ

ТРЕБИЊЕ

Година XLIVI
Требиње,22.04.2008.године
Број: 4
___________________________________________________________________________
На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник Републике
Српске“ број 112/06) и члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 14.04.2008. године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина
Члан 1.
Општина Требиње даје некретнине означене као к.ч. број 1399/2, градилиште у
површини од 1033 м2, уписане у зк. ул. број 11 К.О. Требиње, које су државна својина,
орган управљања СО-е Требиње са дијелом 1/1, грађевинском предузећу Неимарство
Требиње, у замјену за некретнине наведене у члану 2. ове Одлуке.
Члан 2.
Грађевинско предузеће Неимарство Требиње даје некретнине означене као к.ч. број
571/1 у површини од 669 м2, к.ч. број 570/12 у површини од 492 м2, к.ч. број 570/11 у
површини од 400 м2, к.ч. број 578/1 у површини од 1797 м2, к.ч. број 583/1 у површини
од 380 м2, к.ч. број 565/2 у површини од 1316 м2, к.ч. број 570/2, у површини од 543
м2, к.ч. број 586/1 у површини од 198 м2, к.ч. број 570/3 у површини од 680 м2, к.ч.
број 570/1 у површини од 560 м2, к.ч. број 586/2 у површини од 755 м2, к.ч. број 590 у
површини од 178 м2, к.ч. број 575/1 у површини од 292 м2, к.ч. број 582/1 у површини
од 325 м2, к.ч. број 572 у површини од 1098 м2, к.ч. број 565/1 у површини од 2104 м2,
и к.ч. број 586/3 у површини од 198 м2, све уписане у зк.ул. број 67, К.О. Требиње, које
су државна својина са правом кориштења Г.П. Неимарство Требиње, са дијелом 1/1,
општини Требиње у замјену за некретнине наведене у члану 1. ове Одлуке.
Члан 3.
На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени некретнина, а којим ће бити
утврђена међусобна права и обавезе уговорних страна, и овлашћује се Начелник
Општине др Доброслав Ћук да поменути уговор потпише и овјери у Основном суду
Требиње.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити у „Службеном
гласнику Општине Требиње“.
Број:09-013-110/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.04.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________

На основу члана 8. и 10. Закона о заштити од пожара («Службени гласник Републике
Српске» број 16/95, 6/02 и 2/05) и члана 51. Статута Општине Требиње («Службени
гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 14.04.2008. године, донијела је

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о мјерама заштите од пожара
Члан 1.
У Одлуци о мјерама заштите од пожара („Службени гласник Општине Требиње“ број
5/05) у члану 21. алинеја 1. иза заграде ставља се запета, а остали текст се брише.
Члан 2.
У члану 22. иза ријечи „отвореном“ текст: „у периоду од 01.05. до 01.10.“ се брише.
Члан 3.
У члану 27. текста: „у износу од 24 КМ по дану“ мијења се и гласи: „у висини дневнице
која се исплаћује у Административној служби Општине Требиње, по сваком дану
ангажовања“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Требиње“.
Број:09-013-113/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.04.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 46. и 61. 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 и 13/05),
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 14.04.2008. године донијела је

О Д Л У К У
о Регулационом плану
„Мокри долови“
I
Доноси се Регулациони план „Мокри долови“ (у даљем тексту План).
II
План се састоји од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана садржи :
А. Уводни дио - подаци о планирању
Б. Стање организације, уређења и коришћења простора

В. Потребе, могућности и циљеви организације, уређења и коришћења простора
Г. План организације, уређења и коришћења простора
Д. Одредбе и смјернице за провођење Плана
Е. Трошкови уређења земљишта
Графички дио Плана садржи:
1.а. Постојеће стање (геодетска подлога)
1.б.Постојеће стање – намјена и спратност објеката
1.ц.Постојеће стање – бонитет објеката
2.Извод из Урбанистичког плана Требиње 2015
3.Инжињерско-геолошка карта
4.План организације простора
5.План саобраћаја и нивелације
6.План инфраструктуре – хидротехника
7.План инфраструктуре – електроенергетика
и телекомуникације
8.План парцелације – фронтови парцела
9.План грађевинских и регулационих линија
10.План уређења система зелених површина
11.План рушења објеката

1:1000
1:1000
1:1000
1:5000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

III
План је израдио А.Д.Пројект Бања Лука децембра 2007. године и прилог је и саставни
дио ове Одлуке.
IV
План је основа за утврђивање општег интереса за изградњу објеката и за извођење
других радова у смислу Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“ број 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:09-013-114/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.04.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 46. и 61. 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 и 13/05),
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 14.04.2008. године донијела је

О Д Л У К У

о Регулационом плану
„Градина“
I
Доноси се Регулациони план „Градина“ (у даљем тексту План).
II
План се састоји од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана садржи :
А. Уводни дио - подаци о планирању
Б. Стање организације, уређења и коришћења простора
В. Потребе, могућности и циљеви организације, уређења и коришћења простора
Г. План организације, уређења и коришћења простора
Д. Одредбе и смјернице за провођење Плана
Е. Трошкови уређења земљишта
Графички дио Плана садржи:
1.а. Постојеће стање (геодетска подлога)
1.б. Постојеће стање – намјена и спратност објеката
2. Извод из Урбанистичког плана Требиње 2015
3. Инжињерско-геолошка карта
4. План организације простора
5. План саобраћаја и нивелације
6. План инфраструктуре – хидротехника
7. План инфраструктуре – електроенергетика
и телекомуникације
8. План парцелације – ломне тачке парцела
8а. План парцелације – фронтови и површине парцела
9. План грађевинских и регулационих линија
10. План уређења система зелених површина
11. План рушења објеката

1:1000
1:1000
1:5000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

III
План је израдио А.Д.Пројект Бања Лука фебруара мјесеца 2008. године и прилог је и
саставни дио ове Одлуке.
IV
План је основа за утврђивање општег интереса за изградњу објеката и за извођење
других радова у смислу Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“ број 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:09-013-115/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.04.2008. године
Никола Секуловић,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 Републике Српске“ број 8/05, 10/05 и 13/05) Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 14.04.2008. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма развоја спорта општине Требиње за 2008. годину

I
Усваја се Програм развоја спорта општине Требиње за 2008. годину.

II
Саставни дио ове Одлуке је Програм развоја спорта општине Требиње за 2008. годину.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „ Службеном гласнику
Општине Требиње“
Број:09-013-116/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.04.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ ЗА 2008. ГОДИНУ

У складу са Законом о спорту, организација спорта у Републици Српској одвија се
кроз организовање спортских клубова, школске и студентске активности, спортске
активности инвалидних лица и организовање традиционалних спортских
манифестација.
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.
На подручју општине Требиње имамо формирана 34 клуба, од тога 18 је чисто
спортских клубова, 13 клубова имају карактер спорта, један клуб ратних војних
инвалида и два клуба чија је активност стагнирала (Шаховски клуб „Леотар“ и
Боћарски клуб)
Ред. бр.

Назив клуба

1.
2.
3.
4.

Фудбалски клуб „Леотар“
Кошаркашки клуб „Леотар“
Џудо клуб „Леотар“
Атлетски клуб „Леотар“

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Пливачки клуб „Леотар“
Рукуметни клуб „Леотар“
Женски рукометни клуб „Леотар“
Женски кошаркашки клуб
„Неимарство-Требиње 03“
Женски фудбалски клуб „Леотар-тех“
Карате клуб „Требиње“
Карате клуб „Леотар+“

12.

Веслачко друштво „Требишњица“

13.

Одбојкашки клуб „Леотар“

14.

Куглашки клуб „Требишњица“

15.

Клуб малог фудбала

16.

Стонотениски клуб „Свети Сава“

17.
18.
19.
20.

Кикбокс клуб „Кобра“
Шаховски клуб „Леотар“
Аеро клуб Требиње
Мото клуб „ТНТ“

21.
22.

Паинтбалл клуб „Арена“
Ронилачки клуб “Посејдон“

23.

Тавла клуб „Требиње“

24.

Спелеолошко друштво „Зелена брда“

25.

Планинарско друштво

26.

Одред извиђача

27.

Спор. риб.друштво „Требиње“

28.

Ловачко удружење „Леотар“

29.

Боди билдинг

30.

Спортски плес

`31.

Џиу џиц

32.

Стрељачки клуб „Леотар РВИ“-Требиње

33.

Боћарски клуб

34.

Тениски клуб „Тини“

Упоређујући овогодишњу табелу са прошлогодишњом, види се да је дошло до
повећања за један клуб. Намеће се питање да ли ће општина, са оволиким бројем
клубова, моћи финансирати све, или ће се опредјелити за одређене спортске
организације, из разлога што је спорт данас у општини Требиње у дубокој материјалној
кризи. Можемо рећи да се финансирање клубова свело, искључиво на средства Буџета
општине. Треба у овом програму напоменути да у 2008. години, клубови не требају
рачунати на средства из расподјеле по остатку дохотка ХЕТ-а за 2007. годину, из
разлога што су Хидроектране пословале без остатка дохотка. Такође из табеле можемо
закључити, да од 34 организације већина је заступљена од пионира до сениора, 15
екипа има и женску популацију, а три клуба су чисто женске организације.
Средства Буџета општине Требиње планирана за спорт, у 2008. години су:
- средства планирана за финансирање
спортских програма
650.000,00 КМ
- средства ЈУ „Требињеспорт“
160.000,00 КМ
- средства за спортске манифестације од
општинског значаја
28.000,00 КМ
- Спортско риболовно друштво
15.000,00 КМ
- Ловачко друштво
2.000,00 КМ
- Спелеолошко друштво
2.000,00 КМ
- Одред извиђача
4.000,00 КМ
Укупно планирана средства
861.000,00 КМ
У општини Требиње се за спорт просјечно годишње из Буџета општине издвоји око 4%
или 850.000,00 КМ. То није довољан темељ на којем би се могао дати значајан замах
развоју спорта. Финансирање спорта је свакако најзначајнији сегмент у развоју спорта,
јер о њему директно зависе сви краткорочни и дугорочни планови и програми. С
обзиром на тренутно стање у привреди и могућности издвајања за јавне потребе, тешко
је доносити реалне планове за спорт.
Програми који се финансирају из Буџета општине у складу са законом односе се на:

стварање услова за подизање квалитета рада свих активних спортиста, а посебно
рад са младим спортски надареним појединцима и екипама.
изградњу, одржавање, реконструкцију, као и набавку реквизита и кориштење
спортских објеката
учешће у обезбјеђивању реализације општинског и међуопштинског нивоа
школских и студентских спортских такмичења и масовних традиционалних
манифестација
учешће у финансирању истраживачко-развојног рада, информатике, издаваштва
и јавног информисања у спорту
учешће у финансирању манифестација и такмичења од значаја за општину
учешће у финансирању школовања, стручном усавршавању и стварању услова
за рад спортских стручњака и стручњака у спорту
обезбјеђивање услова за спортске активности инвалидних лица.

-

-

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 („Службени гласник Општине Требиње“ број 2/08).
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
101/04, 42/05 и 113/05), члана 45. Статута 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 11.03.2008. године о расподјели средстава из Буџета општине планираних за
финансирање програма развоја спорта за 2008. годину у износу од 650.000,00 КМ како
слиједи:
1. Грант спортским организацијама
2. Грант за одржавање, изградњу и
реконсрукцију спортских објеката, као и
набавку опреме и реквизита
3. Грант за школски спорт
4. Грант за припреме и учешће перспективних и
врхунских спортиста на
међународним такмичењима
5. Грант за усавршавање спортских стручњака и
спортских радника
6. Грант за обезбјеђивање услова за спортске
активности инвалидних лица
7. Грант за израду Монографије развоја
спорта општине Требиње
8. Грант за резерву

77%

500.500,00 КМ

5%
4%

32.500,00 КМ
26.000,00 КМ

4%

26.000,00 КМ

3%

19.500,00 КМ

2%

13.000,00 КМ
2%

3%

13.000,00 КМ
19.500,00 КМ

Средства из Гранта спортским организацијама распоређују се :
1.
2.
3.

Фудбалски клуб „Леотар“
Кошаркашки клуб Swisslion ИАТ “Леотар“
Џудо клуб „Леотар“

240.000,00 КМ
40.000,00 КМ
35.000,00 КМ

4.

Атлетски клуб „Леотар“

15.000,00 КМ

5.
6.
7.
8.
9.

Пливачки клуб „Леотар“
Рукометни клуб „Леотар“
Жен.рук. клуб „Леотар“
Карате клуб „Требиње“
Карате клуб „Леотар+“

22.000,00 КМ
22.000,00 КМ
22.000,00 КМ
12.000,00 КМ
12.000,00 КМ

10. Жен.фуд. клуб „Леотар-тех“

11.000,00 КМ

11. Веслачко друштво „Требишњица“

9.000,00 КМ

12. Стонотен. клуб “Свети Сава“

3.000,00 КМ

13. Одбојкашки клуб „Леотар“

4.000,00 КМ

14. Куглашки клуб „Требишњица“

4.000,00 КМ

15. Жен.кош.кл. „Неимарство-Требиње 03“
16. Клуб малог фудбала
17.
18.
19.
20.
21.

Кикбокс клуб „Кобра“
Аеро клуб „Требиње“
Мото клуб „ТНТ“
Паинтбалл к. „Арена“
Ронилачки клуб“Посејдон“

22. Стерљ..клуб „Леотар РВИ“-Требиње
23. Планинарско друштво

10.000,00 КМ
5.000,00 КМ
5.000,00 КМ
2.500,00 КМ
3.000,00 КМ
2.000,00 КМ
8.000,00 КМ
7.000,00 КМ
3.000,00 КМ

Џиу џиц

2.000,00 КМ

25. Тениски клуб

2.000,00 КМ

24.

Из ове расподјеле може се закључити да је, уколико се не нађу неки други, додатни,
извори финансирања спортских клубова, стагнација спорта, па чак и престанак рада
неких клубова, сасвим извјесна. 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.
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 процесе 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
Атлетика
Кошарка
Рукомет
Одбојка
Мали фудбал

Основне школе
М
Ж
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Средње школе
М
Ж
+
+
+
+
+
+
+
+
+

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 у овој години планирала је Грант
за обезбјеђивање услова за спортске активности инвалидних лица од 2% од планираних
средстава за финансирање програма развоја спорта (650.000,00 КМ), као и 7.000,00 КМ
Стрељачком клубу „Леотар РВИ“.
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 седам 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 већ 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 2008. години Општина Требиње ће поменуте манифестације, дијелом или у
потпуности финансирати, а за ту намјену планирана су средства од 28.000,00 КМ.
У овој години из гранта за одржавање, изградњу и реконструкцију спортских објеката
као и набавку реквизита, Општина Требиње планира да вишенамјенска игралишта у
мјесним заједницама Хрупјела и Тини, у потпуности приведе намјени. То подразумјева
да се игралишта снабдију потребним реквизитима и обезбиједе заштитним оградама.

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.
Што се тиче издаваштва и јавног информисања у спорту започет је рад на изради
Монографије развоја спорта општине Требиње. Предвиђено је да се Монографија ради
у три фазе извођења са временским оквирима:
I. Фаза је прикупљање штампаног, усменог, видео материјала као и
прикупљање фотографија до краја октобра мјесеца 2008. године
II. Фаза - сређивање грађе и приједлог Савјету за издавање Монографије до
априла 2009. године
III. Фаза - штампање Монографије – август 2009. године
За реализацију и финансирање прве фазе предвиђен је Грант за израду Монографије
развоја спорта општине Требиње од 2% из средстава Буџета општине Требиње,
предвиђених за финансирање програма развоја спорта ( 650.000,00 КМ).
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама Републике Српске („Сл
гласник РС“ број 30/07), члана 30. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 31. алинеја 20. Статута
Општине Требиње („Сл. гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), и члана
98. Пословника Скупштине општине („Сл. гласник Општине Требиње“ број 3/06),
Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 14.04.2008.године, донијела је
ОДЛУКУ
о кредитном задужењу ради финансирањa изградње и модернизације
саобраћајница, тротоара и тргова са потребном инфраструктуром у 2008. години
Члан 1.
Општина Требиње се кредитно задужује (дугорочни кредит), ради финансирања
изградње и модернизације саобраћајница, тротоара и тргова са потребном
инфраструктуром у 2008.години.
Члан 2.
За намјену из члана 1. ове Одлуке Општина Требиње ће се задужити у висини од
2.144.000,00 КМ (главница).
Члан 3.
Камата на средства из члана 2. ове Одлуке је фиксна и износи 6,32 % на годишњем
нивоу, a трошкови обраде кредита 0,2% и износе 4.288,00 КМ.

Члан 4.
Кредит ће се реализовати сукцесивно са роковима и динамиком реализације
инвестиције, а у складу са Планом капиталних улагања Општине Требиње за 2008.
годину.
Кредитно задужење из члана 1. ове Одлуке доспијева на наплату један мјесец након
преноса кредита из кориштења на отплату, односно након реализације инвестиције.
Период реализације инвестиције је 7 (седам) мјесеци.
Рок отплате кредита је 120 мјесеци, a грејс период је 6 (шест) мјесеци.
Ако из објективних разлога реализација инвестиције не буде у складу са планираном
динамиком,рок ће се продужити у укупном трајању периода реализације од 10 (десет)
мјесеци и грејс периодом од 10 (десет) мјесеци.
Члан 5.
Кредит ће се отплаћивати из редовних прихода буџета, а биће осигуран по споразуму о
додатном осигурању директним плаћањем из прихода остварених по основу накнада за
уређење грађевинског земљишта (члан 65. тачка 3. Закона о задужењу, дугу и
гаранцијаме РС, Службени гласник РС број 30/07).
Члан 6.
Квантификације у вези са ограничењима које је садржано у члану 48. Закона су
следеће:
-Приходи буџета у 2007.години су износили 13.941.938 КМ и то порески приходи
8.502.829 КМ и непорески приходи 5.439.109 КМ ;
-Приходи планирани у буџету за 2008.годину су 15.056.000 КМ и то порески приходи
8.562.000 КМ и непорески приходи 6.494.000 КМ ;
-Обавезе за отплату кредита (ануитет) за кредите у отплати у 2008. години износе
306.002,44 КМ, а стање дуга по кредитима у отплати је 818.416,96 КМ. Кредити у
кориштењу износе 2.966.086,32 КМ,од чега је до 31.12.2007.године искориштено
1.144.861 КМ. По преласку кредита из фазе кориштења у отплату, од 01.06.2008.
године почеће отплата кредита код HYPO ALPE-ADRIA-BANK, A.D. за изградњу и
реконструкцију улица и локалних (сеоских) путева, као и кредита код Нове банке,
А.Д.Бања Лука,за куповину земљишта за Јужну обилазницу, по ком основу ће отплата у
2008. години износити 211.406,51 КМ. У 2008. години је у поступку коришћења
кредит за финансирање изградње станова за ППБ и РВИ који доспијева на отплату у
децембру са једномјесечним ануитетом од 14.619,81 КМ.
Укупни годишњи ануитети за отплату свих кредита у 2008. години ће износити
532.028,76 КМ.
Годишњи ануитет за отплату новог кредита ће износити 289.785,48 КМ, а укупан
годишњи ануитет у 2009. години ће износити 1.023.384,74 КМ, што је 6,8 % у односу
на планирани приход у 2008.години.
Члан 7.
Период амортизације капиталне инвестиције из члана 1. ове Одлуке је 25 година.
Члан 8.
Кредит ће се реализовати код Raiffeisen BANK dd БиХ.
Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-118/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.04.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 27. Закона о грађевинском земљишту (Сл. гласник РС бр. 112/06 ) и
члана 31. Статута Општине Требиње (Службени гласник Општине Требиње бр. 8/05,
10/05 и 13/05) Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 14.04.2008.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене м² корисне стамбене површине
на подручју општине из претходне године
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се просјечна коначна грађевинска цијена м² корисне стамбене
површине на подрују општине из претходне године.
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена м² корисне
подручју општине из претходне године износи 785,00 КМ.

стамбене

површине

на

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 кориштења 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 ( „Службени гласник Општине Требиње“ бр.3/07).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-119/08
Датум:14.04.2008. године

ПРЕДСЈЕДНИК

Никола Секуловић,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
и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 14.04.2008. године,
донијела је

З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Спаић (Шћепана) Светозара из Требиња, по праву
првокупа некретнина означених као к.ч. број 779/201, пашњак Пашњак у
површини од 360 м2, уписане у зк. ул. број 1192 К.О. Требиње, државна својина,
корисништво Спаић (Шћепана) Светозара са 1/1, а исте је понудио Скупштини
општине Требиње по цијени од 15.000,00 КМ.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-110-1/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.04.2008. године
Никола Секуловић,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
и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 14.04.2008. године,
донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Спаић (Божа) Милана из Требиња, по праву првокупа
некретнина означених као к.ч. број 779/202, пашњак Пашњак у површини од 360
м2, уписане у зк. ул. број 199 К.О. Требиње, државна својина, корисништво
Спаић (Божа) Милана са 1/1, а исте је понудио Скупштини општине Требиње по
цијени од 15.000,00 КМ.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-110-2/08
Датум:14.04.2008. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.

________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06 и 13/06), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана 14.04.2008. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај Одбора Скупштине општине за контролу и праћење намјенског
коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње електричне енергије и Закона о рударству за
период април 2007- април 2008. године.

II
Задужује се Начелник Општине др Доброслав Ћук да формира стручну радну групу
која ће што прије припремити нову Одлуку о критеријима, поступку за додјелу кредита
и условима за коришћење кредита.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-111/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.04.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06 и 13/06), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана 14.04.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о програмима одржаним у оквиру манифестације Требињске
љетне свечаности у 2007. години.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-117/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.04.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06 и 13/06), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана 14.04.2008. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Задужује се Начелник Општине др Доброслав Ћук да у границама могућности изнађе
средства на име помоћи господину Томиславу Ћурићу због велике штете коју је
претрпио без своје кривице.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".

Број:09-013-120/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.04.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 121. Закона о цивилној заштити («Службени гласник Републике
Српске» број 26/02) и члана 31. алинеја 8. Статута Општине Требиње («Службени
гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 14.04.2008. године, донијела је
ПРОГРАМ
РАДА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ ЗА 2008. ГОДИНУ
Када се осврнемо на прошлу годину и штете узроковане великим бројем пожара,
као и на природне и друге несреће које су се дешавале у нашем окружењу, све то
указује на потребу предузимања брзих и свеобухватних корака ради повећања
ефикасности система цивилне заштите. Зато предлажемо да се, у циљу остваривања
законом предвиђене улоге цивилне заштите у спасавању људи и материјалних добара, у
случају несрећа било које врсте, предузму следеће мјере и активности.

1.Усвојити план рада Штаба ЦЗ за 2008. годину
Одсјек за ЦЗ припремиће, на основу дефинисаних обавеза и задатака ЦЗ, план
који ће на приједлог Начелника Општине, усвојити Општински штаб ЦЗ.
2.Ускладити план рада Одсјека ЦЗ са обавезама
које произилазе из Програма и планова ЦЗ
Одсјек за ЦЗ одрађује административно-техничке и стручне послове за Штаб и
друге субјекте ЦЗ, па стога и своје дјеловање мора прилагодити тим задацима.

3.Утврдити план намјенског трошења средстава
за ЦЗ која су одобрена Буџетом за 2008. годину
Према унапријед донесеним програмима рада и плановима обуке јединица ЦЗ,
као и према исказаним потребама субјеката ЦЗ за набавком специјалне опреме, треба
урадити план утрошка предвиђених средстава за финансирање ЦЗ у 2008. години, како
из Буџета Општине, тако и средстава прикупљених за техничко опремање ватрогасних
јединица по основу примјене Закона о заштити од пожара.
4.Извршити набавку најнеопходније опреме за јединице ЦЗ
Одлуку на приједлог субјеката ЦЗ, о набавци неопходне опреме доноси
Општински штаб ЦЗ, а послове око провођења процедуре јавне набавке опреме, у
складу са Законом о јавним набавкама БиХ, одрадиће Одјељење за општу управу,
односно ватрогасне јединице.

5.Ажурирати и усвојити недостајуће планове
заштите и спасавања људи и материјалних добара
Потребно је урадити процјену угрожености општине Требиње од природних и
других несрећа, те ажурирати План заштите од пожара. Усвојити припремљене
планове: заштите и спасавања на води и под водом, прве медицинске помоћи, санације
терена, узбуњивања, евакуације и збрињавања, заштите и спасавања из рушевина,
заштите биља и животиња, и сл.
6.Персонално попунити јединице ЦЗ
Одсјек ЦЗ извршити ће попуну јединица ЦЗ а Начелник Општине ће
својим рјешењем именовати њихове руководиоце.
7.Извршити именовање повјереника ЦЗ по мјесним заједницама
У договору са Савјетима МЗ извршити анализу рада повјереника за ЦЗ у МЗ и по
потреби извршити замјену неактивних, као и именовање повјереника у МЗ гдје то није
урађено.
Са повјереницима за ЦЗ у МЗ извршити неопходну обуку и опремање МЗ са
најнеопходнијом опремом за гашење пожара.
8.Извршити обуку припадника јединице ЦЗ
Потребно је према донесеном плану све чланове Штаба упознати са начином
рада, обавезама и конкретним задацима у циљу ефикасног провођења мјера ЦЗ.
Обуку свих припадника ЦЗ извршити према унапријед припремљеним
плановима обуке за сваку јединицу посебно.
9.Урадити план деминирања
Упутити захтјев према БХ МАЦ-у, и затражити карте о минираним површинама
на територији наше општине, као и утврдити приоритете за деминирање на нашем
подручју у 2008.години.

10.Укључити се у регионалне и међуопштинске видове сарадње
У сарадњи са УНДП БиХ, у оквиру пројекта за југоисточну Херцеговину,
потребно је учествовати у активностима осигурања основних сигурносних услова
путем хуманитарног деминирања. У том смислу треба исказати спремност за
реализацију договорених обавеза, као и остварити сарадњу са пограничним општинама
из Хрватске, Црне Горе и са општином Равно из Федерације БиХ, ради ефикаснијег
дјеловања на гашењу пожара.
11.Остварити сарадњу са МУП-ом и другим субјектима заштите
и спасавања како на локалном, тако и на регионалном нивоу
У заштити и спасавању људи и материјалних добара потребно је прије свега
остварити сарадњу и сихронизовану активност са јединицама полиције, комуналном

полицијом, ватрогасним јединицама и припадницима хитне медицинске помоћи, али и
другим субјектима ЦЗ, како на подручју општине, тако и на регионалном нивоу.

12.Урадити програм рада Одсјека за ЦЗ и Штаба ЦЗ за 2009. год
Х

Х Х

Одсјек ЦЗ Одјељења за општу управу задужен је за праћење и реализацију овог
програма, па ће у том циљу за поједине тачке припремити конкретне планове са
утврђеним роковима и носиоцима активности.

Број:09-013-112/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.04.2008. године
Никола Секуловић,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 и 13/05) и члана 12. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник Општине Требиње“ број 1/08), Начелник Општине,
донио је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије
I
У Комисију за продају лицитацијом, непосредном погодбом и давања у привремени
закуп грађевинског земљишта у државној својини именују се:
1. Милена Вујовић – предсједник
2. Борко Радивојевић – члан
3. Јованка Вулетић – члан
1. Славко Пудар – замјеник предсједника
2. Борко Ћорлука – замјеник члана
3. Слободанка Радовановић – замјеник члана
II
Комисија из претходног става овог Рјешења провешће поступак продаје или давања у
закуп грађевинског земљишта у државној својини у складу са Законом о грађевинском
земљишту, Одлуком о грађевинском земљишту, Правилником о поступку јавног
надметања за продају грађевинског земљишта у државној својини и Правилником о
поступку продаје непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског
земљишта у државној својини.
III
Предсједник и замјеник предсједника, као и чланови и замјеници чланова именују се на
мандатни период од двије (2) године.

IV
Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се ван снаге Рјешење број: 11-475-693/06 од
08.12.2006. године.
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-111-16/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:08.04.2008. 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), а у вези са чланом 6. Одлуке о критеријумима, начину и
поступку расодјеле 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 промјенљивог члана Комисије
I
У Комисију за сарадњу са удружењима грађана и омладинским организацијама, из реда
стручњака, у својству промјенљивог члана именује се:
Љиљана Перовић, дипл.ецц. радник Центра за социјални рад Требиње.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-400-41-1/08
Датум:20.03.2008. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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 и 13/05), Начелник Општине, даје
САГЛАСНОСТ
на Одлуку о измјенама и допунама Статута ЈУ „Центар за информисање и
културу“Требиње
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и допунама Статута ЈУ „Центар за
информисање и културу“ Требиње број: 63/08, која је усвојена на сједници Управног
одбора Центра 26.03.2008. године.
II
Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:11-022-18/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:27.03.2008. 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 и 13/05), Начелник Општине, даје
САГЛАСНОСТ
на Одлуку о измјенама и допунама Статута Здравствене установе „Апотека
Требиње“ са п.о. Требиње
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и допунама Статута Здравствене установе
„Апотека Требиње“ са п.о. Требиње, број:14/08, која је усвојена на сједници Управног
одбора Установе 26.03.2008. године.
II
Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:11-022-16/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:28.03.2008. 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 06-372-7/08 од 24.03.2008. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-031 упис
оснивања Заједнице за управљање зградом Требиње, Српска 6-8, са следећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом Требиње, Српска 6-8.
Оснивачи: 4 етажна власника зграде.
Дјелатност: 70 320. 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.
Заступа Валентић Рајко, предсједник Скупштине, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-7/08

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Датум:24.03.2008. године
Наташа Тучић, с.р.
__________________________________________________________________________

Садржај:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Бр. стране

Одлука о замјени некретнина,
Одлука о измјени и допуни Одлуке о мјерама заштите од пожара,
Одлука о усвајању Регулационог плана Мокри долови,
Одлука о усвајању Регулационог плана Градина,
Одлука о усвајању Програма развоја спорта општине Требиње за 2008.
годину,

6. Одлука о кредитном задужењу општине Требиње ради финансирања
изградње, модернизације саобраћајница, тротоара и тргова са потребном
инфраструктуром,
7. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене m2 корисне
стамбене површине на подручју општине Требиње из претходне године,
8. Закључак о неприхватању понуде
9. Закључак о усвајању Извјештаја Одбора Скупштине општине Требиње за
контролу примјене критерија и намјенског кориштења средстава кредита,
10. Закључак о прихватању Информације о програмима одржаним у оквиру
манифестације Требињске љетне свечаности у 2007. години,
11. Закључак,
12. Програм рада Цивилне заштите општине Требиње за 2008. годину
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1. Рјешење о именовању Комисије,
2. Рјешење о именовању промјенљивог члана Комисије,
3. Сагласност на Одлуку о измјенама и допунама Статута ЈУ „Центар за
информисање и културу“Требиње,
4. Сагласност на Одлуку о измјенама и допунама Статута Здравствене установе
„Апотека Требиње“ са п.о. Требиње,
5. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.

