
  С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 

 

 

ОПШТИНЕ    ТРЕБИЊЕ 

 

 

Година XLIVI                       Требиње14.05.2008.године                             Број: 5 

___________________________________________________________________________ 

На основу 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 

30.04.2008. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

 

 о измјенама  Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава Буџета 

Општине Требиње намијењених омладинској политици и  

омладинском организовању 

 

 

Члан 1.  

Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава Буџета Општине Требиње 

намијењених омладинској политици и омладинском организовању број 09-013-323/07 од 

6.11.2007. године («Службени гласник Општине Требиње» број 9/07) мијења се и гласи: 

 

У члану 2. ријечи « Ове организације не могу бити корисници редовног гранта из Буџета 

Општине Требиње у вријеме расписивања и реализације конкурса» бришу се. 

 

 

Члан 2. 

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

Требиње». 

 

 

Број:09-013-143/08                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.04.2008. године                     Никола Секуловић,с.р.  

_______________________________________________________________________________ 

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

Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. Гл. Општине Требиње”, бр. 1/08) и члана 31. 

Статута Општине Требиње (*Сл. гл. Општине Требиње* бр. 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), 

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 30.04.2008.  године донијела је  

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању базне цијене за 2008. годину 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се базна цијена трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта за 2008 годину.  

 



Члан 2. 

 Базна цијена трошкова уређења грађевинског земљишта износи 78,50 КМ по м² 

корисне површине објекта који ће се градити. 

 

Члан 3. 

Цијена из претходног члана служи као основица за одређивање висине накнаде за 

уређење градског грађевинског земљишта.  
 

Члан 4. 

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

Општине Требиње. 

 

 

 

Број:09-013-141/08                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

 

Датум:30.04.2008. године                                            Никола Секуловић,с.р. 

_______________________________________________________________________________ 

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

Статута Општине Требиње („Сл. гл. општине Требиње“ бр. 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), 

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 30.04.2008. године, донијела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о Плану парцелације и урбанистичко- техничким условима за стамбени објекат 

изграђен у К.О. Арсланагића мост  

                                                         

I 

Доноси се  План парцелације и урбанистичко- технички услови за стамбени објекат изграђен 

у К.О. Арсланагића мост  

                                                         

II 

План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

 

Текстуални дио Плана садржи : 

 

1.Уводне напомене 

2. Извод из документације вишег реда  

3. Одлука о приступању изради Плана парцелације и урбанистичко-техничких услова  

4. Постојеће стање 

5. Урбанистичко-технички услови  

     5.1  План просторне организације 

     5.2  Урбанистичко-технички услови за постојећи стамбени објекат  

6.  План парцелације, грађевинских и регулационих линија 

7.  Прилози 

 

Графички дио Плана садржи: 

 



  1. Постојеће стање                                                                                              1:500 

     2. Извод из Урбанистичког плана „ Требиње 2002 – 2015 “                          1:20000 

     3. Важећи план парцелације                                                                          

     4. План организације простора                                                                         1:500 

     5. План парцелације                                                                                           1:500  

     6. План грађевинских и регулационих линија                                                 1:500 

 

 

III 

План  је израдио  „Пут инжињеринг“ Д.О.О Требиње децембра мјесеца 2007. године и 

прилог је и саставни дио ове Одлуке. 

 

IV 

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

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

 

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

VI 

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

VII 

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

Требиње.  

 

Број:09-013-142/08                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:30.04.2008. године                                                          Никола Секуловић,с.р. 

____________________________________________________________________________                                                                                                      

На основу 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 

30.04.2008. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о општинским  

административним таксама 

 

 

Члан 1.  

У Одлуци о општинским административним таксама («Службени гласник Општине 

Требиње» број 6/01, 5/03, 9/05, 11/05) у члану 1. дио IV  РАЗНО, тарифни број 16. иза тачке 9  

додају се тачке 10, 11 и 12. 

Тачка 10  гласи:  за лиценцу „Д“ за обављање превоза ствари у унутрашњем друмском 

саобраћају плаћа се  

Општинска такса                                                      100 КМ 

 

Тачка 11  гласи: за легитимацију за возача моторног возила плаћа се 

Општинска такса                                                        10 КМ 



 

Тачка 12 гласи: за упис чамца у регистар и издавање пловидбене дозволе плаћа се 

Општинска такса                                                      100 КМ 

за продужење пловидбене дозволе плаћа се 

Општинска такса                                                        10 КМ 

 

 

Члан 2. 

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

Требиње». 

 

 

Број:09-013-144/08                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.04.2008. године                               Никола Секуловић,с.р. 

_______________________________________________________________________________  

На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту („Сл.гл.РС“ број 112/06), и члана 51. 

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

3/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 30.04.2008. године, донијела 

је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Милиџан (Ђука) Божидара из Требиња, по праву првокупа 

некретнина означених као к.ч. број 3/76 градилиште Градилиште у површини од 469 

м2, уписане у зк. ул. број 865 К.О. Требиње, државна својина, корисништво Милиџан 

(Ђука) Божидар са 1/1, а исте је понудио Скупштини општине Требиње по цијени од 

16.000,00 КМ. 

 

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

гласнику Општине Требиње. 

 

Број:09-013-139/08                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.04.2008. године                                               Никола Секуловић,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 и 7/07), Скупштина општине 

Требиње, на сједници одржаној дана 30.04.2008. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

I 

1. Безбједносна ситуација у Требињу се још увијек не може оцијенити 

задовољавајућом, али је видно учињен значајан помак у позитивном смислу. 

2. Тражи се од МУП-а РС - Центра јавне безбједности Требиње и надлежних 

правосудних органа да што прије расвијетле и процесуирају све до сада 



неразјашњене случајеве и редовно извјештавају Скупштину општине о стању 

безбједности, једном мјесечно, а по потреби и чешће. 

3. Да се на наредној сједници Скупштине општине предложи Скупштинска комисија за 

праћење стања безбједности у општини Требиње.  

 

II 

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

Општине Требиње". 

 

 

 

Број:09-013-140/08                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.04.2008. године                                Никола Секуловић,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 и 7/07) и на приједлог скупштинске 

Комисије за прописе, Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 30.04.2008. 

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Приговори које су поднијели Покрет за Требиње и Општински одбор Требиње Српске 

демократске странке на именовање чланова Општинске изборне комисије нису основани. 

Потврђује се Одлука Скупштине општине Требиње о именовању чланова Оштинске изборне 

комисије под бројем 09-013-42/08 од 13.02.2008. године. 

II 

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

Општине Требиње". 

 

Број:09-013-145/08                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.04.2008. године                                Никола Секуловић,с.р. 

_______________________________________________________________________________ 

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

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

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са одредбама Меморандума о 

разумијевању број: 11-122-36/08, закљученим дана 16.04.2008. године између Општине 

Требиње и Пројекта управне одговорности у БиХ,  Начелник општине Требиње, дана 

24.04.2008. године,   донио је следеће  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању радне групе за провођење трогодишњег општинског акционог 

плана за континуирано унапређење општинске управе у сарадњи са  



Пројектом управне одговорности 

 
I 

У циљу реализације пројектних активности у наставку ГАП пројекта у општини Требиње, 

именује се Радна група за провођење трогодишњег општинског акционог плана за 

континуирано унарпеђење општинске управе у сарадњи са пројектом управне одговорности 

(скраћено: „Општински акциони план“) у саставу:  

 

1. Дејан Јанковић, координатор 

2. Гојко Грче, члан 

3. Наташа Тучић, члан 

4. Вера Брајић, члан 

5. Милидраг Чорлија, члан 

6. Марина Гаџа, члан 

7. Стамена Сорајић, члан 

8. Стојанка Мисита, члан 

9. Перо Мунишић, члан 

10. Весна Шаренац, члан 

11. Мира Крстовић, члан 

12. Славица Секуловић, члан 

13. Љиљана Робовић, члан 

14. Слободанка Радовановић, члан 

15. Јелена Кулушић, члан 

16. Бранислав Трнинић, члан 

II 

Задаци Радне групе су да: 

 

- изради нацрт Општинског акционог плана који ће садржавати услуге и активности 

које могу бити предмет унапријеђења од стране ГАП-а, 

- осмисли одговарајућу кампању и методологију и на основу њих прибави мишљења 

грађана о ставкама које треба да буду уврштене у Општински акциони план, 

- на основу прибављеног мишљења грађана утврди приоритете и дефинише финалну 

верзију Општинског акционог плана, који ће садржавати приједлоге за унапређења, 

- упути финални Општински акциони план на одобравање Начелнику општине, уз 

одговарајуће образложење, 

- након одобравања Акционог плана од стране Начелника општине, припреми План 

имплементације за сваку од активности/области које ће бити предмет унапређења,  

- прати провођење Општинског акционог плана, односно планова имплементације, и  

- учествује у кампањи промоције успјешне реалиазције Општинског акционог плана. 

  

III 

Радна група је дужна да Начелнику општине подноси редовне извјештаје о својим 

активностима.  

 

IV 

Све активности Радне групе биће усклађене с ГАП-овим Радним планом, како у погледу 

предвиђених активности, тако у погледу динамике њихове реализације. 

 

V 



Начелник општине је сагласан да обезбиједи све услове неопходне за рад Радне групе, као 

што су простор и опрема, и ослобађање чланова Радне групе од текућих активности, кад је 

то нужно, као и да пружи сваки други вид подршке раду Радне групе. 

 

VI 

ГАП ће обезбједити подршку и помоћ Радној групи у виду сталних консултација, 

тренинга/обука, стручних материјала и стручних мишљења, са циљем да све зацртане 

задатке обаве квалитетно и благовремено. 

 

VII 

С овим Рјешењем Начелник општине упознаће Скупштину општине и редовно ће јој 

подносити извјештаје о реализацији општинског акционог плана. 

 

VIII 

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

Требиње. 

 

Број:11-122-36-1/08                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,24.04.2008. године                                                  Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

 

Na osnovu ~lana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni 

glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04, 42/05 и 118/05), ~lana 45. 

Statuta Op{tine Trebiwe („Slu`beni glasnik Op{tine Trebiwe“, broj: 

8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) i ~lana 2.,  ta~ka 11. Uredbe o davawu 

saglasnosti na cijene odre|enih proizvoda i usluga („Slu`beni 

glasnik Republike Srpske“, broj: 41/00, 31/01 и 12/02), Na~elnik 

op{tine, donio je slijede}i 

 

ZAKQU^AK 
 

 

I. 

Daje se saglasnost ODJP za komunalnu hidrotehniku „Vodovod“ Trebiwe 
u vezi utvr|ivawa cijena usluga ovog Preduze}a i to kako slijedi: 

 

 

 

1. DOMA]INSTVA 

 

 Voda za pi}e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. ..  0,62 KM/m3 sa ПДВ-ом 

 Kanalizacija .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .  0,17 KM/m3 sa ПДВ-ом 

 Pre~i{}avawe otpadnih voda .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

..  0,18 KM/m3 sa ПДВ-ом 

 Pretplata za prikqu~eni vodomjer 

koja slu`i za odr`avawe ku}i{ta sa opremom 



 i kontrolu ispravnosti vodomjera 

 po doma}instvu mjese~no .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. ..  2,34 KM sa ПДВ-ом 
 

 

 

 

2. PRIVREDA I OSTALI POTRO[A^I 

 

 Voda za pi}e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. ..  2,59 KM/m3 sa ПДВ-ом 

 Kanalizacija .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .  0,49 KM/m3 sa ПДВ-ом 

 Pre~i{}avawe otpadnih voda .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

..  0,55 KM/m3 sa ПДВ-ом 

 

 

 

3. FONTANE I ^ESME 

 

 Voda za pi}e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. ..  1,69 KM/m3 sa ПДВ-ом 

 Kanalizacija .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .  0,32 KM/m3 sa ПДВ-ом 

 Pre~i{}avawe otpadnih voda .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

..  0,36 KM/m3 sa ПДВ-ом 
 

 

 

 

4. PRETPLATA ZA PRIKQU^ENI VODOMJER ZA PRIVREDU I  

OSTALE POTRO[A^E, FONTANE I ^ESME 

 

 Pretplata za prikqu~eni vodomjer 

koja slu`i za odr`avawe ku}i{ta sa opremom 

 i kontrolu ispravnosti vodomjera 

 po prikqu~ku mjese~no prema 

profilu vodomjera kako slijedi: 

 

o Vodomjer od 1/2" do 3/4" (13-18 mm) .. .. .. .. .. .. .. ..

    9,12 KM sa ПДВ-ом 

o Vodomjer od 1" (25 mm) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. ..  11,40 KM sa ПДВ-ом 
o Vodomjer od 5/4" (32 mm) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. ..  18,25 KM sa ПДВ-ом 
o Vodomjer od 6/4" (40 mm) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. ..   20,51 KM sa ПДВ-ом 

o Vodomjer od 2" (50 mm) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. ..   45,60 KM sa ПДВ-ом 



o Vodomjer od 80-150 mm .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .  59,49 KM sa ПДВ-ом 

 

 

Navedene cijene primjewiva}e se od 01.04.2008.god. 

 

 

II. 

Ovaj Zakqu~ak ступа на снагу даном доношења, а objavi}e se u Slu`benom 
glasniku Op{tine Trebiwe. 

 

 

Број: 11-111-5-1/08                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:22.04.2008. године                                                    Др Доброслав Ћук,с.р. 

_______________________________________________________________________________ 

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

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.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 700,00 КМ из средстава буџетске резерве на 

рачун број: 1566103574, код Нове Бањалучке банке Бања Лука, Војчић Љубици, 

дипломираном био-хемичару, а на име помоћи за даље школовање – докторат у Њемачкој. 

 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

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

истих. 

 

III 

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

Општине Требиње. 

 

Број:11-430-66/08                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,29.04.2008. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

_______________________________________________________________________________ 

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

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

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

Буџета Општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл. гласник Општине 

Требиње“, број: 11/07),  Начелник општине,   донио је следећи  

 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
I 



Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине Требиње 

за 2008. годину, потребних за реализацију активности Књижевне заједнице „Јован Дучић“ 

Требиње. 

 

II 

Планирана средства (грант за Књижевну заједницу „Јован Дучић“ Требиње) реализоваће 

Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Удружења сразмјерно извршењу 

Буџета.  

 

III 

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

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Општине Требиње за 2008. годину). 

 

IV 

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

општине Требиње. 

Број:11-400-83/08                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,30.04.2008. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

_______________________________________________________________________________ 

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

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

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

Буџета Општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл. гласник Општине 

Требиње“, број: 11/07),  Начелник општине,   донио је следећи  

 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине Требиње 

за 2008. годину, потребних за реализацију активности Удружења пензионера општине 

Требиње. 

 

II 

Планирана средства (грант за Удружење пензионера Требиње) реализоваће Одјељење за 

финансије преносом средстава у једнаким мјесечним ратама на рачун Удружења пензионера 

општине Требиње.  

 

III 

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

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Општине Требиње за 2008. годину). 

 

IV 

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

општине Требиње. 



Број:11-400-82/08                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,30.04.2008. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

_______________________________________________________________________________ 

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

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

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

Буџета Општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл. гласник Општине 

Требиње“, број: 11/07),  Начелник општине,   донио је следећи  

 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине Требиње 

за 2008. годину, потребних за реализацију активности Удружења за хуманитарну помоћ 

„ИМАРЕТ“ Требиње. 

 

II 

Планирана средства (грант за Удружење за хуманитарну помоћ „ИМАРЕТ“ Требиње) 

реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Удружења сразмјерно 

извршењу Буџета.  

 

III 

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

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Општине Требиње за 2008. годину). 

 

IV 

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

општине Требиње. 

Број:04-400-217/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,30.04.2008. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

_______________________________________________________________________________ 

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

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

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

Буџета Општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл. гласник Општине 

Требиње“, број: 11/07),  Начелник општине,   донио је следећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине Требиње 

за 2008. годину, потребних за реализацију активности Удружења повратника Требиње. 

 

II 



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

реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Удружења повратника 

Требиње број:5520050001929536 код Hipo Alpe Adria bank - квартално.  

 

III 

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

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Општине Требиње за 2008. годину). 

 

IV 

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

општине Требиње. 

Број:04-400-53/08                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,30.04.2008. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

_______________________________________________________________________________ 

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

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

Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), а у вези са Закључком СО Требиње број: 09-013-

120/08 од 14.04.2008. године, Начелник Општине, донио је следећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

I 

Одобрава се пренос средстава у висини од 10.000,00 КМ из буџетске резерве на рачун број: 

5620080000154915, код Развојне банке, Томиславу Ћурићу, на име помоћи за санирање 

посљедица велике материјалне штете коју је претрпио без своје кривице. 

 

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:11-430-105/08                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,07.05.2008. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

______________________________________________________________________________ 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића бр. 2. 

на основу рјешења број 06-372-8/08 од 21.04.2008. године, извршио је у регистар заједнице 

етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-031 упис оснивања 

Заједнице етажних власника Требиње, ул. Шумадијска број 13.  

Назив и сједиште: Заједница етажних власника, Требиње, Шумадијска 13.  

Оснивачи: 10 етажних власника зграде.  

Дјелатност: 70 320. Управљање зградом за рачун етажних власника зграде.  

Иступа самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином, 

чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.  

Заступа Вељко Томашевић, предсједник Скупштине заједнице, самостално и без 

ограничења. 



 

Број: 06-372-8/08                                        НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

                                                             СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Датум:21.04.2008. године                                      Наташа Тучић, с.р.  

__________________________________________________________________________  

 

 

Садржај:                                                                                                                 Бр. стране 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
1. Одлука о базној цијени која служи као основ за обрачун накнаде за уређење 

грађевинског земљишта, 

2. Одлука о усвајању Плана парцелације и УТ – услова за стамбени објекат изграђен 

у КО Арсланагића мост, 

3. Одлука о измјенама Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле 

средстава Буџета Општине Требиње намијењених омладинској политици и 

омладинском организовању, 

4. Одлука о допунама Одлуке о општинским административним таксама, 

5. Закључак о неприхватању понуде, 

6. Закључак о безбједносној ситуацији,  

7. Закључак о усвојеном Приједлогу Комисије за прописе, поводом приговора на 

Одлуку о именовању чланова Општинске изборне комисије, 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1. Рјешење о именовању радне групе за провођење трогодишњег општинског 

акционог плана за континуирано унапређење општинске управе у сарадњи са 

Пројектом управне одговорности, 

2. Закључак, 

3. Закључак, 

4. Закључак, 

5. Закључак, 

6. Закључак, 

7. Закључак, 

8. Закључак, 

9. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда 

 


