
 

 

 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 
ОПШТИНЕ  ТРЕБИЊЕ  

Година XLVII               Требиње, 20.09.2010.године Број: 5 

   

На основу члана 4. Закона о промету непокретности 

(„Службени лист СР БиХ“ број 38/78, 4/89, 29/90 и 

22/91) и Закона о измјенама и допунама Закона о 

промету непокретности („Службени гласник 

Републике Српске“ број 29/94) 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 

30.08.2010.године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о промјени намјене некретнина које су изгубиле 

својство непокретности у општој употреби – јавно 

добро 

 

Члан 1. 

Утврђује се да су изгубиле статус непокретности у 

општој употреби (јавно добро) некретнине означене 

као: 

- к.ч. број 870/3, у површини од 1954 m², 

- к.ч. број 870/4, у површини од 491 m² и 

- к.ч. број 870/5, у површини од 143 m², све у К.О. 

Гомиљани.  

Члан 2. 

У земљишним књигама Основног суда у Требињу, у 

"Б" листу на некретнинама из члана 1. ове Одлуке 

има се брисати упис јавног добра, те исти уписати у 

одговарајући земљишно књижни уложак  исте 

катастарске општине, уз укњижбу државна својина са 

правом располагања Општине Требиње. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-169/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 20. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“ 

број 112/06), члана 9. Одлуке о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Општине Требиње“ 

број 1/08) и члана 51. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“ број  8/05, 

10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње, 

на сједници одржаној дана 30.08.2010. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о давању у закуп непосредном погодбом на 

привремено кориштење  

грађевинског земљишта у државној својини 

 

1. Даје се у закуп Телекомуникацијама РС, АД Бања 

Лука, РЈ Регионални Телеком Требиње, 

непосредном погодбом на привремено коришћење 

грађевинско земљиште означено као к.ч. број 

1036/1 (дио) у површини од 12 m², К.О. 

Придворци, к.ч. број 752/23 (дио) у површини од 

12 m², К.О. Горица и к.ч. број 20/1 (дио) у 

површини од 12 m², К.О. Жупа, ради постављања 

мултисервисних приступних уређаја. 

2. Услови давања у закуп одређени су рјешењем о 

урбанистичкој сагласности. 

3. Овлашћује се Начелник Општине Требиње Др 

Доброслав Ћук да може потписати Уговор о 

закупу, у коме ће бити регулисана међусобна 

права и обавезе уговорних страна. 

4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

5.  

Број:09-013-169-1/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 2.,3. и 4. Правилника о поступку 

јавног надметања за продају грађевинског земљишта 

у државној својини („Службени гласник Републике 

Српске“ број 14/07), а у вези са чланом 43. и 15. 

Закона о грађевинском земљишту („Службени 

гласник Републике Српске“ број 112/06) и члана 51. 

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

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 

дана 30.08.2010. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о поступку јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта у државној својини 

 

1. 

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања 

продаја неизграђеног грађевинског земљишта у 

државној својини, и то: 

- к.ч. број 779/196 у површини од 502 m², уписано у 

зк. уложак број 11 КО Требиње, а све у складу са 

стручним мишљењем Одјељења за просторно 

уређење Општине Требиње број 07-36-150/10 од 

15.07.2010. године, у сврху стамбене изградње. 

2. 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из 

тачке 1. ове Одлуке, као и остали услови продаје 

утврдиће се Огласом о продаји грађевинског 

земљишта у државној својини, који ће се објавити у 

средствима јавног информисања. 

3. 

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан 

уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене, а 

на рачун продавца број: 5658018000000214, 

трансакциони рачун прихода буџета Општине 

Требиње – накнада за продато грађевинско 

земљиште. 

4. 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим 

ће се закључити купопродајни уговор дужан је 

уплатити купопродајну цијену на рачун број: 

5658018000000214, трансакциони рачун прихода 

буџета Општине Требиње, у року од 15 дана од дана 

одржане продаје (лицитације). 

Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року 

од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, 

о чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 

5. 

Поступак лицитације грађевинског земљишта 

спровешће Комисија за лицитацију. 

 

Број:09-013-169-2/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 2.,3. и 4. Правилника о поступку 

јавног надметања за продају грађевинског земљишта 

у државној својини („Службени гласник Републике 

Српске“ број 14/07), а у вези са чланом 43. и 15. 

Закона о грађевинском земљишту („Службени 

гласник Републике Српске“ број 112/06) и члана 51. 

Статута Општине Требиње („Службени гласник 

Општине Требиње“ број  8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), 

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 

дана 30.08.2010. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о поступку јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта у државној својини 

 

1. 

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања 

продаја неизграђеног грађевинског земљишта у 

државној својини, и то: 

- к.ч. број 866/119 у површини од 2634 m², к. ч. број 

866/120 у површини од 2709 m², к.ч. број 866/121 

у површини од 2760 m², к.ч. број 866/122 у 

површини од 7799 m², к.ч. број 866/123 у 

површини од 5596 m², К.О. Гомиљани, а све у 

складу са стручним мишљењем Одјељења за 

просторно уређење Општине Требиње, број:07-

36-208/10 од 17.06.2010. године, у сврху изградње 

привредних објеката; 

- к.ч. број 866/124 у површини од 556 m², к.ч. број 

866/125 у површини од 636 m², к.ч. број 866/126 у 

површини од 575 m², к.ч. 866/127 у површини од 

560 m², к.ч. број 866/128 у површини од 560 m², 

к.ч. број 866/129 у површини од 575 m², к.ч. број 

866/130 у површини од 575 m², к.ч. број 866/131 у 

површини од 560 m², к.ч. број 866/132 у површини 

од 560 m², к.ч. број 866/133 у површини од 575 m², 

к.ч. број 866/134 у површини од 575 m², к.ч. број 

866/135 у површини од 560 m², к.ч. број 866/136 у 

површини од 560 m², к.ч. број 866/137 у површини 

од 575 m², к.ч. број 866/138 у површини од 617 m², 

к.ч. број 866/139 у површини од 601 m², уписано у 

зк. ул. број 37, К.О. Гомиљани, а све у складу са 

стручним мишљењем Одјељења за просторно 

уређење Општине Требиње, број 07-36-208/10 од 

17.06.2010. године, у сврху индивидуалне 

стамбене изградње; 

2. 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из 

тачке 1. ове Одлуке, као и остали услови продаје 

утврдиће се Огласом о продаји грађевинског 

земљишта у државној својини, који ће се објавити у 

средствима јавног информисања. 

3. 

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан 

уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене, а 

на рачун продавца број: 5658018000000214, 

трансакциони рачун прихода буџета Општине 

Требиње – накнада за продато грађевинско 

земљиште. 

4. 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим 

ће се закључити купопродајни уговор дужан је 
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уплатити купопродајну цијену на рачун број: 

5658018000000214, трансакциони рачун прихода 

буџета Општине Требиње, у року од 15 дана од дана 

одржане продаје (лицитације). 

Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року 

од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, 

о чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 

5. 

Поступак лицитације грађевинског земљишта 

спровешће Комисија за лицитацију. 

 

Број:09-013-169-3/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 30.08.2010. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета за 

период 01.01.-31.03.2010. године 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о извршењу Буџета за период 

01.01.-31.03.2010. године. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу 

Буџета за период 01.01.-31.03.2010. године. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Општине 

Требиње". 

                                                               

Број:09-013-170/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 30. и члана 72. став 2. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број 101/04, 42/05 и 118/05) члана 31. 

Статута Општине Требиње ("Службени гласник 

Општине Требиње", број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) 

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 

дана 30.08.2010. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о критеријима, поступку за додјелу кредита и 

условима за кориштење кредита 

Опште одредбе 

Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се одређују критерији и 

поступак за додјелу кредита и услови под којима ће 

се користити одобрени кредити из средстава које 

општина остварује по основу Закона о накнадама за 

кориштење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије и Закона о рударству, која су 

намјењена за истраживање и изградњу 

алтернативних привредних капацитета путем 

стимулативног кредитирања (у даљем тексту: 

Средства за кредитирање). 

Члан 2. 

Средства за кредитирање су буџетска средства 

Општине Требиње и могу се користити у складу са 

Законом, Програмом кориштења средстава 

остварених по основу накнада за кориштење 

природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије и Закона о рударству (у даљем тексту: 

Програм кориштења), кога доноси Скупштина 

општине Требиње и одредбама ове Одлуке. 

Члан 3. 

Пласман средстава за кредитирање вршиће се преко 

финансијског посредника - пословне банке са 

сједиштем у Републици Српској, која поступком 

избора буде одређена као најповољнија (у даљем 

тексту: Банка). 

Избор банке из става 1. овог члана вршиће се на 

годишњем нивоу, у складу са Законом, условима 

дефинисаним у Програму кориштења и у овој 

Одлуци.  

Након проведеног поступка из става 1. овог члана, 

Општина Требиње са банком потписује уговор којим 

су дефинисани битни елементи за функционисање 

кредитне линије и регулисана међусобна права и 

обавезе уговорних страна.  

Члан 4. 

Захтјев за кредит мора се односити на улагање, на 

простору општине Требиње, у неку од дјелатности 

које су дефинисане Програмом кориштења, као 

дјелатности које се кредитирају у склопу програма 

стимулативног кредитирања. 

Каматна стопа и накнаде 

Члан 5. 

Отплата одобреног кредита врши се у једнаким 

мјесечним ануитетима, који се састоје од дијела 

главнице и дијела обрачунате камате, изузев у току 

трајања грејс периода, када се наплаћује само камата. 
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Средства за отплату главнице и камате корисник 

кредита уплаћује на рачун на коме се налази основна 

маса средстава за кредитирање. 

Средства од отплате главнице улазе у састав укупне 

масе средстава за кредитирање (револвинг фонд). 

Члан 6. 

Каматна стопа коју плаћа корисник кредита је 1,5%  

на годишњем нивоу. 

Средства од наплате камате припадају Општини 

Требиње и улазe у састав револвинг фонда, ако 

њихова намјена другом одлуком Скупштине општине 

није другачије регулисана. 

Члан 7. 

Једнократна накнада за сервисирање кредита, у 

корист Банке, наплаћује се приликом пласмана на 

одобрени износ кредита, а према стопи (%) која се 

добије у поступку избора најповољнијег понуђача за 

сервисирање кредитних средстава. Трошкови 

сервисирања кредита терете основну масу средстава 

за кредитирање. 

Члан 8. 

Банка ће плаћати камату Општини Требиње, на износ 

неангажованих средстава за кредитирање, уз 

примјену каматне стопе утврђене у поступку избора 

најповољније банке. 

Члан 9. 

Намјена средстава остварених примјеном претходног 

члана ове Одлуке је првенствено за покривање 

трошкова проузрокованих од стране представника 

Општине Требиње задужених за поступак укупне 

реализације задатака везаних за пласман ових 

средстава. 

Средства која не буду утрошена за трошкове из 

претходног става биће саставни дио укупне масе 

средстава за кредитирање и користиће се у складу са 

одредбама ове Одлуке. 

Одговорност за поврат 

Члан 10. 

Банка сноси ризик поврата за укупан износ кредита 

са припадајућом каматом од стране корисника.  

Члан 11. 

Банка у складу са својом пословном политиком 

утврђује инструменте обезбјеђења уредне отплате 

кредита са припадајућом каматом од стране 

корисника. 

Период отплате 

Члан 12. 

Период отплате за кориснике кредита, који укључује 

и грејс период, је највише седам година. 

Изузетно, за финансирање подизања вишегодишњих 

засада воћњака и винограда, период отплате може 

трајати дуже од седам година, али не дуже од 10 

година.  

Грејс период 

Члан 13. 

Корисник кредита са Банком може уговорити трајање 

грејс периода, које зависи од карактера пројекта који 

се финансира, а не може бити дуже од 24 мјесеца. 

Изузетно, за финансирање подизања вишегодишњих 

засада воћњака и винограда, грејс период може 

трајати дуже од 24 мјесеца, али не дуже од 36 

мјесеци. 

Валутна клаузула 

Члан 14. 

Кредити се одобравају у конвертибилним маркама, уз 

валутну клаузулу. Валута обрачуна је EUR по 

средњем курсу Централне банке Босне и 

Херцеговине. 

Намјена кредитних средстава 

Члан 15. 

Кредитна средства, према намјени кориштења, могу 

се трошити на начин да се најмање 60% средстава 

користи за улагања у основна средства, а остатак 

средстава (највише 40%) може се користити за 

финансирање обртних средстава. 

Намјена кредитних средстава мора бити исказана у 

бизнис плану, односно плану улагања. 

Банка се стара за намјенско кориштење кредита, 

тражећи од корисника, приликом пласмана 

средстава, да обезбједи одговарајуће доказе 

намјенског кориштења у складу са бизнис планом. 

Обавеза запошљавања 

Члан 16. 

Кориштењем кредита обухваћених овом Одлуком, 

корисник се обавезује на сваких започетих 25.000 

КМ одобреног кредита запослити једно незапослено 

лице. 

Лице које се запошљава мора бити пријављено на 

евиденцији требињског бироа Завода за 

запошљавање Републике Српске. Уколико је 

корисник био претходни послодавац лицу које се 

запошљава, исто лице мора бити пријављено на 

Заводу за запошљавање најмање шест мјесеци у 

односу на дан подношења захтјева за додјелу 

кредита. 

Корисник прихвата обавезу да, у периоду отплате 

одобреног кредита, неће смањити број запослених у 

односу на број запослених у моменту подношења 

захтјева за додјелу кредита, увећаног за број 

новозапослених лица у односу на одобрена  средства, 

у складу са ставом 1. овог члана. 
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У случају раскидања уговора о раду са лицем за које 

је преузео обавезу запошљавања, по било ком основу, 

корисник је дужан да у року мањем од мјесец дана 

запосли друго лице, у складу са условима из става 2. 

овог члана, и о томе обавијести банку. 

 

Категорије корисника – општи услови 

Члан 17. 

Са становишта статусних специфичности 

потенцијалних корисника кредита, услова одо-

бравања кредита, оцјене кредитне способности, 

висине одобреног кредита, подношења захтјева и 

потребне документације потенцијални корисници  

кредита сврставају се  у три категорије и то : 

- индивидуални пољопривредни произвођачи, 

- предузетници, 

- правна лица. 

Члан 18. 

Индивидуални пољопривредни произвођачи имају 

право приступа кредитној линији ако испуњавају 

следеће опште услове: 

- да су чланови породичних пољопривредних 

газдинстава, уписаних у регистар АПИФ-а, у 

складу са Законом о пољопривреди, на подручју 

општине Требиње; 

- да су пријављени на евиденцији требињског бироа 

Завода за запошљавање Републике Српске. 

- да прихватају обавезу брисања са евиденције 

Завода за запошљавање, до отплате кредита; 

- да се захтјев за кредит односи на улагање у 

пољопривредну производњу на подручју општине 

Требиње; 

- да нису кривично кажњавани. 

Члан 19. 

Максимални износ кредита који се може одобрити 

потенцијалном кориснику из категорије индиви-

дуалних пољопривредних произвођача је 25.000 КМ. 

Члан 20. 

Предузетник има право приступити кредитној линији  

ако  испуњава следеће опште услове: 

- да је регистрован код надлежног органа Општине 

Требиње за обављање дјелатности  за коју  се 

подноси захтјев за кредит; 

- да прихвата обавезу запошљавања у складу са 

чланом 16. ове одлуке; 

- да на други начин (властито учешће, комерцијални 

кредит и сл.) може обезбједити преостали износ 

средстава потребних за заокруживање финансијске 

конструкције пројекта; 

- да није кривично кажњаван и да се против њега не 

води кривични поступак. 

Члан 21. 

Право приступа кредитној линији имају преду-

зетници у оснивању под следећим условима: 

- да су поднијели захтјев за регистрацију дјелатности 

код надлежног органа Општине Требиње; 

- да прихвати да, на основу одобрених средстава, у 

року од 30 дана од одобравања средстава обави 

процедуру самозапошљавања (брисање са 

евиденције Завода за запошљавање, пријава код 

Фонда ПИО, Здравственог осигурања и уредно 

плаћање свих обавеза по основу регистрације 

дјелатности  и радног односа); 

- да прихвати да му се одобри пласман максимално 

10.000 КМ до испуњавања услова из алинеје 3. 

члана 20, а разлику до пуног износа кредита у року 

од 30 дана од дана када изврши регистрацију и 

пружи  доказ о самозапошљавању; 

- да испуњава услове наведене у члану 20. изузев 

алинеје 1. 

Члан 22. 

Максимални износ кредита који се може одобрити 

кориснику из категорије предузетника је 50.000 КМ. 

Члан 23. 

Правно лице има право приступа кредитној линији 

под условом да испуњава слиједеће опште услове 

кредитирања: 

- да се сједиште истог или његове организационе 

јединице налази на подручју општине Требиње; 

- да се улагање односи на капацитете на подручју 

општине Требиње; 

- да је регистровано код надлежног суда и пореског 

органа у РС за обављање дјелатности са којом 

аплицира за кредит; 

- да прихвата обавезу запошљавања у складу са 

чланом 16. ове одлуке; 

- да прихвата да најкасније мјесец дана од дана 

преноса средстава кредита на кориштење, односно 

три мјесеца ако се ради о потпуно новом пројекту 

достави банци доказ о заснивању радног односа и 

пријави, новопримљених радника на пензијско-

инвалидско и здравствено осигурање; 

- приступ кредитној линији може имати и 

новоосновано предузеће; 

- да није под стечајем или ликвидацијом, односно да 

није предмет поступка за проглашење стечаја или 

ликвидације; 

- да на други начин (властито учешће, комерцијални 

кредит и сл.) може обезбједити преостали износ 

средстава потребних за заокруживање финансијске 

конструкције пројекта; 

- да има добру и перспективну организациону, 

кадровску и финансијску структуру. 
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Члан 24. 

Максимални износ кредита који се може одобрити 

кориснику из категорије правних лица је 250.000 КМ. 

 

Поновни приступ кредитној линији 

Члан 25. 

У току трајања већ одобреног кредита предузетници 

и правна лица имају право поновног приступа 

кредитној линији под следећим условима: 

- да испуњавају опште услове кредитирања из члана 

20. и члана 23. ове Одлуке; 

- да су већ одобрена средства намјенски уложили, 

према приложеном бизнис плану; 

- да су испунили обавезе по питању запошљавања, 

преузете по претходним кредитима; 

- да укупан збир неотплаћене главнице већ 

одобрених кредита из општинских средстава за 

кредитирање и новог, за који се аплицира, не 

прелази ограничења максималног износа кредита 

по категоријама, дефинисаног у члану 22. и члану 

24. ове Одлуке. 

Корисници из категорије индивидуалних 

пољопривредних произвођача имају право на 

поновни приступ кредитној линији након отплате 

претходног кредита, под условом да су испунили и 

друге обавезе везане за претходни кредитни уговор 

из исте кредитне линије. 

Члан 26. 

Одредбе ове Одлуке које регулишу питање дужине 

грејс периода, висине каматне стопе, трошкова 

обраде захтјева, начина отплате кредита и 

инструмената обезбјеђења уредне отплате одобреног 

кредита, а које се односи на предузетнике и за правна 

лица, примјењују се и за предузетнике и правна лица 

којима је поново одобрен приступ кредитној линији. 

 

Рефинансирање 

Члан 27. 

Код поновног приступа кредитној линији за 

предузетнике и предузећа, корисник може извршити 

рефинансирање постојећих кредита из исте кредитне 

линије, у циљу обједињења кредитних уговора,  под 

следећим условима: 

- да корисник испуњава услове за понован приступ 

кредитној линији из члана 25. ове одлуке; 

- рефинансирати се могу само недоспјела 

потраживања за један или више општинских 

кредита чија је отплата у току, с тим да дио новог 

кредита предвиђен за рефинансирање не прелази 

50%; 

- обавезе за ново запошљавање, у складу са 

одредбама ове одлуке, примјењују се за дио новог 

кредита који се не односи на рефинансирање, док 

обавезе задржавања запослених по рефинанси-

раним кредитима остају до отплате новог кредита; 

- обавеза кориштења кредита према намјени из члана 

15. ове одлуке примјењује се на дио кредита који се 

не односи на рефинансирање; 

- Једнократну накнаду за сервисирање кредита из 

члана 7. ове Одлуке, за дио кредита који се користи 

за рефинансирање, плаћа корисник, по стопи коју 

договори са Банком. 

Средства из општинских кредита се не могу 

користити за рефинансирање кредита из других 

кредитних линија. 

 

Процедура за приступ кредитној линији 

Члан 28. 

Право на одобравање кредита према напријед 

назначеним критеријима остварује се кроз процедуру  

која се састоји из  више фаза и то: 

- објављивање позива за подношење захтјева за 

одобравање кредита; 

- подношење захтјева за кредит; 

- пријем и евиденција захтјева; 

- утврђивања стварног стања на терену од стране 

представника Општине Требиње и банке у вези са 

понуђеним бизнис планом (представнике Општине 

Требиње именоваће Начелник општине посебним 

Рјешењем а представнике банке надлежни орган 

банке); 

- обрада захтјева; 

- доношење одлуке о захтјеву; 

- закључивање уговора о кредиту и  

- спровођење закљученог уговора о кредиту. 

Члан 29. 

Позив за подношење захтјева за додјелу кредита 

објављује банка и исти садржи основне елементе 

значајне за подношење захтјева као што су : 

- предмет позива (расподјела средстава намијењених 

за стимулативно кредитирање по областима 

утврђеним Програмом кориштења, ради 

запошљавања); 

- категорија потенцијалних корисника кредита; 

- адреса на коју се предају захтјеви; 

- рок за предају захтјева; 

- документи који се морају приложити  уз захтјев; 

- висина каматне стопе, рок отплате кредита, 

инструменти обезбјеђења уредне отплате. 

Члан 30. 

Позив из члана 29. ове Одлуке објавиће се путем 

локалних средстава јавног информисања. 

Позив се, први пут објављује након давања налога од 

стране Општине Требиње банци да отпочне са 
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реализацијом уговора о сервисирању тих средства. 

Обнављање позива за подношење нових захтјева 

зависиће од нивоа расположивих средстава, односно 

од динамике уплате редовних средстава и ануитета 

по одобреним кредитима. 

Члан 31. 

Потенцијални корисници кредита захтјев за кредит 

подносе на протокол банке у писменој форми. 

Индивидуални пољопривредни произвођачи захтјев 

подносе на прописаном обрасцу, предузетници на 

меморандуму или обичном папиру формата А4, а 

правна лица искључиво на меморандуму. 

Члан 32. 

Уз захтјев из претходног члана ове Одлуке 

потенцијални корисници кредита морају приложити 

следећа документа: 

Индивидуални  пољопривредни произвођачи: 

- план улагања средстава, 

- потврду Завода за запошљавање Требиње да се 

налазе на евиденцији Завода као незапослена лица, 

- потврду од АПИФ-а да су чланови породичног 

пољопривредног газдинства, 

- предрачуне за планирана улагања или купопродајне 

предуговоре, 

- овјерену фотокопију личне карте подносиоца  

захтјева, 

- потврду од надлежног суда о некажњавању. 

Предузетници: 

- бизнис план, који мора да садржи основне податке 

о подносиоцу захтјева и досадашњим његовим 

пословним активностима, задатак пројекта, 

предрачунску вриједност, структуру улагања, 

изворе финансирања, анализу тржишта набавке и 

продаје, структуру прихода и расхода у години 

прије инвестирања и план прихода и расхода за 

вријеме отплате кредита; 

- предрачуне за набавку опреме и репроматеријала, 

предрачунску вриједност грађевинских радова; 

- рјешење о регистрацији код надлежног органа 

Општине Требиње, односно потврду да је код 

надлежног органа Општине Требиње поднио 

захтјев за регистрацију дјелатности; 

- овјерену фотокопију личне карте подносиоца 

захтјева; 

- уговор о обављању платног промета са банком; 

- потврда од Суда о некажњавању; 

- потврда од стране Пореске управе о измиреним 

обавезама по основу јавних прихода; 

- потврду од Завода за запошљавање да се лица која 

намјерава запослити налазе на евиденцији 

незапослених лица, као и овјерену изјаву да 

лицима, која намјерава запослити није био 

послодавац у периоду од најмање шест мјесеци у 

односу на подношење захтјева за додјелу кредита. 

Правна лица: 

- бизнис план, који мора садржавати основне податке 

о предузећу и досадашњим његовим пословним 

активностима, задатак пројекта, предрачунску 

вриједност, структуру улагања, изворе 

финансирања, анализу тржишта набавке и продаје, 

податке из биланса стања и успјеха за двије 

последње године као и пројекцију   биланса стања и 

успјеха, те готовинског тока за вријеме отплате 

кредита; 

- предрачуне за набавку опреме и репроматеријала, 

предрачунску вриједност грађевинских радова; 

- извод  из судског регистра; 

- потврду од Завода за запошљавање да се лица која 

намјерава запослити налазе на евиденцији 

незапослених лица, као и овјерену изјаву да 

лицима, која намјерава запослити, није био 

послодавац у периоду од најмање шест мјесеци у 

односу на дан подношења захтјева за додјелу 

кредита. 

 

Обрада кредитног захтјева 

Члан 33. 

Поднесени захтјеви се заводе у књигу протокола 

хронолошки како су примљени. 

У случају да износ тражених средстава од стране 

потенцијалних корисника кредита пређу висину 

расположивих средстава за пласман у одређеном 

моменту, банка може  привремено обуставити даљи 

пријем захтјева до рјешења приспјелих захтјева. 

Чињеницу обустављања пријeма захтјева као и 

поновно отпочињање пријема банка је дужна 

објавити путем локалних средстава јавног 

информисања. 

Члан 34. 

Обрада приспјелих захтјева вршиће се по 

редослиједу  запримања. 

Члан 35. 

Обрада захтјева из претходног члана ове Одлуке 

вршиће се у складу са процедуром коју утврђује 

банка, а састоји се од формалне процјене приложених 

докумената и суштинске оцјене оправданости 

захтјева и кредитне способности подносиоца захтјева 

за додјелу кредита. 

Члан 36. 

На основу оцјене из претходног члана Стручна 

служба банке сачињава извјештај о анализи 

кредитног захтјева и исти, у виду кредитног 

приједлога подноси кредитном одбору на 

разматрање. 
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Члан 37. 

Кредитни приједлог мора да садржи став стручне 

службе да се захтјев одобри или не, са разлозима за 

или против и мора садржавати основне елементе за 

доношење одлуке од стране Кредитног одбора. 

Члан 38. 

На основу приједлога Стручне службе банке и на 

други начин прикупљених информација Кредитни 

одбор доноси одлуку о прихватању или одбијању 

захтјева за одобрење кредитних средстава. 

Одлука Кредитног одбора је коначна. 

Члан 39. 

Кредитни одбор се формира од преставника Банке и 

Општине Требиње. 

Кредитни одбор се састаје најмање једном у 15 дана. 

Члан 40. 

Скупштина општине ће посебним рјешењем 

именовати два члана Кредитног одбора као 

представнике Општине Требиње. 

Члан 41. 

Одлуке из своје надлежности Кредитни одбор доноси 

једногласно. 

Члан 42. 

На основу одлуке Кредитног одбора о одобравању 

кредита, надлежни службеник банке закључује са 

овлаштеним представником подносиоца захтјева за 

одобравање кредитних средстава Уговор о условима 

и начину кориштења кредитних средстава. 

Упоредо са потписивањем Уговора из претходног 

става овог члана обавеза корисника кредита је да 

достави инструменте обезбјеђења отплате кредита. 

Члан 43. 

На основу закљученог Уговора о кориштењу кредита 

и приложених одговарајућих инструмената 

обезбјеђења  кредита, банка ће омогућити пласман 

одобрених средстава. 

 

Контрола и извјештавање 

Члан 44. 

На приједлог Начелника општине, Скупштина 

општине Требиње ће посебним Рјешењем именовати 

одбор од девет чланова за контролу праћења 

примјене критерија и намјенског кориштења 

средстава. 

Члан 45. 

У току кориштења кредита Општина Требиње и 

банка се старају о досљедном поштовању свих 

одредби уговора, а посебно о намјенском кориштењу 

кредитних средстава и њиховом поврату. 

 

 

Члан 46. 

Најкасније у року од шест мјесеци од дана почетка 

пласмана кредитних средстава банка ће заједно са 

члановима Одбора за контролу и праћење примјене 

критерија и намјенског кориштења средстава 

извршити контролу намјенског кориштења средстава, 

и о истој сачинити извјештај. 

Члан 47. 

У случају да корисник кредита није испунио обавезе 

по питању запошљавања, или није извршио 

планирана улагања у складу са бизнис планом, банка 

је дужна отказати кредит и покренути поступак 

пријевремене принудне наплате кредита уз примјену 

законске затезне камате. 

Члан 48. 

Уколико корисник кредита уредно не отплаћује 

доспјелу камату или рате кредита банка се обавезује 

да покрене поступак принудне наплате доспјелих 

обавеза од корисника кредита и гараната. 

Члан 49. 

Банка се обавезује да редовно – полугодишње 

извјештава Скупштину општине Требиње о пласману 

и стању средстава, а и чешће на захтјев Скупштине 

или Начелника Општине. 

Одбор за контролу и праћење примјене критерија и 

намјенског кориштења средстава обавезује се да 

редовно - полугодишње извјештава Скупштину 

општине Требиње о својим активностима, а и чешће 

на захтјев Скупштине или Начелника Општине. 

 

Завршне одредбе 

Члан 50. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Одлука о критеријима, поступку за додјелу кредита и 

условима за кориштење кредита ("Службени гласник 

Општине Требиње", број 8/04, 5/05, 8/06 и 2/09). 

Члан 51. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-174/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 

30.08.2010. године, донијела је 
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О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова управних одбора у јавним 

установама чији је оснивач општина Требиње 

/за позиције које су упражњене / 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

чланова управних одбора у јавним установама чији је 

оснивач Општина Требиње, и то у: ЈУ Агенција за 

развој малих и средњих предузећа, ЈУ Дјечији вртић 

„Наша радост“, ЈУ Требињестан, ЈУ Центар за 

информисање и културу, ЈУ Центар за социјални рад, 

ЈЗУ Апотека –Требиње, ЈЗУ Дом здравља Требиње, 

ЈУ Туристичка организација Требиње и ЈУ 

Требињеспорт. 

Члан 2. 

За избор и именовање из члана 1. ове Одлуке поред 

општих услова прописаних Законом, прописани су 

посебни критерији и услови Одлуком 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 ). 

Члан 3. 

Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке објавиће се у 

«Службеном гласнику Републике Српске» те 

дневном листу «Глас Српске». 

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана 

посљедњег објављивања у гласилу из претходног 

става. 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед пријава 

приспјелих на конкурс, разговора са кандидатима 

који уђу у ужи избор и предлагање ранг листе 

кандидата у складу са утврђеним критеријима 

прописаних Законом, Одлуком Скупштине општине 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ 

број: 4/05 и 1/08 ) и критеријима утврђеним 

Статутима jавних установа чији је оснивач Општина 

Требиње, уколико су исти усклађени са наведеном 

Одлуком, извршиће Комисија за избор гдје 

Скупштина општине врши коначно именовање. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-175/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана  2. став 6. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 11/95) 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 30.08.2010. 

године, донијела је                                                                 

 

О Д Л У К У 

О ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ 

                                                                     

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се текст Одлуке од посебног 

друштвеног интереса тј.одредбе о гробљима и 

погребној дјелатности. 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 2. 

Гробље је комунални објекат који Општина Требиње 

даје на управљање и одржавање одабраном 

предузећу. Гробљем у смислу ове одлуке, сматра се 

земљиште које је одређено за сахрањивање умрлих 

као и сви објекти и уређаји који се налазе на томе 

земљишту, а служе за сахрањивање, уређење и 

управљање  гробљем. 

Члан 3. 

Овом Одлуком утврђују се услови за изградњу 

гробља, гробница, услови и начин управљања  и 

одржавања гробљима, начин сахрањивања и 

ископавања умрлих лица, пренос посмртних остатака 

у гробље, услови за напуштање и прекопавање 

гробља. 

Земљиште за гробља на подручју општине Требиње 

одређује се одлуком Скупштине општине. 

Као гробље изван употребе сматра се земљиште на 

којем је одлуком обустављено даљње сахрањивање (у 

даљем тексту:напуштено гробље). 

Члан 4. 

Градска гробља на подручју општине Требиње 

смјештена су на локацијама у Подгљивљу и у 

Бањевцима, а састоји се од: 

а) Православног, 

б) Исламског, 

ц) Римокатоличког, 

д) Атеистичког 

Гробља су међусобно одвојена уз заједничко 

кориштење објекта мртвачнице, трга опроштаја и 

других објеката и терена. 

Осталим гробљима сматрају се сва гробља на 

подручју општине Требиње. 

Органи управљања гробљима донијеће у року од три 

мјесеца од дана ступања на снагу ове Одлуке 



 
Број:5 - Страна: 10   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ Датум: 20.09.2010. 

 

Правила о управљању гробљима уз сагласност 

надлежног општинског органа управе.  

(Правила садрже нарочито: одредбе о употреби 

гробља, одржавању чистоће, о висини накнаде за 

кориштење мјеста за гроб одн.гробницу, као и остала 

питања која се односе на управљање одржавање и 

уређење гробља.) 

II -  ИЗГРАДЊА ГРОБАЉА 

Члан 5. 

Изградња нових и проширење постојећих гробаља 

врши се на мјестима која су одређена урбанистичком 

документацијом, којом ће бити тачно одређен 

простор за сахрањивање, простор за гробнице и  

помоћне објекте. 

Приликом одређивања локације за ново гробље 

нарочито ће се водити рачуна о обезбјеђењу 

санитарно-хигијенских и других прописаних услова 

за подизање гробља, да је земљиште равно или с 

благим нагибом , сухо и оцједито, тако да подземне 

воде не допиру до гробова, да је земљиште добро 

саобраћајно повезано са насељем, да подземне воде 

не угрожавају објекте за снадбијевање становништва 

водом за пиће, да по својој величини може бити у 

употреби најмање 15 година. 

Члан 6. 

На гробљу се могу изграђивати само они објекти и 

уређаји који служе за гробљанске сврхе као што су 

мртвачнице, санитарни објекти, просторија за управу 

гробља, продавнице материјала за сахрану (ковчега, 

вијенаца, цвијећа и материјала за сахрану по 

вјерским обредима). 

Сва површина намијењена за сахрањивање мора бити 

подијељена у редове и гробне парцеле. Свака гробна 

парцела мора бити обиљежена. Путеви између 

гробних поља не смију бити ужи од 1,5 m, а размак 

између гробова износити најмање 0,5 m. 

Гробља морају имати поред мртвачнице, која мора 

испуњавати законом прописане услове  и просторију 

за обдукцију, просторију за смјештај умрлих, 

просторију за купање, за смјештај умрлих од 

заразних болести, расхладну комору  за смјештај и 

чување средстава, опреме и прибора за чишћење и 

дезинфекцију, гардеробу и санитарни чвор. 

Члан 7. 

На гробљу се могу изграђивати, поред мртвачница, 

гробова, гробница, надгробних споменика и знакова 

и објекти који су потребни за санитарну и техничку 

службу гробља. 

На  гробљу се не могу постављати предмети, 

одн.истицати натписи који су у супротности са 

природом   гробља или  којим би се могао 

повриједити пијетет према умрлим.                                               

 

Члан 8. 

Гробље мора имати посебан простор за одлагање 

отпадака, спаљивање вијенаца и сл.који се мора 

одржавати у уредном и чистом стању. 

Члан 9. 

Гробље мора бити ограђено чврстом оградом, чију 

врсту и димензије одређује орган надлежан за 

послове грађења. 

Гробље мора имати простор за паркирање возила-

паркинг простор. 

Приступни пут до гробља мора бити  широк најмање 

2 m.   

III – УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА 

Члан10. 

Градским гробљем управља предузеће одабрано у 

складу са Законом о јавним набавкама. 

Осталим гробљима на подручју општине Требиње 

управљају вјерске и мјесне заједнице на чијем 

подручју се налазе постојећа гробља. 

Право кориштења мјеста за гроб или гробницу на 

градском гробљу стиче се на основу одобрења које 

издаје надлежно предузеће. 

Лице које је стекло право на кориштење гробног 

мјеста у градском гробљу, стиче право на 

индивидуалну изградњу у складу са већ постојећим 

пројектима типских гробница.                                                               

Члан11. 

Надлежно предузеће врши изградњу појединачних 

гробница у Бањевцима, по усвојеним  типским 

пројектима и по утврђеним цијенама. 

Члан12. 

Нико нема право без одобрења организације која 

управља гробљем да сам врши било какве радове у 

гробљу изузев уређења и одржавања постојећих 

гробова и гробница. 

IV – ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ГРОБЉА                                                                  

Члан13. 

Гробље се одржава у уредном стању у складу са 

планским распоредом гробних парцела урбани-

стичким и санитарним пројектима . 

При уређивању гробља  мора се пазити на естетски 

изглед гробља (гробних парцела) и поштовање према 

умрлим. 

Члан 14. 

Бетонирање темеља око гробног мјеста  и гробница 

врши предузеће коме је дато на управљање, а остали 

радови (облагање темеља гробнице, постављање 

споменика  и др.) могу обављати друга лица само по 
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предходном  договору заједнице која управља 

гробљем. 

Код извођења радова из предходног става, извођач се 

поред општих мора придржавати и посебних прописа 

донијетих од стране предузећа које управља 

гробљем. На посебне прописе које доноси предузеће 

сагласност даје Начелник Општине. 

Члан15. 

Радови на уређењу гробова и гробља морају се 

изводити на начин који чува мир и достојанство на 

гробљу, а могу се вршити само у дане када заједница 

која управља гробљем одреди. 

Грађевински материјал (цигла, камен, шљунак, 

пјесак, креч и др.) могу се уносити само за вријеме 

вршења радова  и само на начин којим се не 

заклањају ни оштећују гробови, објекти или насади. 

Послије сваког прекида, односно послије завршених 

радова  на гробљу треба уредити мјесто на којем се 

радило. 

Превоз материјала потребног за извођење радова на 

гробљу  може се превозити путевима и стазама и 

само у оно вријеме када је то одређено. 

Недељом и у дане државних празника забрањено је 

на гробљу извођење занатских и других радова. 

Приликом извођења радова и прекопавања гробова и 

прекопавања гробља, пронађене кости или други 

дијелови погребне опреме закопаће се на исто мјесто  

или у заједничкој гробници  коју за то одреди 

организација за управљање гробљем. 

Ако се приликом извођења радова пронађу предмети 

од вриједности, предаће се надлежном предузећу или 

надлежном органу управе Општине Требиње. 

Забраниће се рад на одређеном објекту извођачу који 

се, након извођења радова није придржавао одредаба 

из предходних ставова. 

Члан 16. 

Гробови морају бити затрављени и засађени цвијећем 

уколико се на њима не налази плоча и мора се водити 

рачуна  да се не оштете сусједни гробови (гробнице). 

Сађење и његовање зеленила врше лица која су 

стекла право кориштења гробља. Засађено украсно 

грмље и  дрвеће је државна  својина   и може се 

уклонити  само по одобрењу предузећа које управља 

гробљем.   

Засађено украсно биље на гробовима и око њих 

дозвољено је уклањати само уз сагласност лица које 

је стекло право на кориштење гробног мјеста. 

У случају да лице које је стекло право на кориштење 

гробног мјеста не води рачуна о засађеном украсном 

биљу,  надлежно предузеће је овлаштено да уклони 

све растиње које смета другим гробовима или 

нарушава естетски изглед гробља. 

 

Члан 17. 

Надгробни споменик мора одговарати естетским 

критеријумима и пијетету према умрлом. 

Поред одговарајућих података о умрлом и имена 

ожалошћених надгробни натпис може да садржи и 

неки други пригодан текст, цртеж, слику  или 

орнамент. 

Забрањено је стављање натписа и знакова којима се 

оптужују жива или умрла лица, којима се вријеђају 

национални и вјерски осјећаји, и који су у 

супротности са општим правилима.  

 V – САХРАЊИВАЊЕ НА ГРОБЉУ 

Члан 18. 

Тијело умрлог лица на подручју општине мора се 

након утврђивања узрока смрти и издавања дозволе 

за сахрану превести у мртвачницу, гдје ће се 

налазити до сахране или до одвоза на друга гробља. 

Члан 19. 

Гробље у коме се врши сахрана, по правилу се 

одређује према последњем пребивалишту, односно 

боравишту, или мјесту гдје је смрт наступила. 

Сахрањивање умрлих може се извршити на било ком 

гробљу на подручју општине Требиње уколико је 

умрли за живота изразио такву жељу, или ако је то 

жеља лица која се брину  о његовој сахрани.                                                             

Члан 20. 

Пренос посмртних остатака из једног гроба у други, 

или из једног гробља у друго, предузеће које управља 

гробљем може дозволити ако постоји сагласност 

покојникових најближих сродника  и сагласност 

органа управе за послове санитарне инспекције. 

Члан 21. 

Цијена услуга на градском гробљу, уређење и 

одржавање градског гробља, изградња гробова и 

гробница, као и цијена простора за гробнице и остале 

услуге у вези са сахрањивањем умрлих одређује 

надлежно предузеће, уз сагласност надлежног 

општинског Органа. 

Све цијене морају бити  специфициране по врстама 

услуга у посебном цјеновнику. 

Члан 22. 

За грађане који се сахрањују у градском гробљу, 

смртни случај се пријављује надлежном предузећу. 

Уз пријаву се по правилу прилаже  и налаз љекара 

који је констатовао смрт. 

Члан 23. 

Превоз умрлог од стана до капеле-мртвачнице, или 

другог мјеста смрти, врши се најкасније 6 часова 

послије смрти без пратње изузев чланова уже 

породице посебним колима за ту намјену. Тијело 



 
Број:5 - Страна: 12   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ Датум: 20.09.2010. 

 

умрлог превози се у затвореном дрвеном или 

металном сандуку.  

Члан 24. 

Тијело умрлог прима се у капелу-мртвачницу на 

чување у затвореном сандуку који се не може 

отворити без присуства родбине. 

Родбина може у капели-мртвачници поред умрлог 

остати у љетном периоду од 6-22 часа, а у зимском 

од 8-20 часова. 

На дан сахране организација за управљање гробљем 

преузима све обавезе  у вези са сахраном. 

Члан 25. 

Преношење умрлог од трга опроштаја у гробље и од 

капеле – мртвачнице  на гробље врше радници 

организације која управља гробљем, уколико 

породица другачије не захтијева. 

Допуштено је грађанима да одају пошту покојнику 

који је изложен, само над затвореним сандуком.                                                                           

Члан 26. 

Сахрана умрлог може се извршити након 24 часа од 

утврђивања смрти или у року од 48 сати од 

наступања смрти односно њеног утврђивања. 

Изузетно сахрана умрлог лица може се извршити  и 

прије или послије предходног става уз сагласност  

или на захтјев надлежног органа. 

Члан 27. 

Објектима за вршење вјерских обреда који се налазе 

у постојећим гробљима на подручју општине 

Требиње управљају вјерске заједнице којима ти 

објекти припадају. 

Члан 28. 

Приликом сахране на гробљу се могу вршити вјерски 

обреди у складу са Законом о правном положају 

вјерских заједница. 

Забрањују се све посмртне поворке – спроводи од 

мртвачнице  код Медицинског центра и са других 

мјеста гдје се умрли налази до градског или других 

гробља до којих се долази улицама Требиња. 

Сахрана на градском гробљу обављаће се на начин 

што ће се умрли из мртвачнице код Медицинског 

центра и са других локација пренијети мртвачким 

колима до трга опроштаја у гробљу. Грађани који 

желе учествовати на сахрани умрлог сакупљају се на 

тргу опроштаја и послије одавања поште и израза 

саучешћа родбини, умрли се носи на сахрану у једно 

од гробаља овисно од његове жеље и припадности, 

ако је то за живота изјавио или жеље његове родбине. 

Члан 29. 

Заслужним лицима која се по одлуци Скупштине 

општине или друге друштвено-политичке заједнице 

излажу на одређеном мјесту ван гробља или 

мртвачнице ради одавања почасти одбор за сахрану 

уз споразум са организацијом управљања гробљем 

брине се о начину, времену и мјесту сахране. 

Пренос посмртних остатака послије обављене 

почасти до гробља може се вршити и са пратњом и 

поворком, ако то одбор за сахрану одлучи. 

Сахрана на осталим гробљима на подручју општине 

Требиње врши се без поворка и спровода градским 

улицама. 

Члан 30. 

У случају несреће у којој је изгубило живот већи број 

лица, а предузеће не може организовати сахрану 

сходно одредбама ове Одлуке, сахрана се може 

извршити на други начин у споразуму управе 

надлежне за санитарне инспекције. 

VI – ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉУ 

Члан 31. 

Посјетиоци гробаља дужни су за вријеме посјете 

поштовати  пијетет према умрлима. 

На гробљу је забрањено: 

- газити алеје и гробове, кидати и ломити цвијеће, 

прљати гробове,  

- служити јела и пића, бацати храну и отпатке, 

прати на чесмама на гробљу, бацати увеле вијенце 

и цвијеће осим на мјесто које је за то одређено, 

- да дјеца до 10 година улазе без  пратње родитеља, 

- уводити животиње, увозити бицикла и друга 

возила, 

- продавати ма какву робу без одобрења  надлежног 

предузећа, 

- просјачити, 

- улазити у капеле – мртвачнице без одобрења 

надлежног предузећа, 

- стављање натписа и знакова којима се оптужују 

(вријеђају) жива или умрла лица, 

- којима се вријеђају национални и вјерски осјећаји, 

- лов, свако трговање, довођење паса и напасање 

стоке,  

- који су у грубом нескладу са општим прописима. 

Члан 32. 

Која умрла лица се могу положити у породичну 

гробницу - одлучује  лице које је стекло право на 

кориштење гробног мјеста или лице  које он за то 

овласти, а  ако њих нема најужа родбина  градитеља. 

У случају спора око одређивања из предходног става, 

умрли ће се положити у гроб и ту остати до окончања 

спора. 

Члан 33. 

Бесплатно уступање на привремено кориштење, 

гробницу  може уступити само лице које је стекло 

право на кориштење гробног мјеста, или лице које он 
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за то овласти, односно родбина лица које је стекло 

право на кориштење гробног мјеста. 

Члан 34. 

Трошкове сахране сноси наручилац сахране. 

Изузетно трошкове сахране сноси општина и то само 

у случајевима: 

- сахране непознатих лица, 

- сахране лица за које нема интереса родбина, 

- сахране лица слабог материјалног стања, које 

нема ближе родбине, 

За таква лица локацију ће одредити надлежно 

предузеће.  

Да је лице слабог материјалног стања, доказује се 

потврдом МЗ. 

Трошкови сахране из става 2. овог члана обухватају 

минималне услуге, и то: 

1. Опрема: 

- сандук 

- крст 

- душек и јастук 

- покров 

- слова 

- шарар 

 2. Услуге: 

- превоз, 

- утовар и истовар умрлог, 

- употреба мртвачнице, 

- употреба хладњаче, 

- дезинфекција возила, 

- ископ и затрпавање. 

VII – САХРАЊИВАЊЕ ИЗВАН ГРОБЉА 

Члан 35. 

На подручју општине Требиње не може се вршити 

сахрањивање изван гробља. 

Члан 36. 

Остаци лица покопаног изван гробља у употреби, 

могу се пренијети уколико се томе не противи 

породица умрлог, односно лице које је овлаштено.   

Рјешење о ископавању и поновном  укопу посмртних 

остатака доноси орган надлежан за послове 

санитарне инспекције. 

Трошкове ископавања и поновног укопа посмртних 

остатака сноси лице које се стара о гробу. 

VIII – ИСКОПАВАЊЕ ЛЕШЕВА ИЗ ГРОБА       

(Ексхумација) 

Члан 37.                                                            

Посмртни остаци  се могу ископати из гроба ради 

преноса у друго гробље уз поштовање постојећих 

санитарних прописа. 

Ископавање посмртних остатака из предходног става  

може се вршити у времену од  20-07 сати у љетном 

односно 16-08 у зимском периоду. Ако је узрок 

смрти била нека заразна болест ископавање се не 

може извршити прије истека једне године дана. У 

времену од 1.06. – 30.09. у току године забрањено је 

ископавање и преношење посмртних остатака. 

Одобрење за ископавање даје орган надлежан за 

послове санитарне инспекције. 

Трошкове ископавања и преношења посмртних 

остатака сноси лице по чијем захтјеву је одобрено 

ископавање и пренос посмртних остатака а ако је то у 

општем интересу трошкове сноси општина. 

IХ – НАПУШТАЊЕ И ПРЕКОПАВАЊЕ 

ГРОБЉА 

Члан 38. 

Када се утврди да у гробљу или дијелу нема више 

мјеста за сахрану врши се напуштање гробља и 

ставља се ван употребе (напуштено гробље). 

Гробље се може ставити ван употребе и кад је то 

нужно из санитарних, урбанистичких и других 

разлога. 

Одлуку о стављању гробља или дијела гробља изван 

употребе доноси скупштина општине, а овом 

Одлуком утврђују се услови за пренос посмртних 

остатака . 

Гробља у којима током последњих 10 година није 

вршено сахрањивање сматрају се напуштеним 

гробљима и при њиховом привођењу другој намјени 

важе одредбе ове Одлуке које се односе на 

прекопавање. Одлука из става 2. овога члана 

објављује се у општинском Службеном гласнику. 

Члан 39. 

Напуштено гробље, или дио гробља, може се 

привести другој намјени након 10 година ако је 

земљиште оцједито односно по истеку рока од 20 

година ако је земљиште влажно ( рок почивања). 

Напуштено гробље, након истека рока од 8 година од 

напуштања може бити претворено у парковску 

површину. 

Ископавање посмртних остатака у напуштеним  

гробљима може се вршити ако су  истекли рокови из 

става1.овог члана. 

Ако у гробљу престане сахрањивање и прије 

доношења одлуке о напуштању гробља, рокови из 

става 1.овог члана се рачунају од последњег укопа у 

гробљу које је напуштено. 

Члан 40. 

По истеку рока почивања поједини гробови, дио 

гробља или цијело гробље ће се прекопати, а 

посмртни остаци пренијети у заједнички гроб, 

односно  гробницу. 
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На заједнички гроб  односно гробницу ставиће се 

ознака са именима покопаних. 

Скупштинском одлуком одређује се које ће се гробље 

прекопати и на којем ће се гробљу вршити поновни 

укоп покопаних остатака умрлих. Прекопавању се не 

може приступити прије истека рока који мора истећи 

од објављивања саопштења о доношењу одлуке о 

прекопавању до прекопавања. Тај рок не може бити 

краћи од 2 мјесеца ни дужи од 6 мјесеци. 

Наведена одлука се објављује у  Службеном гласнику 

Општине Требиње и Службеном гласнику  РС.                                                            

X – ГРОБНА ЕВИДЕНЦИЈА 

Члан 41. 

Предузеће које управља гробљем, обавезно је да води 

евиденцију: 

- о свим умрлим лицима сахрањеним у гробљу,  са 

назнаком гробног мјеста; 

- о лицима која се сахрањују о трошку општине; 

- о лицима која су била сахрањена у гробљу и 

касније ексхумирана и пренесена у друго гробље; 

- о врстама гробова;  

- о надгробним споменицима трајне умјетничке 

вриједности; 

- о резервисаним гробним мјестима; 

Евиденција из овог члана мора се уредно водити  и 

стално попуњавати. 

Члан 42. 

Новчаном казном у износу до 9.000 КМ казниће се 

правно лице за прекршај из чланова: 7, 9, 13, 14, 15, 

18, 35, 34, 38, ове oдлуке. 

Физичко лице ће се казнити за прекршаје из става 1. 

овог члана новчаном казном у износу  до 90  КМ.                                                              

Члан 43. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе 

одредбе о гробљима, поглавље VI  Одлуке о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Општине Требиње“ број: 2/96). 

Члан 44. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

Број:09-013-177/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу чланa 2. Закона о безбједности саобраћаја 

на путевима у БиХ („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број 6/06) 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 

30.08.2010. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

 о измјени и допуни Одлуке о безбједности 

саобраћаја на подручју општине Требиње 

 

Члан 1. 

У Одлуци о безбједности саобраћаја на подручју 

општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број 1/97, 4/99, 6/01, 7/02, 3/03, 3/04, 4/04, 

9/05, 2/06, 8/06, 8/08, 3/09 и 4/10) у члану 15. став 2. 

послије ријечи „рок важности од једне године.“  

брише се све до краја става. 

 

Члан 2. 

Све дозволе које су издате за снабдјевање пословног 

простора (дозволе плаве боје) престају да важе. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-178/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 46. и  61. Закона о уређењу простора 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 84/02), 

и члана 31. Статута Општине Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 

3/08), Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 30.08.2010. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о ревизији  дијела Регулационог плана 

„Јужни градски излаз“ 

 

I 

Доноси се ревизија дијела  Регулационог  плана  

„Јужни градски излаз“ (у даљем тексту: План). 

 

II 

План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

Текстуални дио Плана садржи: 

А. Уводно образложење - подаци о планирању 

Б. Стање организације, уређења и коришћења 

простора 

Ц. Потребе, могућности и циљеви организације, 

уређења и коришћења простора 

Д. План организације, уређења и коришћења 

простора 

Е. Одредбе и смјернице за провођење Плана 

Графички дио Плана садржи: 

1.а. Геодетски план са висинском представом и 

картом  подземних инсталација 1:1000  
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 1.б. Валоризација грађевинског бонитета 

и посебних вриједности 1:1000  

2.  Извод из Урбанистичког плана 

"Требиње 2002. - 2015." 1:20 000  

3.  План рушења 1:1000 

4.  Инжињерско-геолошка карта  1:1000 

5.  План организације простора  1:1000 

6. План саобраћаја, саобраћајница 

 и нивелације 1:1000  

7. План хидротехничке 

 инфраструктуре  1:1000 

8.  План енергетске и телекомуни- 

кационе инфраструктуре 1:1000 

9.  План регулационих и 

грађевинских линија 1:1000 

10. План парцелације са 

аналитичо-геодетским елементима 

за пренос плана на терен 1:1000 

 

III 

План  је израдио „Пут инжињеринг„ Д.О.О. 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 („Службени 

гласник Републике Српске“ број 112/06). 

План је основа за промјену облика и површине 

постојећих парцела у смислу Закона о грађе-винском 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“ 

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.  

VIII 

Ступањем на снагу ове Одуке престаје да важи дио 

измјењеног и допуњеног Регулационог Плана Јужни 

градски излаз  на који се односи ревизија.  

 

Број:09-013-179/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

На основу члана 27. Закона о уређењу простора 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 84/02), 

и члана 31. Статута Општине Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 

3/08), Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 07.09.2010.  године, донијела је  

О  Д  Л  У  К  У 

о измјени и допуни Одлуке о приступању изради 

Регулационог Плана Брегови 

 

Члан 1. 

Члан 2. Одлуке се мијења тако да се иза везника и 

додаје ријеч новог па члан 2. гласи:  

Одлука се састоји од текстуалног и новог 

графичког дијела, који је њен саставни дио. 

 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. Одлука се мијења тако што се иза 

ријечи на западу: источном границом Регулационог 

Плана Брегови 2 ставља тачка, а бришу се ријечи до 

споја са Преображенском улицом. 

Ријечи на сјеверу: дијелом Преображенске до споја са 

Доситејевом улицом. Доситејевом улицом до уласка 

у Стари Град, потом вањским ободом бедема Старог 

Града до споја са ријеком на истоку се бришу и 

умјесто њих се стављају ријечи сјеверно: 

Доситејевом улицом (дио улице уз бедем Старог 

Града), а затим вањским ободом бедема Старог Града 

до споја са ријеком на истоку, тако да члан 3. став 1. 

гласи: 

на западу: источном границом Регулационог 

Плана Брегови 2. 

сјеверно: Доситејевом улицом (дио улице уз бедем 

Старог Града), а затим вањским ободом бедема 

Старог Града до споја са ријеком на истоку. 

Остали дио члана 3 став 1 остаје исти. 

У члану 3. став 2. се брише број 10,18 ha и умјесто 

њега ставља број 11, тако да став 2. овога члана 

гласи:  

Површина обухвата Плана је cca 11 ha.  

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

    

Број:09-013-183/10 

Датум:07.09.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике Српске» број 101/04 

и 42/05), члана 97. и 98. ст. 4 Статута Општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» 

број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине 
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Требиње на сједници одржаној дана 07.09.2010. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о измјени Статута Општине Требиње  

 

Члан 1. 

У члану 73. Статута Општине Требиње («Службени 

гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 

3/08),) реченица „Мјесна заједница има својство 

правног лица.“ се брише. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику Општине 

Требиње». 

 

Број:09-013-184/10 

Датум:07.09.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основи члана 107. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 

42/05, 118/05) и члана 31.Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05, 

10/05,13/05 и 3/08) Скупштина општине Требиње на 

сједници одржаној 07.09.2010. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о измјени и допуни Одлуке о оснивању, 

организацији и финансирању мјесних 

заједница у општини Требиње  

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању, организацији и финансирању 

мјесних заједница у општини Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“ број 3/06) члан 2. мијења 

се и гласи: 

 

 "Мјесна заједница има печат округлог облика у 

складу са законом". 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-185/10 

Датум:07.09.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 31. и 51. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 8/05, 

10/05, 13/05 и 3/08),  и члана 98. Пословника 

Скупштине општине („Службени гласник Општине 

Требиње“ број: 3/06, 13/06, 7/07, 7/08), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 

07.09.2010. године, донијела је  

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању чланова Комисије за давање 

приједлога назива насеља, улица, тргова, мостова, 

институција, установа и друштава на подручју 

општине Требиње 

 

I 

У Комисију за давање приједлога назива насеља, 

улица, тргова, мостова, институција, установа и 

друштава на подручју општине Требиње, именују се: 

1. Др Доброслав Ћук, предсједник 

2. Веселин Савић, замјеник предсједника 

3. Ђорђо Одавић, члан 

4. Владимир Гудељ, члан 

5. Весна Ћоровић, члан 

6. Ервин Побрић, члан 

7. Неђо Марић, члан 

8. Саво Пујић, члан 

9. Веселинка Кулаш, члан 

10. Драгослав Бањак, члан 

11. Др Драган Сорајић, члан 

12. Др Слободан Пртило, члан 

13. Слободан Мрдић, члан 

14. Стеван Бекан, члан 

15. Брано Дурсун, члан 

16. Душан Колак, члан 

17. Гојко Грче, члан 

 

II 

За секретара Комисије именује се господин Марко 

Бешењи. 

 

III 

Задатак Комисије је да изврши анализу постојећих 

назива и предложи евентуалне промјене истих, као и 

да предложи називе улица које до сада нису имале 

називе. 

 

IV 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје са важношћу 

Рјешење број: 09-013-76/06 од 03.04.2006. године 

(Службени гласник Општине Требиње, број: 3/06). 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње». 

 

Број:09-013-186/10 

Датум:07.09.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 121. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 

42/05, 118/05), члана 51. Статута Општине Требиње 

(„Службени  гласник Општине Требиње“ број: 8/05, 
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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 

07.09.2010.године, донијела је 

 

О  Д  Л  У   К  У 

о именовању чланова Комисије за пријем 

службеника Административне службе 

Општине Требиње 

 

Члан 1. 

У Комисију за пријем службеника у 

Административну службу Општине Требиње, ради 

попуне упражњених радних мјеста: 

 

1. "Самостални стручни сарадник за грађанска 

стања“ – 1 извршилац 

2. „Самостални стручни сарадник за еколошке 

дозволе и послове комуналне  

инфраструктуре“ – 1 извршилац 

 

Услови за вршење послова су:  

1. ВСС или ВШС, двије године радног искуства, 

положен стручни испит за рад у 

административној служби,  

2. ВСС – грађевински или природно математички 

факултет – смјер екологија, двије године радног 

искуства, положен стручни испит за рад у 

административној служби, 

 

именују се: 

 

1. Стојанка Мисита, дипл.правник - службеник 

Административне службе Општине Требиње 

2. Марица Милановић, дипл.правник - службеник 

Административне службе Општине Требиње 

3. Брано Дурсун, дипл.правник. - листа стручњака 

коју је утврдила СО 

4. Љиљана Перовић, дипл.економиста - листа 

стручњака коју је утврдила СО 

5. Владо Владичић, дипл.инж.хемије - листа 

стручњака коју је утврдила СО 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије дефинисан је Законом о локалној 

самоуправи. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-187/10 

Датум:07.09.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 5., 13. и 24. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07), члана 43. став 4. Закона о здравстевеној 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број 106/09), члана 10. Закона о апотекарској 

дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, 

број 119/08) 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 07.09.2010. године, 

донијела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјени и допуни Одлуке о оснивању 

ЈЗУ Апотеке Требиње 

 

Члан 1. 

Назив Одлуке о оснивању ЈЗУ Апотеке Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 3/94 и 

2/02) мијења се и гласи „Одлуку о оснивању Јавне 

здравствене установе „Апотека „Требиње“.  

Члан 2. 

У члану 2. став 1. мијења се и гласи “назив установе 

из члана 1. ове Одлуке је Јавна здравствена установа 

„Апотека „Требиње“. 

Члан 3. 

Члан 4. мијења се и гласи:  

 „Апотека је здравствена установа у којој се 

обавља снабдјевање грађана лијековима и 

медицинским средствима, давање упутства за 

њихову правилну употребу и информисање о 

лијековима и медицинским средствима.“ 

 „Апотека израђује магистралне и галенске 

лијекове.“ 

Члан 4. 

Члан 4а. мијења се и гласи: „Дјелатност апотеке је:  

 52.311 - Апотеке, издавање и справљање лијекова 

по рецептури 

 52.312 - Биљне апотеке, издавање и справљање 

лијекова од трава 

 52.320 - Трговина на мало медицинским 

препаратима и ортопедским помагалима 

 52.330 - Трговина на мало козметичким и 

тоалетним препаратима 

 85.122 - Здравствено-превентивна пракса.“ 

Члан 5. 

У члану 5. иза ријечи „члана 4.“ додају се ријечи „и 

члана 4а.“ 

Члан 6. 

У члану 12. ријечи „и Надзорни одбор“ бришу се. 
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Члан 7. 

У члану 13. иза ријечи „оснивач“ бришу се ријечи “на 

приједлог Извршног одбора општине Требиње“ и 

додају ријечи „на период од четири (4) године уз 

предходно спроведен поступак јавне конкуренције“. 

Члан 8. 

У члану 14. став 1. и 2. мијењају се и гласе:  

„Упрани одбор Апотеке има три (3) члана.“ 

„Запослени у установи не могу бити чланови њеног 

Управног одбора.“ 

Члан 9. 

Члан 16. брише се. 

Члан 10. 

Члан 17. брише се. 

Члан 11. 

Чланови 18. и 19. ове Одлуке постају чланови 16. и 

17.  

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Општине 

Требиње". 

 

Број:09-013-189/10 

Датум:07.09.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 112. став 2.  Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“ 

број 106/09), члана 4. и 5. Правилника о поступку 

утврђивања смрти лица („Службени гласник 

Републике Српске“ број 65/10), члана 30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број101/04, 42/05 и 118/05) 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 07.09.2010. год.  донијела је  

 

О Д Л У К У 

о мртвозорству на подручју општине Требиње 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мртвозорство, преглед 

лица и утврђивања смрти лица која су умрла ван 

здравствене установе,  на подручју општине 

Требиње. 

Одлука регулише: 

- начин именовања доктора медицине – 

мртвозорника, 

- подручје на коме ће обављати преглед умрлог 

лица које је умрло ван здравствене установе, 

- висину накнаде за обављени преглед умрлог лица,  

- начин регулисања  путних трошкова везаних за 

послове мртвозорства, 

- вођење евиденције доктора медицине – 

мртвозорника, као и друга питања од значаја за 

обављање мртвозорништва.  

Члан 2. 

Подручје општине Требиње, за потребе 

мртвозорничке службе, утврђује се као јединствено 

подручје, на коме ће доктори медицине-

мртвозорници обављати преглед умрлог лица изван 

здравствене установе. 

Члан 3. 

Мртвозорништво организује Дом здравља Требиње. 

Члан 4. 

Доктори медицине Службе хитне медицинске 

помоћи Дома здравља Требиње именују се за 

мртвозорнике.  

Члан 5. 

Имена доктора медицине – мртвозорника, Дом 

здравља доставиће Одјељењу за општу управу 

Административне службе Општине Требиње ради 

успостављања евиденције доктора медицине-

мртвозорника. 

Евиденција доктора медицине-мртвозорника на 

подручју општине Требиње коју води Општина 

Требиње садржи: 1.име и презиме доктора медицине-

мртвозорника, 2. годину рођења, 3. мјесто 

пребивалишта (адреса), 4.  занимање, 5. подручје на 

коме се обавља преглед умрлих лица. 

Члан 6. 

Висина накнаде за обављање прегледа умрлог лица  

ван здравствене установе, утврђује се у  висини једне  

дневнице у Дому здравља Требиње. 

Превоз доктора медицине-мртвозорника до мјеста 

прегледа умрлог лица, организоваће Дом здравља 

Требиње, а трошкови превоза утврђују се на нивоу од 

20% од цијене 1 литра горива по пређеном 

километру.  

Члан 7. 

Трошкове утврђивања смрти лица ван здравствене 

установе и превоза доктора медицине, из члана 6. ове 

одлуке   исплаћује се из буџета Општине Требиње.  

О трошковима обављања повјерених послова  из 

члана 6. ове одлуке закључиће се уговор између 

Општине Требиње и Дома здравља Требиње, а 

исплата ће се вршити на основу закљученог уговора 

и  достављеног мјесечног извјештаја  о извршеним 

прегледима умрлих лица ван здравствене установе. 

Члан 8. 

Здравствена установа, обавјестиће Одјељење за 

општу управу Административне службе општине 

Требиње о докторима медицине који су одређени за 

преглед лица умрлих у здравственој установи. 
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О свим промјенама доктора медицине – 

мртвозорника, који врше преглед лица умрлих ван 

здравствене установе и доктора медицине који су 

одређени за преглед лица умрлих у здравственој 

установи, здравствене установе, Општа болница 

Требиње и Дом здравља Требиње, ће благовремено 

обавјестити Одјељење за општу управу 

Административне службе Општине Требиње како би 

се извршиле промјене у евиденцији овлаштених 

доктора медицине – мртвозорника која се води у 

овом Одјељењу. 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Требиње". 

 

Број:09-013-190/10 

Датум:07.09.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05 и 118/05), члана 31. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње број 8/05, 

10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника 

Скупштине општине Требиње („Службени гласник 

Општине Требиње“ број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 

дана 07.09.2010. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Омладинске политике Општине 

Требиње 2011.-2015. 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Требиње усваја документ 

Омладинска политика Општине Требиње 2011.-2015. 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је документ Омладинска 

политика Општине Требиње 2011. – 2015. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-192/10 

Датум:07.09.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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), а у вези са чланом 28. Закона о 

основном образовању и васпитању ("Службени 

гласник Републике Српске", број 74/08 и 71/09), 

Скупштина Општине Требиње на сједници одржаној 

дана 07.09.2010. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о приједлогу уписних подручја за основне школе и 

подручна одјељења која им припадају на 

територији општине Требиње 

 

Члан 1. 

На подручју општине Требиње уписују се четири 

основне школе са четири (4) подручна одјељења и то 

како слиједи: 

а)   ''Јова Јовановић Змај'' са три (3) подручна 

одјељења: Ластва, Љубомир и Дражин До 

б)  ''Свети Василије Острошки''  

в)  ''Вук Стефановић Караџић'' једним (1) подручним 

одјељењем - Петрово Поље 

г)   Основна музичка школа   

Члан 2. 

Основне школе oбухватају следећа уписна подручја: 

1. Основна школа ''Јова Јовановић Змај'': 

Центар града, Брегови, Засад, Мостаћи, Хрупјела 

(западно од раскрснице улицом Вука 

Мићуновића према Нектарију Зотовићу, дијелом 

улице Бадема, наставља се улицом Стевана 

Првовјенчаног према Гусларској),  Требињска 

брда, Придворци, Добромани, Струјићи, 

Величани, Драчево, Мркоњићи, Попово Пољице, 

Грмљани и Орашје. 

1.1. Подручно одјељење Ластва: Ластва 

1.2. Подручно одјељење Љубомир: Љубомир, 

Моско и Јасен.  

1.3. Подручно одјељење Дражин До: Дражин До, 

Бјелач и Драженска Гора. 

Напомена: У подручној школи Дражин До настава 

се изводи до петог разреда а шести, седми, осми и 

девети разред дјеца похађају у основној школи ''Јова 

Јовановић Змај''. 

 

2. Основна школа ''Свети Василије Острошки'': 

Горица, Виногради, Градина, Хрупјела (источно 

од раскрснице Вука Мићуновића према 

Нектарију Зотовићу, дијелом улице Бадема 

наставља се улицом Стевана Првовјенчаног 

према Гусларској), Перовића Мост, Дубочани и 

Врбно. 

 

3. Основна школа ''Вук Стефановић Караџић'': 

Полице, Ложиона, Мокри Долови, Тини и Дужи. 

3.1. Подручно одјељење Петрово Поље: Петрово 

Поље, Тодорићи, Волујац и Зубци. 

 

4. Основна Музичка школа – подручје Општине 

Требиње 
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Члан 3. 

Јавне школе дужне су да приликом уписа ученика 

поштују уписна подручја. 

Члан 4. 

Овом Одлуком ставља се ван снаге Закључак о 

приједлогу мрежа уписних подручја за основне 

школе и подручне школе које им припадају на 

територији општине Требиње (''Службени гласник 

Општине Требиње'', број 4/06). 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-193/10 

Датум:07.09.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 46. 55. и 67. Закона о уређењу 

простора („Службени гласник Републике Српске“, 

број 84/02), и члана 31. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 8/05, 

10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на 

сједници одржаној дана 07.09.2010. године,  донијела 

је                                         

О  Д  Л  У  К  У 

о допуни Одлуке о приступању измјени и допуни 

Регулационог Плана 

" Засад поље " 

 

Члан 1. 

Члан 3. Одлуке се допуњује тако да се додаје нови 

став који гласи:  

 

У граници обухвата Плана ће се мијењати они 

објекти који су означени на графичком прилогу.  

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-194/10 

Датум:07.09.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 

дана 30.08.2010. године, на основу члана 51. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), и члана 187. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“ број 124/08), у предмету 

установљења права служности за изградњу високо-

напонског вода на потезу ТС Гучино коло –ТС Гељев 

мост 2, а по захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-

Херцеговина“, а.д. Требиње, донијела је  

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

 

1. Даје се сагласност Начелнику Општине Требиње 

Др Доброславу Ћуку да може закључити Уговор о 

установљењу права служности за изградњу 

високо-напонског вода на потезу ТС Гучино коло 

–ТС Гељев мост 2, а на земљишту означеном као 

к.ч. број 1583/1 и 1630/1, уписане као јавно добро, 

те к.ч. број 1616, 1520, 5510, 1529/1, 1525/1, 

1525/15, 779/131 и 779/1, државна својина са 1/1 

дијела. 

Уговор о установљењу права служности ће се 

потписати са МХ ЕРС ЗП „Електро-

Херцеговина“, а.д. Требиње.  

 

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-169-4/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 

дана 30.08.2010. године, на основу члана 51. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), и члана 187. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08), у предмету 

установљења права служности за постављање 

високонапонског подземног кабла, а по захтјеву МХ 

ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д. Требиње, 

донијела је  

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

 

1. Даје се сагласност Начелнику Општине Требиње 

Др Доброславу Ћуку да може закључити Уговор о 

установљењу права служности за постављање 

високонапонског подземног кабла на потезу ТС 

Тини – Тини 3, а на земљишту означеном као к.ч. 

број 1456/16, 1456/1 и 1396/1 КО Требиње,  

државна својина са 1/1 дијела. Уговор о 

установљењу права служности ће се потписати са 

МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д. 

Требиње.  

 

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-169-5/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 
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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 30.08.2010. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања 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:09-013-171/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 30.08.2010. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања 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:09-013-171-1/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 30.08.2010. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања 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:09-013-171-2/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 30.08.2010. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања 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:09-013-171-3/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 30.08.2010. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе 

„Требињеспорт“ Требиње за 2009. годину.  

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-171-4/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 
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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 30.08.2010. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања 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:09-013-171-5/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 30.08.2010. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања 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:09-013-171-6/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 30.08.2010. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе за одгој 

дјеце „Наша радост“ Требиње за 2009. годину.  

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-171-7/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 30.08.2010. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Здравствене установе 

„Апотека“ Требиње за 2009. годину.  

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-171-8/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 30.08.2010. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Музеј 

Херцеговина“ Требиње за 2009. годину.  
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II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-171-9/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 30.08.2010. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Народна 

библиотека“ Требиње за 2009. годину.  

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-171-10/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 30.08.2010. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 
I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе 

„Требињестан“ Требиње за 2009. годину.  

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-171-11/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 30.08.2010. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о основним показатељима 

финансијског пословања привреде општине Требиње 

у 2009. години.  

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-172/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 30.08.2010. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о стању заштите културно 

историјског и природног наслеђа на подручју 

општине Требиње.  

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-173/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 07.09.2010. године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 

I 

Прихвата се Информација о ратној штети на подручју 

општине Требиње.  

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-188/10 

Датум:07.09.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 07.09.2010. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Прихвата се Информација о изради Општинског 

акционог плана за унапређење инклузивног 

образовања Требиње 2009-2012.  

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

Број:09-013-191/10 

Датум:07.09.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ  

ТРЕБИЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

Развој спорта у Општини Требиње, у овом периоду, 

кога карактеришу неповољни материјални услови и 

све израженији тржишни односи, приватизација, 

развој предузетништва, изазов је који се поставља 

пред дугорочне и краткорочне програме развоја 

спорта како у нашој општини, тако и у Републици 

Српској и Босни и Херцеговини. 

Очито је да у савременом свијету спортска дјелатност 

све мање служи за доколицу и забаву, а све је више 

потреба човјека као активног вјежбача. 

Стално се и брзо повећава број спортских клубова и 

учесника  у разноврсним спортско-рекреативним 

активностима. 

Европска повеља о спорту обавезује нас на научно 

унапређење спортске дјелатности кроз обезбјеђење 

одговарајућих установа, различитих програма и 

стручних инструктора, откривање и праћење 

даровитих, пружање помоћи и подршке спортистима 

у сарадњи са медицинским и спортским наукама. 

Како спортске резултате, нарочито у врхунском 

спорту, није могуће постићи без знатних улагања, 

присутна је све већа комерцијализација спорта уз 

снажан маркетинг. Тако је све важнији извор 

финансирања спорта у свијету новац који улажу 

друштвени субјекти за рекламу и промоцију. 

Нажалост због тешке економске ситуације, у нашем 

граду, клубови су све више окренути буџетском 

финансирању, што не може ни приближно да 

задовољи њихове потребе и обавезе.  

Због тога долази до стагнације и пада у резултатима, 

што се нарочито може уочити у екипним спортовима. 

Требиње има перспективу и основу за постизање 

врхунских резултата у појединачним спортовима, али 

због немогућности дугорочног праћења већ 

исказаних талената, долази до њиховог утапања у 

просјек. Сјетимо се у прошлости сјајних резултата 

џудиста, каратиста, пливача, шахиста, атлетичара. 

Закон о спорту предвиђа да се организација спорта 

одвија кроз организовање активности спортских 

клубова, школске и студентске активности, спортске 

активности инвалидних лица, спортске рекративне 

активности и организовањем традиционалних 

спортских манифестација. 

Заједничко већини спортских организација (клубова) 

је да немају довољне, а ни сталне изворе 

финансирања. 

У 2010. години имамо следеће клубове у нашем 

граду : 

Ред.бр. Назив клуба 

1. Фудбалски клуб „Леотар“ 

2. Кошаркашки клуб „Леотар“ 

3. Џудо клуб „Леотар“ 

4. Атлетски клуб „Леотар“ 

5. Пливачки клуб „Леотар“ 

6. Рукометни клуб „Леотар“ 

7. Женски рукометни клуб „Леотар“ 

8. Женски кошаркашки клуб „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 „Леотар“ 

16. Стонотенисерски клуб „Свети Сава“ 

17. Кик бокс клуб „Кобра“ 

18. Шаховски клуб „Леотар“ 

19. Аеро клуб Требиње 

20. Мото клуб ТНТ 

21. Паинтбол клуб „Арена“ 

22. Ронилачки клуб „Посејдон“ 

23. Тавла клуб „Требиње“ 

24. Спелеолошко друштво „Зелена брда“ 



 
Датум: 20.09.2010. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ  Број: 5 - Страна: 25 

 

25. Планинарско друштво 

26. Спортско риболовно удружење „Требиње“ 

27. Ловачко удружење „Леотар“ 

28. Боди билдинг 

29. Спортски плес 

30. Џиу џица 

31. Стрељачки клуб „Леотар РВИ“ Требиње 

32. Боћарски клуб 

33. Тениски клуб „Тини“ 

34. Ауто картинг клуб „Леотар“ 

36. Клуб за практично стрељаштво „Феникс“ 

37. Омладински кош.клуб „Леотар“ 

 

Спортски клуб је организацијa која окупља 

спортисте, спортске раднике, спортске стручњаке, 

стручњаке у спорту и друге љубитеље спорта, а 

основана је ради обављања спортских активности и 

дјелатности. 

Клубови се оснивају и организују слободно и 

самостални су у остваривању својих права и обавеза. 

Упоређујући овогодишњу табелу са прошлого-

дишњом види се да је дошло до повећања за два 

клуба ( Клуб за практично стрељаштво, Омладински 

кошаркашки клуб ). 

У садашњој економској ситуацији илузорно је 

очекивати боље резултате спортских клубова. 

Међутим, очекујући боља времена и јачање 

финансијске моћи општине Требиње, вјероватно ће 

се отворити могућност за повећање средстава из 

буџетских, донаторских и спонзорских извора. 

Средства буџета општине Требиње планирана за 

спорт, у 2010. години су: 

1. Средства планирана за финансирање 

спортских програма 603.000,00 КМ 

2. Средства ЈУ“Требињеспорт“ 165.000,00 КМ 

3. Средства за спортске манифестације 

од општинског значаја  40.000,00 КМ 

4. Спортско риболовно друштво  12.000,00 КМ 

5. Ловачко друштво    2.000,00 КМ 

6. Спелеолошко друштво    2.000,00 КМ 

_______________________________ 

                                                                          

Укупно : 824.000,00 КМ 

 

За спорт у Општини Требиње, просјечно годишње, из 

Буџета општине се издваја око 4% или 824.000,00 

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 

регулише овај вид друштвеног дјеловања, а имајући у 

виду интерес развоја спорта, Начелник Општине 

Требиње донио је Правилник о условима и 

критеријума за финансирање програма развоја спорта 

у општини Требиње бр.11-02-03/10 од 29.01.2010. 

године. 

На основу члана 43. Закона о локалној самоправи 

(„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, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 7. Правилника 

о условима и критеријума за финансирање програма 

развоја спорта у општини Требиње бр.11-02-03/10 од 

29.01.2010.године, Начелник Општине донио је 

Рјешење о расподјели средства из буџета Општине 

планираних за финансирање програма развоја спорта 

за 2010.годину у износу 603.000,00 КМ како слиједи: 

1. Грант за спортске организације  76% 

  458.280,00 КМ 

2. Грант за одржавање, изградњу и реконструкцију 

спортских објеката,  као и набавку опреме и 

реквизита  8%  48.240,00 КМ 

3. Грант за школски спорт 3% 18.090,00 КМ 

4. Грант за припреме и учешће перспективних и 

врхунских спортиста на међународним 

такмичењима 3% 18.090,00 КМ 

5. Грант за усавршавање спортских стручњака и 

спортских радника 2% 12.060,00 КМ 

6. Грант за обезбјеђивање услова за 

спортске активности 

инвалидних лица 3%   18.090,00 КМ 
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7. Грант за израду монографије развоја 

спорта општине Требиње 1% 6.030,00 КМ 

8. Грант за награде за постигнуте 

спортске резултате 2% 12.060,00 КМ 

9. Грант за резерву 2% 12.060,00 КМ 

 

Средства из гранта спортским организацијама 

распоређује се : 

 

1. Фудбалски клуб „Леотар“ 181.000,00 KM 

2. Кошаркашки клуб Свислион 

 ИАТ „Леотар“ 50.000,00 KM 

3. Џудо клуб „Леотар“ 30.000,00 KM 

4. Атлетски клуб „Леотар“ 11.000,00 KM 

5. Пливачки клуб „Леотар“ 24.000,00 KM 

6. Рукометни клуб „Леотар“ 25.000,00 KM 

7. Женски рукометни 

клуб „Леотар“ 18.000,00 KM 

8. Карате клуб „Требиње“ 10.000,00 KM 

9. Карате клуб „Леотар+“ 10.000,00 KM 

10. Жен.фуд.клуб „Леотар-тех“ 8.000,00 KM 

11. Веслачко друштво „Требишњица“ 7.000,00 KM 

12. Стонотенис.клуб „Свети Сава“ 3.000,00 KM 

13. Одбојкашки клуб „Леотар“ 5.000,00 KM 

14. Куглашки клуб „Требишњица“ 3.500,00 KM 

15. Женски кошаркашки клуб 

 „Неимарство-Требиње 03“ 13.500,00 KM 

16. Клуб малог фудбала 9.000,00 KM 

17. Кик бокс клуб „Кобра“ 7.000,00 KM 

18. Аеро клуб „Требиње“ 2.500,00 KM 

19. Мото клуб „ТНТ“ 3.000,00 KM 

20. Пеинтбол клуб „Арена“ 3.500,00 KM 

21. Ронилачки клуб „Посејдон“ 7.000,00 KM 

22. Стрељачки клуб 

„Леотар РВИ“ Требиње 7.000,00 KM 

23. Планинарско друштво 3.000,00 KM 

24. Клуб борилачких спортова 3.500,00 КМ 

25. Тениски клуб „Тини“ 2.500,00 КМ 

26. Шаховски клуб „Леотар“ 3.280,00 КМ 

27. Омладински кошаркашки 

 клуб „Леотар“  3.000,00 КМ 

28. Клуб за практично 

стрељаштво „Феникс“ 3.000,00 КМ 

29. Ауто картинг клуб „Леотар“  2.000,00 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 је извјестан. 

Зато, Скупштина општине предлаже клубовима да 

уложе додатни напор у изналажењу средстава путем 

донатора или спонзора. 

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 да надлежном 

општинском органу (Одјељење за финансије и 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности) 

достављају Извјештаје о намјенском утрошку 

добијених средстава. 

Грант за одржавање, изградњу и реконструкцију 

спортских објеката, као и набавку опреме и 

реквизита износи 48.240,00 КМ.  

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 
+ + + + 

 

Општина ће у 2010. 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 18.090,00 КМ.  

Из гранта за усавршавање спортских стручњака и 

спортских радника, у износу од 12.060,00 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 



 
Датум: 20.09.2010. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ  Број: 5 - Страна: 27 

 

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 3% ( 18.090,00 KM ) 

као и 7.000,00 КМ Стрељачком клубу „Леотар РВИ“. 

Грант за израду Монографије развоја спорта општине 

Требиње од 1% (6.030,00 KM) планиран је за 

наставак прикупљања штампаног, усменог, видео 

материјала као и прикупљање фотографија и 

сређивањe прикупљене грађе. 

Грант за награде за постигнуте спортске резултате у 

износу од 2% (12.060,00 KM) намјењен је за 

награђивање појединаца и колектива за постигнуте 

изузетне спортске резултате. 

Грант за резерву од 2% намјењен је за финансирање  

других спортских програма и потреба спорта и 

спортиста.  

Традиционалне спортске манифестације грађана, 

свих узраста, доприносе унапређењу и побољшању 

њиховог физичког и психичког развоја, 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 девет година 

одржава у нашем граду, а организатор је 

Министарство за породицу, омладину и спорт и 

Oпштина 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 2010. 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. Поред ових објеката треба напоменути да 

овај град посједује и објекте (олимпијски базен и 

спортско-рекреациони центар „Брегови“) који су 

власништво ХЕТ-а, а са којима такође газдује ЈУ 

„Требињеспорт“. 

Број:09-013-176/10 

Датум:30.08.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

На основу члана 10. Закона о накнадама за 

кориштење природних ресурса  у сврху производње 

електричне енергије („Службени гласник Републике 

Српске“ број 85/03, 75/10), члана 61. Закона о 

рударству – пречишћени текст („Службени гласник 

Републике Српске“ број 107/05) и члана 31. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној 07.09.2010. 

године, усвојила је 

ПРОГРАМ 

кориштења средстава остварених по основу 

Закона о накнадама за кориштење природних 

ресурса у сврху производње електричне енергије и 

Закона о рударству за 2010. годину 

 

Члан 1. 

Овим програмом се регулише кориштење средстава 

које општина Требиње остварује у буџетској 2010. 

години по основу:  

1. Закона о накнадама за кориштење природних 

ресурса у сврху производње електричне енергије, 

укључујући и неутрошена средства прикупљена 

од накнада у ранијим годинама; 

2. Закона о рударству. 

 

А. Програм стимулативног кредитирања 

Члан 2. 

За проширење постојећих и изградњу нових 

привредних капацитета путем стимулативног 

кредитирања користиће се: 

1. 25% средстава из члана 1. алинеја 1. овог 

Програма; 

2. 70% средстава из члана 1. алинеја 2. овог 

Програма. 
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Члан 3. 

Поред средстава из члана 1. овог Програма, за 

стимулативно кредитирање користиће се и средства 

остварена од поврата главнице и наплате камата на 

пласирана средства - револвинг фонд. 

Члан 4. 

Изузетно, камате на пласирана средства, дијелом или 

у цјелини, могу се користити за субвенционирање 

камата на кредите из кредитних линија 

Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, 

чија се намјена поклапа са намјеном стимулативних 

кредита из овог Програма.  

Кориштење средстава од камата на начин из 

претходног става, регулише се посебном одлуком 

Скупштине општине Требиње. 

Члан 5. 

Програми и пројекти који се кредитирају у склопу 

програма стимулативног кредитирања морају бити у 

складу са Стратегијом развоја општине Требиње,  на 

начин да доприносе трансформацији структуре 

привреде у одрживу и обезбјеђују трајно 

запошљавање становништва. 

Области које се подразумјевају претходним ставом 

су: 

1. Инвестирање у развој пољопривреде у циљу 

руралног развоја и развоја модерне и конкурентне 

примарне пољопривредне и прехрамбене производње  

у следећим дјелатностима: 

- воћарство и прерада воћа, 

- виноградарство и винарство, 

- производња и прерада поврћа, 

- хортикултура, 

 - пчеларство, 

- сточарство и прерада меса и млијека, 

- производња и прерада љековитог биља. 

2. Улагање у развој туризма, са посебним нагласком 

на: 

- Развој транзитног туризма и комплетирање 

туристичке понуде за прихват транзитних туриста уз 

главне саобраћајнице; 

- Развој туристичке понуде за прихват домаћих и 

иностраних туристичких група и излетника, са 

посебним акцентом на активирање и валоризацију 

антропогених, етно и гастрономских туристичких 

вриједности; 

- Развој спортско-рекреационог, културног и вјерског 

туризма. 

3. Улагања у развој традиционалних заната и 

производа кућне радиности за којима данас постоји 

интерес, а којима се може употпунити спектар 

производа и услуга који су од значаја за главне 

развојне гране; 

4. Улагања у истраживања и развој нових 

информационо-комуникационих технологија и 

интелектуалних услуга, као и услуга у области 

здравствене, социјалне и дјечије заштите; 

5. Улагања у истраживања и израду развојних 

програма и пројеката. 

6. Улагања у друге производне и прерађивачке 

капацитете који имају одрживе и перспективне 

програме и у складу су са Стратегијом развоја 

општине Требиње. 

Члан 6. 

Дјелатности које се неће финансирати на основу овог 

програма укључују: трговину, угоститељске 

дјелатности које се односе искључиво или претежно 

на точење пића, промет некретнинама, приређивање 

игара на срећу, кладионице, коцкарнице. 

Изузетно, уколико се ради о улагању у трговачку 

дјелатност у руралном подручју, за којом постоји 

потреба становника тог подручја, било да се ради о 

побољшању снабдјевања становништва или 

организовању откупа пољопривредних производа – 

исто се може финансирати из средстава овог 

програма. 

Члан 7. 

Критерији, поступак за додјелу кредита и услови 

кориштења кредита, поближе се регулишу посебном 

одлуком коју доноси Скупштина општине Требиње.  

Члан 8. 

Кредити из програма стимулативног кредитирања 

пласираће се преко финансијског посредника - 

пословне банке која, у одговарајућој законској 

процедури, буде изабрана као најповољнија за 

сервисирање кредита. 

Критерији за избор најповољније банке израдиће се 

на основу Закона, одредаба овог Програма и Одлуке 

из члана  7. овог Програма. 

Изабрана банка ће наставити да сервисира кредите и 

у наредним годинама из средстава из 2010. која 

евентуално остану непласирана, те из поврата од 

пласираних кредита (револвинг фонд) – у дијелу у 

којем се по Закону расподјеле за исту сврху. 

 

Б. Програм утрошка у изградњу примaрних 

инфраструктурних објеката и у друге сврхе 

Члан 9. 

За финансирање изградње примарних инфрастру-

ктурних објеката (водовод, канализација, топловод, 

локални путеви и сл.) који су у функцији привредног 

развоја и запошљавања  и заштиту животне средине и 

у друге сврхе, у складу са Законом, користиће се: 

1. 75% средстава из члана 1. алинеја 1. овог 

Програма; 

2. 30% средстава из члана 1. алинеја 2. овог 

Програма. 



 
Датум: 20.09.2010. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ  Број: 5 - Страна: 29 

 

Овим Програмом нису обухваћени пројекти који се 

финансирају из других извора. 

Члан 10. 

Средства из члана 9. расподјељују се на начин како је 

приказано у табели, која је саставни дио овог 

Програма. 

Члан 11. 

Програмом су наведени плански износи и исти се 

могу мијењати у складу са оствареним приливима у 

буџет Општине по основама наведеним у тачки 1. и 

расходима. 

Члан 12. 

Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње.  

 

Број:09-013-195/10 

Датум:07.09.2010. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА УТРОШКА У ИЗГРАДЊУ ПРИМАРНИХ 

ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И У ДРУГЕ СВРХЕ 

ОПИС 

Висина инвестиције 

Планирано 

Буџетом за 

2010 

Повећање 

планираних и 

нова улагања 

Укупно 

1 2 3 

I . КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Вањска расвјета, тротoари и тргови        

Улица Војвођанска  10.000,00 10.000,00   

Материјал за јавну расвјету   2.000,00   

Од насеља Подгљивље до Мандића пумпе 81.174,37     

Јавна расвјета Вилин Долац 2.929,00     

Улица Шумадијска 10.000,00     

Село Струјићи   2.000,00   

Село Туље 20.000,00 3.000,00   

Чварићи, Угарци - јавна расвјета 15.000,00     

Прикључак ЈР у селу Крај и Поткрај   1.500,00   

Наствак ЈР Придворци -Растоци 60.000,00     

Јужна обилазница  18.825,63     

Тротоар на Андрића мосту 9.500,00     

Јавна расвјета Долови   12.000,00   

Jавна расвјета Јасен 15.000,00 2.000,00   

Укупно: 242.429,00 32.500,00 274.929,00 

Гробља       

Гробље Бањевци 50.000,00 50.000,00   

Спомен костурница Величани   32.000,00   

Укупно: 50.000,00 82.000,00 132.000,00 

Oстали објекти        

Обнова Дома на Моску 10.000,00 5.000,00   

Електрификација - Горица 4.000,00     

Село Рапти - електрификација 10.000,00 2.000,00   

Село Власаче - електрификација 15.000,00 4.500,00   

Дражин До, Криваја - електрификација   25.000,00   

Иваница - електрификација 10.000,00     
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Спомен соба 5.000,00     

Капитална улагања у фасаде 50.000,00 70.000,00   

Реконструкција крова и бине - Дома младих   26.000,00   

Видео надзор   30.000,00   

Азил за псе   20.000,00   

Укупно: 104.000,00 182.500,00 286.500,00 

Водени путеви       

Двије пумпе за техничку воду 10.000,00     

Водовод Ластва од извора до каптаже 15.000,00 5.000,00   

Санација каптаже Оровац 9.000,00     

прикључак Водовода    6.500,00   

Укупно: 34.000,00 11.500,00 45.500,00 

Фекална канализација       

Растоци -пројекат канализације 10.000,00     

Црнач -пројекат канализације   6.000,00   

Укупно: 10.000,00 6.000,00 16.000,00 

Уређење околине       

Мокри Долови 5.000,00 200.000,00   

Паркинг Луке Вукаловића 15.000,00 40.000,00   

Игралиште Бањевци   19.000,00   

Игралиште у Горици код школе   15.000,00   

Укупно: 20.000,00 274.000,00 294.000,00 

УКУПНО I: 460.429,00 588.500,00 1.048.929,00 

II. СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ И ПРОЈЕКТНЕ ПРИПРЕМЕ 

  80.000,00 372.000,00   

УКУПНО II: 80.000,00 372.000,00 452.000,00 

УКУПНО I+II 540.429,00 960.500,00 1.500.929,00 

III. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВ.ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 

Улица Луч   100.000,00   

Улица изнад Манастира 15.000,00 3.744,00   

Улица испод Манастира 15.000,00 3.744,00   

Стрма Улица 30.000,00 14.450,00   

Улица Влада Гаћиновића 15.000,00 20.000,00   

Нићифора Дучића (потпорни зид) 3.000,00     

Сунчана улица 40.000,00     

Улица изнад резервоара Хрупјела   8.000,00   

Љубомир - три дионице   60.000,00   

Улица у блоку 3 50.000,00     

Саобраћајница на Прљачи 25.000,00 2.500,00   

Ђурђевданска 25.000,00 3.300,00   

Башчина 50.000,00 32.000,00   

Ластванска 50.000,00     

Улица Старине Новака   15.000,00   
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Улица Серафима Перовића   25.000,00   

Улица Милентија Перовића   10.000,00   

Улица Богдана Зимоњића 12.000,00 20.000,00   

Блок 3 90.000,00     

Саобраћајница код школе у Горици 66.000,00     

Пијавице   11.260,00   

Грбеши-Беговић кула   9.850,00   

Улица Сватовска   14.000,00   

Мост Вучја 10.000,00 2.100,00   

Блок 2 и 4 205.000,00 20.000,00   

Драчево 10.000,00 1.500,00   

Санација пута код Ауторада 15.000,00 54.300,00   

УКУПНО III: 726.000,00 430.748,00 1.156.748,00 

УКУПНО I+II+III: 1.266.429,00 1.391.248,00 2.657.677,00 

IV.ОБЈЕКТИ ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА 

Стамбено збрињавање заштићених подстанара 102.000,00     

УКУПНО IV. 102.000,00 0,00 102.000,00 

V. ДРУГЕ СВРХЕ 

Одејељ. за просторно уређење - стајна станица 20.000,00     

Израда енциклопедије РС   20.000,00   

Општа болница - донација за хистероскоп   10.000,00   

ГИС Софтвер   40.000,00   

УКУПНО  V: 20.000,00 70.000,00 90.000,00 

УКУПНО I+II+III+IV+V: 1.388.429,00 1.461.248,00 2.849.677,00 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске", број: 

101/04, 42/05 и 118/05) члана 99., 100. и 101. Закона о 

цивилној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“ број 26/02, 39/03 и 29/10), члана 45. Статута 

општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), и члана 17. 

и 18. Одлуке о организацији и функционисању 

цивилне заштите општине Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“, број:6/09), Начелник 

Општине,   донио је 

 

О Д Л У К У 

о образовању јединица цивилне заштите 

општине Требиње 

I 

На територији општине Требиње образују се 

јединице цивилне заштите опште и специјализоване 

намјене, и то: 

1. ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ 

НАМЈЕНЕ 

Јединицу опште намјене чине припадници цивилне 

заштите ангажовани из мјесних заједница и 

привредних друштава, величине вода или одјељења, 

зависно од величине и броја становника МЗ, као и 

величине и броја радника у привредним друштвима. 

Јединица укупно броји до 50 припадника. 

 

2. ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ НАМЈЕНЕ 

2.1. ЧЕТА цивилне заштите за заштиту и 

спашавање од пожара са 60 припадника, а 

сачињавају је припадници Територијалне 

ватрогасне јединице Требиње, Ватрогасног 

друштва „Ластва“ – Ушће и припадници ЦЗ из 

мјесних заједница; 

2.2. ВОД цивилне заштите за заштиту и спашавање 

на води и под водом са 70 припадника, а 
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сачињавају га припадници ЦЗ ЗП „ХЕТ“ АД 

Требиње, чланови Ронилачког клуба „Посједон“ 

и припадници Територијалне ватрогасне 

јединице Требиње; 

2.3. ВОД цивилне заштите за пружање прве 

медицинске помоћи са 25 припадника, а 

сачињавају га запослени Дома здравља и Опште 

болнице, из Требиња; 

2.4. ВОД цивилне заштите за евакуацију и 

збрињавање са 20 припадника, а сачињавају га 

чланови Општинске организације Црвеног 

крста; 

2.5. ОДЈЕЉЕЊЕ цивилне заштите за спашавање 

људи и материјалних добара из рушевина и са 

тешко приступачних терена и висинских 

објеката са 30 припадника, а сачињавају га 

припадници јединице Горске службе спашавања 

и запослени ДОО „Бејат“, ДОО „Примат ПДБ“ 

и ДОО „Леопластик“ са својом механизацијом; 

2.6. ВОД цивилне заштите за асанацију са 25 

припадника, а сачињавају га запослени Дома 

здравља, Опште болнице, АД „Комунално“, 

Ветеринарске амбуланте „Дана“, Ветеринарске 

амбуланте „Срна“, ДОО „Фламинго“ и 

припадници ЦЗ ЗП „ХЕТ“ АД Требиње; 

2.7. ВОД цивилне заштите за радиолошко-хемијско-

биолошку заштиту са 20 припадника, а 

сачињавају га запослени Опште болнице, 

Регионалног завода за заштиту здравља 

Требиње, ЈП „Водовод“ АД и припадници ЦЗ 

ЗП „ХЕТ“ АД Требиње; 

2.8. ТИМ за радио везу са 3 припадника, а 

сачињавају га чланови Радио клуба „Требиње“. 

У састав наведених јединица ће, у зависности од 

потреба, бити распоређени и други припадници ЦЗ из 

евиденције Одсјека за ЦЗ. 

II 

Сва привредна друштва и друга правна лица на 

територији општине Требиње, која нису наведена у 

овој Одлуци, извршиће процјену угрожености људи и 

материјално-техничких добара које могу настати од 

природних и других несрећа и одлучити о врсти, 

величини и броју јединица цивилне заштите и исте, у 

складу са одредбама Закона, образовати у својим 

срединама.  

III 

Јединице цивилне заштите из тачке I ове Одлуке, 

учествују у акцијама заштите и спашавања од 

природних и других несрећа, по налогу Општинског 

Штаба цивилне заштите или Републичког Штаба 

цивилне заштите, а јединице цивилне заштите из 

тачке II ове Одлуке у акцијама заштите и спашавања 

од природних и других несрећа, по налогу директора, 

односно другог надлежног органа, одређеног општим 

актом привредног друштва или другог правног лица 

и Општинског Штаба цивилне заштите. 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Требиње“. 

Број:11-022-28/10  

Датум:12.07.2010. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, 

број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, 

донио је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о допуни Одлуке о увођењу пакета услуга 

мобилне телефоније – total group 

 

Члан 1. 

У члану 5. Одлуке о увођењу пакета услуга мобилне 

телефоније – total group број: 11-122-41/09 од 

16.03.2009.  године став 1. тачка 2. се допуњава на тај 

начин што се иза ријечи „профил 4“ ставља запета и 

додају ријечи „Начелник Општине, Замјеник 

Начелника Општине, Предсједник СО, 

Потпредсједник СО и Самостални стручни сарадник 

за протокол у Стручној служби Начелника 

Општине“. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:11-122-41-1/09  

Датум:05.08.2010. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, 

број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, 

донио је следећу 

О  Д  Л  У  К  У 

Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се уређује: 

- задатак и надлежности, 

- рокови за извршење задатака, 

- извор средстава за покривање трошкова везаних 

за реализацију задатака, 

- поступак измирења насталих трошкова; 
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Општинске редакције Енциклопедије Републике 

Српске формиране Рјешењем Начелника Општине 

број: 11-111-4/08 од 21.02.2008. године. 

Члан 2. 

Задаци Редакције из члана 1. ове Одлуке су: 

- израда азбучника Енциклопедије РС за подручје 

општине Требиње, 

- обезбјеђење и обрада података према упутама 

редактора Академије наука Републике Српске, 

- подношење извјештаја о свом раду Начелнику 

Општине, 

- обављање и других послова од значаја за израду 

Енциклопедије. 

Члан 3. 

Поред задатака из члана 2. ове Одлуке Редакција ће 

израдити „Пословни лексикон Општине Требиње“. 

Члан 4. 

Финансијска средства за покривање трошкова 

везаних за реализацију задатака Редакције 

обезбједиће се из средстава остварених по основу 

накнада за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије, сагласно Програму 

утрошка тих средстава. 

Члан 5. 

Потребна средства из члана 4. ове Одлуке планираће 

се на годишњем нивоу сагласно обиму и динамици 

реализације задатака Редакције. 

Члан 6. 

Висину накнаде за обављени посао појединим 

члановима утврђује Редакција коју заступа и 

представља Уредник редакције, а исплаћује се по 

основу уговора кога закључује извршилац посла са 

Општином Требиње коју заступа и представља 

Начелник Општине. 

Члан 7. 

Рок реализације задатака Редакције условљен је 

роковима и динамиком извршења задатака везаних за 

израду Енциклопедије Републике Српске које 

утврђује уређивачки одбор именован Рјешењем 

Владе Републике Српске број: 04/1-012-1199/07 од 

12.07.1997. године. 

Члан 8. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

Број:11-111-4-1/08  

Датум:09.09.2010. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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), а у вези са извршењем 

одредаба Одлуке о извршењу Буџета Општине 

Требиње за 2009. годину,  Начелник Општине, донио 

је следећи  

З А К Љ У Ч А К 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава са конта 

број 613991 дефинисаном као остали трошкови 

комуналне инфраструктуре – у висини од 23.000,00 

КМ на конто 821414 дефинисаном као набавка 

осталих сталних средстава, реалоцирани износ ће се 

утрошити за изградњу капије и стазе у градском 

парку. 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:11-434-30/10  

Датум:09.07.2010. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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), а у вези са извршењем 

одредаба Одлуке о извршењу Буџета Општине 

Требиње за 2009. годину,  Начелник Општине, донио 

је следећи  

З А К Љ У Ч А К 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава са конта 

број 8216 дефинисаном као реконструкција и 

инвестиционо одржавање путева – у висини од 

30.000,00 КМ на рачун МЗ Петрово Поље на име 

учешћа Општине Требиње у реконструкцији и 

асфалтирању путева у селима Згоњево, Лука и Лапја. 

II 

Обавезује се корисник средстава да Општини 

Требиње достави доказе 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:11-434-31/10  

Датум:09.07.2010. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 45. Статута Општине 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, 

број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са чланом 9. 

Одлуке о извршењу Буџета Општине Требиње за 

2010. годину („Службени гласник Општине 

Требиње“, број:3/10) и захтјева Одјељења за 

просторно уређење број Сл. од 16.07.2010. године, 

Начелник Општине, донио је следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини 

од 10.000,00 КМ са конта 821229 – остали објекти на 

рачун Удружења повратника Бобовишта – Равно 

број: 3381702200036617 (рачун општине Равно која је 

имплементатор пројекта – шифра општине 207) а на 

име помоћи у електрификацији села Сливница – 

Бобани (електро-мрежа уништена током ратних 

дејстава). 

II 

Обавезује се корисник средстава да Општини 

Требиње достави доказе о намјенском утрошку 

средстава. 

III 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије и Одјељење за просторно уређење. 

IV 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:11-400-109/10  

Датум:21.07.2010. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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 Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05, 

10/05, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Одобрава се пренос средстава у висини од 750,00 КМ 

(15 пута по 50,00 КМ), са Буџета Општине Требиње – 

буџетска резерва, на рачун Борачке организације 

Требиње, а на име помоћи за покривање дијела 

трошкова одласка 15 корисника породичне и личне 

инвалидине на бањску рехабилитацију у ЈУ Бања 

„Дворови“ Бијељина. 

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:11-430-257/10  

Датум:16.08.2010. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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), а у вези са извршењем 

одредаба Одлуке о извршењу Буџета Општине 

Требиње за 2010. годину, Начелник Општине, донио 

је следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава са конта 

број 6134 дефинисаном као набавка материјала- 

Стручна служба Начелника Општине, у висини од 

4.000,00 КМ на конто број 821312 дефинисаном као 

компјутерска опрема за потребе Стручне службе 

Начелника Општине. 

 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

 

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:11-400-138/10  

Датум:26.08.2010. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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 Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05, 

10/05, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Одобрава се пренос средстава у висини од 300,00 КМ 

из средстава буџетске резерве, на рачун број: 567-

441-50000806-85 код „VOLКSBANK“ Требиње, 

Лаловић Горану, на име помоћи за покривање дијела 

трошкова везаних за одлазак на студије у Чешку – 

Праг (Лаловић Горан завршио Средњу техничку 

школу у Требињу, а због постигнутих резултата у 

учењу и на школским такмичењима добио 

стипендију Владе Чешке Републике да студира у 

Чешкој у Прагу). 
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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:11-053-202/10  

Датум:06.09.2010. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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 Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05, 

10/05, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, донио је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Одобрава се пренос средстава у висини од 2.000,00 

КМ из средстава буџетске резерве, на рачун број: 

5521153388584959 код Хипо Алпе Адриа банке, 

Парежанин Владимиру, на име помоћи за покривање 

дијела трошкова везаних за докторске академске 

студије на Архитектонском факултету Универзитета 

у Београду. 

Износ из претходне алинеје овог става представља 

први дио помоћи који ће се исплатити у 2010. години, 

с тим што ће се наредне двије године, у исту сврху, 

исплатити по 2.000,00 КМ, на захтјев именованог, уз 

правдање намјенског утрошка већ дозначених 

средстава. 

 

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:11-431-6/10  

Датум:09.09.2010. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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 Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 8/05, 

10/05, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о трошковима издавања извода из 

матичних књига и књига држављана 

 

I 

Трошкови издавања извода из матичних књига и 

књига држављана састоје се од трошкова 

административне таксе предвиђених тарифним 

бројем 6 Одлуке о општинским административним 

таксама („Службени гласник Општине Требиње“ број 

3/10) и трошкова обрасца за издавање извода у 

износу од 0,50 КМ за сваки образац, без обзира да ли 

је предвиђено ослобађање од плаћања 

административне таксе, сагласно члану 6. Одлуке о 

општинским административним таксама. 

 

II 

Овај Закључак ће се примјењивати од 13.09.2010. 

године. 

  

III 

Задужује се Одјељење за општу управу 

Административне службе Општине Требиње да 

реализује овај Закључак. 

 

IV 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Oпштине 

Требиње. 

 

Број:11-022-42/10  

Датум:09.09.2010. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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 52. Статута Општине Требиње 

(„Службени 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 („Службени 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 

 

ПРАВИЛНИК  

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 1. Правилника о условима 

организовања, начину коришћења и наплате 

паркирања возила на паркиралиштима на подручју 

општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“ број 7/07, 4/09), иза ријечи „Царице 

Милице“ додаје се „,Вука Караџића, Десанке 

Максимовић и Доситејева“ 
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Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Oпштине 

Требиње. 

 

Број:11-022-41/10  

Датум:10.09.2010. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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 06-372-64/10 од 18.08.2010. године, 

извршио је у регистар заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-061 

упис оснивања Заједнице етажних власника Требиње, 

Преображенска број 10, са следећим подацима:  

Назив и сједиште: Заједница етажних власника, 

Требиње, Преображенска број 10.  

Оснивачи: 8 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.  

Заступа Милорад Прибишић, предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења. 

 

Број: 06-372-64/10 

Датум:18.08.2010. 

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Стеван Бекан, 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 06-372-65/10 од 02.09.2010. године, 

извршио је у регистар заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-060 

упис оснивања Заједнице за управљање зградом 

Требиње, ул. Требињских бригада број 66/2, са 

следећим подацима:  

Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом 

Требиње, ул. Требињских бригада број 66/2.   

Оснивачи: 12 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 предсједник Управног одбора, 

Станко Буха и предсједник Скупштине Ратко Ковач, 

самостално и без ограничења. 

 

Број: 06-372-65/10 

Датум:02.09.2010. 

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Стеван Бекан, 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 06-372-66/10 од 07.09.2010. године, 

извршио је у регистар заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-063 

упис оснивања Заједнице за управљање зградом 

Требиње, ул. Душанова број 23, са следећим 

подацима:  

Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом 

Требиње, ул. Душанова број 23.   

Оснивачи: 12 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 предсједник Управног одбора, 

Бабић Лука и предсједник Скупштине Тараило 

Јадранка, самостално и без ограничења. 

 

Број: 06-372-66/10 

Датум:07.09.2010. 

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Стеван Бекан, 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 06-372-67/10 од 08.09.2010. године, 

извршио је у регистар заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-064 
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упис оснивања Заједнице етажних власника Требиње, 

др. Јована Цвијића 52-60, са следећим подацима:  

Назив и сједиште: Заједница етажних власника, 

Требиње, др. Јована Цвијића 52-60.  

Оснивачи: 6 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 предсједник Скупштине Елаковић 

Здравко, и замјеник Мирослав Музур, самостално и 

без ограничења. 

 

Број: 06-372-67/10 

Датум:08.09.2010. 

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Стеван Бекан, с.р. 
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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

1. Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у 

општој употреби-јавно добро,  1 

2. Одлука о давању у закуп непосредном погодбом на привремено кориштење 

грађевинског земљишта у државној својини 1 

3. Одлука о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној 

својини,  1 

4. Одлука о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној 

својини,  2 

5. Одлука о прихватању Информације о извршењу Буџета Општине Требиње за период од 

01.01. до 31.03.2010. године, 3 

6. Одлука о критеријима, поступку за додјелу кредита и условима за кориштење кредита, 3 

7. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора 

у јавним установама чији је оснивач Општина Требиње, 8 

8. Одлука о гробљима и погребној дјелатности, 9 

9. Одлука о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју општине 

Требиње, 14 

10. Одлука о ревизији дијела Регулационог плана „Јужни градски излаз“, 14 

11. Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Регулационог плана 

„Брегови“, 15 

12. Одлука о измјени Статута, 15 

13. Одлука о измјени Одлуке о оснивању организацији и финансирање мјесних заједница у 

општини Требиње, 16 

14. Одлука о именовању чланова Комисије за давање приједлога назива насеља, улица, 

тргова, мостова, институција, установа и друштава на подручју општине Требиње, 16 

15. Одлука о именовању чланова Комисије за пријем службеника Административне службе 

Општине Требиње,  16 

16. Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању ЈЗУ „Апотека“ Требиње, 17 

17. Одлука о мртвозорству на подручју општине Требиње, 18 

18. Одлука о усвајњу Омладинске политике Општине Требиње 2011.-2015., 19 

19. Одлука о приједлогу уписних подручја за основне школе и подручна одјељења која им 

припадају на територији општине Требиње, 19 

20. Одлука о допуни Одлуке о приступању измјени и допуни Регулационог Плана „Засад 

поље“, 20 

21. Закључак о давању сагласности Начелнику Општине, 20 

22. Закључак о давању сагласности Начелнику Општине, 20 

23. Закључак о прихватању извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе Центар за информисање за 2009. годину, 21 

24. Закључак о прихватању извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе Центар за социјални рад за 2009. годину, 21 

25. Закључак о прихватању извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе „Дом младих“ за 2009. годину, 21 

26. Закључак о прихватању извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе Туристичке организације за 2009. годину, 21 

27. Закључак о прихватању извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе „Требињеспорт“ за 2009. годину, 21 

28. Закључак о прихватању извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе Агенције за развој малих и средњих предузећа Требиње за 2009. годину, 22 



 
Датум: 20.09.2010. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ  Број: 5 - Страна: 39 

 

29. Закључак о прихватању извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања 

Здравствене установе Дом здравља за 2009. годину, 22 

30. Закључак о прихватању извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе Наша радост за 2009. годину, 22 

31. Закључак о прихватању извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања 

Здравствене установе Апотека за 2009. годину, 22 

32. Закључак о прихватању извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе Музеј Херцеговине за 2009. годину, 22 

33. Закључак о прихватању извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе Народна библиотека за 2009. годину, 23 

34. Закључак о прихватању извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе Требињестан за 2009. годину, 23 

35. Закључак о прихватању Информације о основним показатељима финансијског 

пословања привреде општине Требиње у 2009. години, 23 

36. Закључак о прихватању Информације о стању заштите културно историјског и 

природног наслеђа на подручју општине Требиње, 23 

37. Закључак о прихватању Информације о ратној штети на подручју општине Требиње, 23 

38. Закључак о прихватању Информације о изради Општинског акционог плана за 

унапређење инклузивног образовања Требиње 2009-2012., 24 

39. Програм развоја спорта за 2010. годину, 24 

40. Програм кориштења средстава остварених по основу Закона о накнадама за кориштење 

природних ресурса у сврху производње електричне енергије и Закона о рударству за 

2010. годину. 27 

 

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

1. Одлука о о образовању јединица цивилне заштите општине Требиње, 31 

2. Одлука о о допуни Одлуке о увођењу пакета услуга мобилне телефоније – total group, 32 

3. Одлука, 32 

4. Закључак, 33 

5. Закључак, 33 

6. Закључак, 34 

7. Закључак, 34 

8. Закључак, 34 

9. Закључак, 34 

10. Закључак, 35 

11. Закључак о трошковима издавања извода из Матичних књига и књига држављана 35 

12. Правилник о измјени и допуни Правилника о условима организовања, начину 

коришћења и наплате паркирања возила на паркиралиштима на подручју општине 

Требиње 35 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, 36 

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, 36 

3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, 36 

4. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда. 36 



 
Број:5 - Страна: 40   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ Датум: 20.09.2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Издавач: Скупштина општине Требиње – Стручна служба Скупштине, Улица Вука Караџића бр. 2. 89101 

Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби. 

 


