
  С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 

 

 

 

 

ОПШТИНЕ    ТРЕБИЊЕ 

 

 

 

 

 

 

Година XLIV                       Требиње,24.05.2007.године                             Број: 6 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 31. Закона о промету некретнина (Службени лист СР БиХ број 

38/78), и Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности 

(«Службени лист СР БиХ» број 4/89, 29/90 и 22/91), и члана 51. Статута Општине 

Требиње (Службени гласник Општине Требиње број 8/05, 10/05 и 13/05), 

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 14.05.2007. године, 

донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Хумачкић (Рагиба) Мухамеда, по праву прече 

куповине некретнина означених као к.ч. број 1824/5, кућа и двориште у 

површини од 271 m², уписане у зк.ул. број 639 К.О. Требиње, власништво 

Хумачкић (Рагиба) Мухамеда са 1/1 дијела, а исте је понудио Скупштини 

општине Требиње по цијени од 180.000,оо КМ. 

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

"Службеном гласнику Општине Требиње". 

Број:09-013-134/07                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                              Никола Секуловић,с.р. 

_______________________________________________________________________ 

На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту (Службени гласник 

Републике Српске број 112/06) и члана 51. Статута Општине Требиње (Службени 

гласник Општине Требиње број 8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње 

на сједници одржаној дана 14.05.2007. године, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Шпирто Стане, рођене Милојевић, Шпирто Љубише - 

син Петра, Шпирто Љиљана – кћи Петра из Требиња, по праву првокупа 

некретнина, означених као к.ч. број 779/83, пашњак у површини од 79 m²,  к.ч. 

број 779/210, пашњак у површини од 403 m², к.ч. број 779/211, пашњак у 



површини од 326 m², и к.ч. број 779/212, пашњак у површини од 351 m²,  све 

уписано у зк.ул. број 642 К.О. Требиње, државна својина са 1/1, право 

кориштења Шпирто Стане, Шпирто Љубише и Шпирто Љиљане са по 1/3 

дијела, а исте су понудили Скупштини општине Требиње по цијени од 25,00 

КМ по 1 m². 

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

"Службеном гласнику Општине Требиње". 

                                                                                                                                    

Број:09-013-134-1/07                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                         Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту (Службени гласник 

Републике Српске број 112/06) и члана 51. Статута Општине Требиње (Службени 

гласник Општине Требиње број 8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње 

на сједници одржаној дана 14.05.2007. године, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Николић (Новице) Жељко из Требиња, по праву 

првокупа некретнина, означених као к.ч. број 2222/14, пашњак Варина 

груда, у површини од 460 m², уписано у зк.ул. број 116 К.О. Чичево, 

државна својина са 1/1, право кориштења Николић (Новице) Жељка са 1/1 

дијела, а исте је понудио Скупштини општине Требиње по цијени од 

10.000,00 КМ. 

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

"Службеном гласнику Општине Требиње". 

                                                                                                                                    

Број:09-013-134-2/07                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                  Никола Секуловић,с.р. 

_______________________________________________________________________ 

На основу члана 31. Закона о промету некретнина (Службени лист СР БиХ број 

38/78), и Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности 

(«Службени лист СР БиХ» број 4/89, 29/90 и 22/91), члана 8. Закона о грађевинском 

земљишту («Службени гласник Републике Српске» број 112/06), и члана 51. 

Статута Општине Требиње (Службени гласник Општине Требиње број 8/05, 

10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 

14.05.2007. године, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Кукурић (Илије) Михајла по праву прече 

куповине некретнина означених као к.ч. број 87/1, кућиште са 

двориштем и кућом у површини од 337 m², уписано у зк.ул. број 670 К.О. 

Требиње, власништво Кукурић Михајла – син Илије са 1/1 дијела, те к.ч. 



број 30/17, двориште у површини од 56 m², уписане у зк.ул. број 671 К.О. 

Требиње – корисништво Кукурић Михајла – син Илије са 1/1 дијела, а 

исте је понудио Скупштини општине Требиње по цијени од 25.000,оо 

КМ. 

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

"Службеном гласнику Општине Требиње". 

                                                                                                                                                

Број:09-013-134-3/07                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                          Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 4. Правилника о поступку продаје непосредном погодбом 

неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини («Службени гласник 

Републике Српске» број 112/06) и члана 51. Статута Општине Требиње («Службени 

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

на сједници одржаној дана 14.05.2007. године, доноси 

 

О  Д  Л  У  К  А 

о начину и условима продаје непосредном погодбом 

неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини 

 

I 

Под условима, и на начин предвиђен овом Одлуком, спровешће се поступак 

продаје непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у државној 

својини, и то: 

- к.ч. број 800/14, пашњак «Петрова долина» у површини од 25 m², уписано у 

зк.ул. број 46 К.О. Гомиљани, на којим ће се поставити трафостаница, а све 

у складу са Рјешењем о урбанистичкој сагласности, број: 07-304-406/06 од 

19.03.2007. године. 

 

II 

Продаја грађевинског земљишта непосредном погодбом обавиће се прибављањем 

писмених понуда. 

 

III 

Почетна цијена земљишта из тачке I ове Одлуке ће се утврдити Огласом о продаји 

грађевинског земљишта у државној својини непосредном погодбом. 

 

IV 

Учесник у поступку продаје, са којим ће се закључити купопродајни уговор, дужан 

је уплатити куповну цијену на жиро рачун број: 

565801000000214- трансакциони рачун прихода буџета Општине Требиње – 

накнада за продато грађевинско земљиште. 

 

V 

Продато земљиште предаће се у посјед купцу у року од 7 дана након закључења 

купопродајног уговора. 



 

Број:09-013-134-4/07                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                              Никола Секуловић,с.р. 

______________________________________________________________________ 

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

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

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина општине 

Требиње, на сједници одржаној дана 14.05.2007. године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Усваја се Извјештај о раду Начелника Општине и Административне службе 

Општине Требиње за период јануар-децембар 2006. године. 

 

Број:09-013-135/07                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                       Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

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

на сједници одржаној дана 14.05.2007. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о усвајању извјештаја о извршењу Буџета Општине Требиње по завршном 

рачуну за 2006. годину 

 

Члан 1. 

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

2006. годину. 

 

Члан 2. 

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

2006. годину. 

 

Члан 3. 

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

Општине Требиње». 

Број:09-013-136/07                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                 Никола Секуловић,с.р.   

________________________________________________________________________ 

На основу члана 21. и 30. алинеја 2. и 11. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 45/05 и 118/05), члана 22. и 

31. алинеја 6. и 9. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине 

Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној 14.05.2007. године, донијела је  



 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде за пословну сарадњу у развоју «greenfield» туристичко 

инвестиционог пројекта под радним називом «Trebinje Resort» 

 

Члан 1. 

Прихвата се понуда групе предузећа под кровном фирмом «HOSTING» 

д.о.о. Љубљана које представља друштво у Hosting South – East Europe д.о.о. улица 

Краља Милутина бр. 28, Београд (у даљем тексту «HOSTING»), у обиму 

дефинисаним приједлогом Уговора о пословној сарадњи на развоју greenfield 

туристичког инвестиционог пројекта под радним називом «Trebinje Resort», који је 

саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

Овлашћује се Начелник Општине да у име Општине Требиње потпише 

Уговор о пословној сарадњи на развоју greenfield туристичког инвестиционог 

пројекта под радним називом «Trebinje Resort». 

 

Члан 3. 

Реализација одредби Уговора из члана 2. ове Одлуке одвијаће се постепено, 

у обиму и на начин дефинисан Уговором, у складу са важећим законским 

прописима у моменту реализације тих одредби. 

 

Члан 4. 

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

гласнику Општине Требиње». 

 

 

Број:09-013-137/07                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                 Никола Секуловић,с.р.  

________________________________________________________________________  

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

Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине 

општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 14.05.2007. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Прихвата се Информација о стању и резултатима финансијског пословања јавних 

општинских предузећа и установа у 2006. години.  

 

Број:09-013-138/07                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                    Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 



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

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

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина општине 

Требиње, на сједници одржаној дана 14.05.2007. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Прихвата се Програм рада јавних општинских предузећа и установа за 2007. 

годину.  

 

 

Број:09-013-139/07                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                    Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

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

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина општине 

Требиње, на сједници одржаној дана 14.05.2007. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Прихвата се Информација о стању примарне здравствене заштите у општини 

Требиње и стратегија даљег развоја. 

 

Број:09-013-140/07                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                    Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 31. и члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник 

Општине Требиње» број (8/05,10/05 и 13/05), а у вези са чланом 2. тачка 12. Закона 

о буџетском систему («Службени гласник Републике Српске» број 96/03,14/04, 

67/05,34/06 и 128/06), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 

14.05.2007. године, донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на прерасподјелу средстава планираних Буџетом за 

2007. годину 

 

За буџетског корисника «Народна библиотека» Требиње износ средстава са конта 

6143 грант непрофитним организацијама од 47.000 КМ, прераспоређује се на: 

 

1. Текући трошкови 

Конто  1.1. Трошкови материјала и услуга 

6131            путни трошкови                                              1.900 КМ 

6132            трошкови енергије                                         10.000 КМ 

6133            трош.ком. и комун.услуга                               3.500 КМ 



6134            набавка материјала                                          3.000 КМ 

6137            трош.текућег одрж.                                          4.600 КМ 

6139            уговорене услуге                                              2.000 КМ 

 

2. Капитални расходи 

2.1. Набавка сталних средстава 

8213           набавка опреме                                                 10.000 КМ 

8216           реконструкција и инв. одржавање                  12.000 КМ 

                                                                                     ______________ 

           Укупно:                                                                    47.000 КМ 

 

 

За буџетског корисника «Музеј Херцеговине» Требиње износ средстава са конта 

6143 грант непрофитним организацијама од 35.000 КМ, прераспоређује се на: 

1. Текући трошкови 

Конто  1.1. Трошкови материјала и услуга 

6131            путни трошкови                                                5.500 КМ 

6132            трошкови енергије                                            5.800 КМ 

6133            трош.ком. и комун.услуга                                4.000 КМ 

6134            набавка материјала                                           2.150 КМ 

6135            трош.усл.прев.и горива                                           - 

6137            трош.текућег одрж.                                           3.100 КМ 

6138            трош.банк.услуга                                                 400 КМ 

6139            уговорене услуге                                               4.050 КМ 

 

 

2. Капитални расходи 

2.1. Набавка сталних средстава 

8213           набавка опреме (клима уређаји)                       10.000 КМ 

                                                                                       ______________ 

           Укупно:                                                                      35.000 КМ 

 

 

Број:09-013-141/07                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                Никола Секуловић,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 и 13/05), Скупштина општине Требиње на 

сједници одржаној 14.05.2007. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о Плану парцелације и Урбанистичко техничким условима за изградњу 

«Јужне обилазнице Требиње» 

 

I 



Доноси се План парцелације и Урбанистичко технички услови за изградњу «Јужне 

обилазнице Требиње» (у даљем тексту: План). 

 

II 

План се састоји од административног, текстуалног и графичког дијела: 

 

Текстуални дио Плана садржи: 

1. Увод, 

2. Образложење, 

3. Постојеће стање, 

4. Урбанистичко технички услови, 

 Инжињерско-геолошки услови, 

 Саобраћај, 

 Хидротехника, 

 Електроенергетика и телекомуникације, 

 Заштита животне средине, 

 План парцелације, 

 Мостови и потпорни зидови. 

 

Графички дио Плана садржи: 

1. Извод из урбанистичког плана                     1:5000, 

2. Геодетска подлога                                          1:1000, 

3. План саобраћаја и нивелације                       1:1000, 

4. План инфраструктуре-хидротехника           1:1000, 

5. План инфраструктуре 

   - електроенергетика и телекомуникације      1:1000, 

6. План парцелације                                            1:1000. 

 

 

III 

План је израђен од стране Урбанистичког завода РС, у новембру мјесецу 2006. 

године. 

 

IV 

План је основа за утврђивање општег интереса, 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 грађевинском земљишту («Службени гласник Републике Српске» број 112/06). 

 

V 

О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење Општине 

Требиње. 

 

VI 

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

Општине Требиње». 



 

Број:09-013-142/07                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                             Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 55. Закона о уређењу простора («Сл. гл. РС» бр. 84/02), и члана 31. 

Статута Општине Требиње («Сл. гл. РС» бр. 8/05, 10/05 и 13/05), СО Требиње на 

сједници одржаној дана 14.05.2007.  године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради  Регулационог плана  

«Брегови» 

 

Члан 1. 

Приступа се  изради Регулационог плана «Брегови»  ( у даљем тексту План). 

 

Члан 2. 

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

 

Члан 3. 

Границе обухвата Плана су:  

на западу :  источном границом Регулационог плана “Брегови 2” до споја са 

Преображенском улицом, 

на сјеверу:  дијелом Преображенском до споја са Доситејевом улицом, 

Доситејевом улицом до улаза у Стари град, потом вањским ободом бедема Старог 

града до споја са ријеком на истоку, 

на истоку:  десном обалом ријеке Требишњице и то од бедема Старог града на 

сјеверу до споја са Шпанском улицом на југу, 

на југу: Шпанском улицом до споја са источном границом Регулационог плана 

“Брегови 2”. 

Површина обухвата Плана износи 10,18 ha. 

 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана 

обезбиједиће општина Требиње. 

 

Члан 5. 

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

носилац израде Плана ће се одредити по поступку који прописује Закон о јавним 

набавкама. 

 

 

Члан 6. 

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

 

Члан 7. 

План се доноси за временски период од 15  година. 



 

Члан 8. 

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

Носилац припреме Плана ће заједно са Савјетом Плана након увида размотрити 

приспјеле писмене примједбе на нацрт. 

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

предложити СО Требиње његово доношење. 

 

Члан 9. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-143/07                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                          Никола Секуловић,с.р. 

_______________________________________________________________________  

На основу члана 55. Закона о уређењу простора («Сл. гл. РС» бр. 84/02), и члана 31. 

Статута Општине Требиње («Сл. гл. РС» бр. 8/05, 10/05 и 13/05), СО Требиње на 

сједници одржаној дана 14.05.2007.  године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради  Регулационог плана  

«Источни логор» 

 

Члан 1. 

Приступа се  изради Регулационог плана «Источни логор»  (у даљем тексту План). 

 

Члан 2. 

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

 

Члан 3. 

Границе обухвата Плана су:  

на западу: улицом Требињских бригада, од њеног споја са почетком улице 

Републике Српске на сјеверу до споја са сјеверном границом урбанистичког 

пројекта “Раскрсница Неимарство – Тини” на југу,  

на југу: границом урбанистичког пројекта “Раскрсница Неимарство – Тини” до 

споја са трасом градске обилазнице на истоку,  

на истоку: трасом планиране градске обилазнице до споја са границом обухвата 

регулационог плана “Мокри долови” на сјеверу, 

на сјеверу: границом обухвата регулационог плана “Мокри долови”, улицом 

Републике Српске до споја са улицом Требињских бригада на западу. 

Површина обухвата Плана износи 11,40 ha. 

 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана 

обезбиједиће инвеститори. 

 



Члан 5. 

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

носиоца израде плана ће одредити инвеститори. 

 

Члан 6. 

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

 

Члан 7. 

План се доноси за временски период од 15  година. 

 

Члан 8. 

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

Носилац припреме Плана ће заједно са Савјетом Плана након увида размотрити 

приспјеле писмене примједбе на нацрт. 

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

предложити СО Требиње његово доношење. 

 

Члан 9. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-144/07                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                        Никола Секуловић,с.р.   
________________________________________________________________________ 

На основу члана 55. Закона о уређењу простора («Сл. гл. РС» бр. 84/02), и члана 31. 

Статута Општине Требиње («Сл. гл. РС» бр. 8/05, 10/05 и 13/05), СО Требиње на 

сједници одржаној дана 14.05.2007.  године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради  Регулационог плана  

«Полице 1» 

 

Члан 1. 

Приступа се  изради Регулационог плана «Полице 1» (у даљем тексту План). 

 

Члан 2. 

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

 

Члан 3. 

Границе обухвата Плана су:  

на западу: лијевом обалом ријеке Требишњице, од Каменог моста на сјеверу до 

споја са границом обухвата Регулационог плана “Јужни градски излаз”, 

на југу: границом обухвата Регулационог плана “Јужни градски излаз” до споја са 

улицом Требињских бригада,  

на истоку: улицом Требињских бригада до споја са улицом Републике Српске, 



на југоистоку: улицом Републике Српске до споја са границом обухвата 

Регулационог плана “Мокри долови”, потом границом поменутог Регулационог 

плана до споја са улицом Јована Цвијића, 

на сјевероистоку: улицом Попа Бокчина до споја са улицом Бријег, улицом Бријег 

до споја са Книнском улицом на сјеверу; 

на сјеверу: Книнском улицом до споја са улицом Милоша Црњанског, улицом 

Милоша Црњанског до споја са новопланираном градском саобраћајницом, потом 

трасом поменуте саобраћајнице и улицом Српском до Каменог моста, односно 

ријеке. 

Површина обухвата Плана износи 20,57 ha. 

 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана 

обезбиједиће општина Требиње. 

 

Члан 5. 

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

носилац израде Плана ће се одредити по поступку који прописује Закон о јавним 

набавкама. 

 

Члан 6. 

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

 

Члан 7. 

План се доноси за временски период од 15  година. 

 

Члан 8. 

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

Носилац припреме Плана ће заједно са Савјетом Плана након увида размотрити 

приспјеле писмене примједбе на нацрт. 

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

предложити СО Требиње његово доношење. 

 

Члан 9. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-145/07                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                               Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 
На основу члана 55. Закона о уређењу простора («Сл. гл. РС» бр. 84/02), и члана 31. 

Статута општине Требиње («Сл. гл. РС» бр. 8/05,10/05 и 13/05), СО Требиње на 

сједници одржаној дана 14.05.2007.  године, донијела је  

 



О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради  Регулационог плана  

«Блаце – Абазовина» 

 

Члан 1. 

Приступа се  изради Регулационог плана «Блаце – Абазовина» (у даљем тексту 

План). 

 

Члан 2. 

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

 

Члан 3. 

Границе обухвата Плана су:  

на западу: границом вишенамјенске резервисане површине, од границе градског 

гробља на сјеверу до споја са улицом Вука Мићуновића, улицом Вука Мићуновића 

и границом обухвата Регулационог плана “Сјеверни логор” и Регулационог плана 

“Стари град” до Каменог моста на југу, 

на југу: примарном градском саобраћајницом, од почетка Каменог моста на западу 

до споја са улицом Обала Мића Љубибратића на истоку 

на истоку: улицом Обала Мића Љубибратића, потом планираном примарном 

градском саобраћајницом (која представља продужетак улице Обала Мића 

Љубибратића) до споја са улицом Никшићки пут на сјеверу, 

на сјеверу: границом вишенамјенске резервисане површине, од споја са 

Никшићким путем до границе градског гробља “Подгливље”, 

Површина обухвата Плана износи 15,93 ha. 

 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана 

обезбиједиће општина Требиње. 

 

 

                                            Члан 5. 
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење општине Требиње, а 

носилац израде Плана ће се одредити по поступку који прописује Закон о јавним 

набавкама. 

 

Члан 6. 

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

 

Члан 7. 

План се доноси за временски период од 15  година. 

 

Члан 8. 

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

Носилац припреме Плана ће заједно са Савјетом Плана након увида размотрити 

приспјеле писмене примједбе на нацрт. 



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

предложити СО Требиње његово доношење. 

 

Члан 9. 

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

општине Требиње. 

 

Број:09-013-146/07                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                      Никола Секуловић,с.р. 

_______________________________________________________________________

На основу члана 55. Закона о уређењу простора («Сл. гл. РС» бр. 84/02), и члана 31. 

Статута Општине Требиње («Сл. гл. РС» бр. 8/05,10/05 и 13/05), СО Требиње на 

сједници одржаној дана 14.05.2007.  године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради  Регулационог плана  

«Индустријска зона Волујац 2» 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Регулационог плана «Индустријска зона Волујац 2»  ( у даљем 

тексту План). 

 

Члан 2. 

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

 

Члан 3. 

Границе обухвата Плана представљају потези лоцирани уз планирану градску 

обилазницу, односно њен сегмент који повезује магистрални пут Требиње – 

Љубиње са магистралним путем Требиње – Дубровник. 

Потези су лоцирани са источне и западне стране поменуте трасе обилазнице и 

тангирају ка југу границе обухвата индустријске зоне Волујац 1. 

Површина обухвата Плана износи 52,8 ha. 

 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана 

обезбиједиће општина Требиње. 

 

Члан 5. 

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

носилац израде Плана ће се одредити по поступку који прописује Закон о јавним 

набавкама. 

 

Члан 6. 

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

 

Члан 7. 



План се доноси за временски период од 15  година. 

 

Члан 8. 

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

Носилац припреме Плана ће заједно са Савјетом Плана након увида размотрити 

приспјеле писмене примједбе на нацрт. 

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

предложити СО Требиње његово доношење. 

 

Члан 9. 

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

гласнику Општине Требиње». 

 

 

Број:09-013-147/07                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                 Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

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

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина општине 

Требиње, на сједници одржаној дана 14.05.2007. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Прихвата се Информација о основним показатељима финансијског пословања 

привреде општине Требиње у 2006. години. 

 

Број:09-013-148/07                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                    Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 24. став 1. тачка 1. Закона о цивилној заштити («Службени 

гласник Републике Српске» број 26/02) и члана 31. став 1. алинеја 8. Статута 

Општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 8/05,10/05 и 

13/05), Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 14.05.2007. 

године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјени и допуни Одлуке о организовању и  

функционисању цивилне заштите на подручју општине Требиње 

 

Члан 1. 

У Одлуци о организовању и функционисању цивилне заштите на подручју општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 7/02), у члану 10. став 4. 

под а) иза тачке 10. додаје се нова тачка 11. која гласи: 

«11. За извршење сложених задатака спашавање људи и материјалних добара са 

тешко приступачних терена и висинских објеката образује се јединица Горске 



службе спашавања од 30 припадника, а сачињаваће је чланови Спелеолошког 

друштва «Зелена брда» и Планинарског друштва «Вучији зуб» као и остали 

обучени људи за пружање сличних активности». 

 

Члан 2. 

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

гласнику Општине Требиње». 

 

Број:09-013-149/07                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                                     Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

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

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина општине 

Требиње, на сједници одржаној дана 14.05.2007. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Прихвата се Извјештај о раду Одјељења за инспекције и послове комуналне 

полиције за прва четири мјесеца 2007. године. 

 

Број:09-013-150/07                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                       Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 74. Закона о уређењу простора («Службени гласник Републике 

Српске» број 84/02), и члана 31. Статута Општине Требиње («Службени гласник 

Републике Српске» број 8/05,10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на 

сједници одржаној дана 14.05.2007. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о престанку важења Елабората о урбанистичко техничким условима о 

постављању привремених објеката у првој и другој пословној зони 

 

Члан 1. 

Престаје да важи Елаборат о урбанистичко техничким условима о постављању 

привремених објеката у првој и другој пословној зони. 

 

Члан 2. 

Постављање привремених објеката, ће се одредити проведбеним плановима чија је 

израда у току. 

 

Члан 3. 

Рјешењем о урбанистичкој сагласности ће се регулисати трајање привремене 

намјене постојећих привремених објеката и обавезе корисника. 

 

Члан 4. 



Ступањем на снагу ове Одлуке предстаје да важи Одлука број 09-012-54/98 од 

28.12.1998. године («Службени гласник Општине Требиње» број 4/98). 

 

Члан 5. 

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

гласнику Општине Требиње». 

 

Број:09-013-151/07                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                     Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 31. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине 

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

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) а на приједлог 

Начелника Општине Требиње број: 11-126-5/07 од 23.04.2007. године, Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној 14.05.2007. године, донијела је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

Господин Марко Митровић разрјешава се дужности Начелника Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту у Административној служби Општине Требиње, прије 

истека мандата, на сопствени захтјев, ради преласка на нову дужност. 

 

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

Општине Требиње. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 12.04.2007. године господин Марко Митровић поднио је Начелнику Општине 

захтјев за разрјешење са дужности Начелника Одјељења за борачко-инвалидску 

заштиту прије истека мандата, односно са даном 12.04.2007. године, ради преласка 

на нову дужност. 

Именовани је Рјешењем Скупштине општине Требиње број: 09-013-64-6/05 од 

11.05.2005. године именован на мјесто Начелника Одјељења за борачко-инвалидску 

заштиту на вријеме трајања мандата Скупштине. 

Начелник Општине је својим актом број: 11-126-5/07 од 23.04.2007. године, а 

сагласно члану 35. став 1. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05) предложио Скупштини општине 

Требиње да донесе Рјешење о разрјешењу господина Марка Митровића са 

дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, прије истека 

мандата, ради преласка на нову дужност. 

С обзиром на напријед изложено ријешено је као у диспозитиву овог Рјешења.  

Ово Рјешење је коначно и против њега се не може изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор пред Окружним судом у Требињу, у року од 30 дана од 

дана пријема рјешења. 

Број: 09-013-152/07                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                                    Никола Секуловић,с.р.  

________________________________________________________________________ 



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

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

(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње, 

на сједници одржаној дана 14.05.2007. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  А 

о измјени Одлуке о именовању Комисија за избор и именовање чланова 

Управних и Надзорних одбора и Директора предузећа и установа чији је 

оснивач Скупштина општине 

 

Члан 1. 

Одлука о именовању  Комисија за избор и именовање чланова Управних и 

Надзорних одбора и Директора предузећа и установа чији је оснивач Скупштина 

општине број: 09-013-91/07 од 04.04.2006. године («Службени гласник Општине 

Требиње» број 5/07) мијења се: 

У члану 7. наведене одлуке у Комисији за избор чланова Управног и Надзорног 

одбора и Директора у «Агенцији за развој малих и средњих предузећа Општине 

Требиње» умјесто имена Љиљана Робовић, ставља се име Скочајић Слађана. 

 

Члан 2. 

Ово одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном гласнику 

Општине Требиње». 

 

Број:09-013-153/07                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:14.05.2007. године                            Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05 и 43/05), Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 14.05.2007. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјенама Одлуке о критеријумима,  

начину и поступку расподјеле средстава Буџета Општине Требиње 

намијењених удружењима грађана и омладинским организацијама 

 

I 

У Одлуци о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава Буџета 

Општине Требиње намјењених удружењима грађана и омладинским 

организацијама («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, у даљем тексту: 

Одлука) у члану 1. послије ријечи: «удружењима грађана» бришу се ријечи: «и 

омладинским организацијама». 

 
II 

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

Општине Требиње». 

Број:09-013-154/07                                           ПРЕДСЈЕДНИК 



Датум:14.05.2007. 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 и 13/05), а у вези са чланом 2. Правилника о 

измјенама и допунама Правилника о условима и критеријима за финансирање 

програма развоја спорта у општини Требиње („Сл. гласник Општине Требиње“ број 

4/07), Начелник Општине, донио је следеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Средства Буџета општине Требиње планирана за финансирање програма развоја 

спорта на подручју општине Требиње за 2007. годину у износу од 600.000,00 КМ, 

распоређују се како слиједи: 

 

1. Грант спортским организацијама                                                          462.000,00 КМ 

2. Грант за одржавање, изградњу и  

    реконструкцију спортских објеката                                                        30.000,00 КМ  

3. Грант за школски спорт                                                                            30.000,00 КМ 

4. Грант за припрему и учешће перспективних 

    спортиста на међународним такмичењима                                            24.000,00 КМ 

5. Грант за усавршавање спортских стручњака 

    и спортских радника                                                                                 18.000,00 КМ 

6. Грант за обезбјеђивање услова за спортске  

    активности инвалидних лица                                                                   18.000,00 КМ 

7. Грант за резерву                                                                                        18.000,00 КМ 

 

II 

Средства из става I тачка 1 овог Рјешења («грант спортским организацијама») 

распоређује се како слиједи: 

1. Фудбалски клуб «Леотар» ______________________________ 195.000,00 КМ 

2. Кошаркашки клуб «Леотар» ____________________________   83.000,00 КМ 

3. Џудо клуб «Леотар» ___________________________________  34.000,00 КМ 

4. Атлетски клуб «Леотар» _______________________________   15.000,00 КМ 

5. Карате клуб «Требиње» ________________________________   11.000,00 КМ 

6. Рукометни клуб «Леотар» ______________________________   16.000,00 КМ 

7. ЖРК «Леотар» _______________________________________    20.000,00 КМ 

8. Пливачки клуб «Леотар» _______________________________   16.500,00 КМ 

9. Женски фудбалски клуб «Леотар» _______________________   10.000,00 КМ 

10. Веслачко друштво «Требишњица» _______________________    9.000,00 КМ 

11. Стоно тениски клуб «Свети Сава» ________________________   3.000,00 КМ 

12. Одбојкашки клуб «Леотар» _____________________________    4.000,00 КМ 

13. Куглашки клуб «Требишњица» __________________________    4.000,00 КМ 

14. ЖКК «Требиње 03» ___________________________________   10.000,00 КМ 

15. Клуб малог фудбала ___________________________________    3.000,00 КМ 



16. Кикбокс клуб «Кобра» _________________________________    3.000,00 КМ 

17. Аеро клуб «Требиње» ________________________________        2.500,00 КМ 

18. Мото спорт «ТНТ» ___________________________________       3.000,00 КМ 

19. Паинтбол клуб «Арена» _______________________________      2.000,00 КМ 

20. Карете клуб «Леотар +» _______________________________    11.000,00 КМ 

21. Ронилачки клуб «Посејдон» ____________________________     7.000,00 КМ 

 

 

III 

Планирана средства из става II овог Рјешења Одјељење за финансије ће 

дозначавати на жиро-рачуне спортских организација сразмјерно извршењу Буџета. 

 

IV 

Сви корисници средстава дужни су да до 30.06.2007. године изврше упис у 

Регистар Министарства за породицу, омладину и спорт, у супротном неће им бити 

дозначавана средства. 

 

V 

Корисници средстава су обавезни доставити Начелнику општине извјештај о 

намјенском утрошку средстава. 

 

VI 

Надзор над намјенским трошењем средстава вршиће Миленко Миленковић радник 

Административне службе Општине Требиње. 

 

VII 

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

Општине Требиње. 

 

Број:11-66-53/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,18.04.2007. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

_______________________________________________________________________ 

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине 

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

Општине, даје   

 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Статут здравствене установе Дом здравља Требиње 

 

 

I 

Даје се сагласност на Статут здравствене установе Дом здравља Требиње који је 

усвојен на сједници Управног одбора Дома здравља одржаној 10.04.2007. године 

(Одлука број:432/07 од 10.04.2007. године). 



 

II 

Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном 

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-022-3-1/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:12.04.2007. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

_______________________________________________________________________

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине 

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

Општине, даје   

 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Статут ЈП «Трербињестан» са п.о. Требиње 

 

 

I 

Даје се сагласност на Статут ЈП «Требињестан» са п.о. Требиње који је усвојен на 

сједници Управног одбора Предузећа одржаној 26.09.2006. године. 

 

II 

Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном 

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-022-9/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:19.04.2007. 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 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о 

извршењу Буџета Општине Требиње за 2007. годину од 02.03.2007. године,  

Начелник Општине, донио је следећи  

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 

I 

Даје се сагласност на План утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине 

Требиње за 2007. годину, потребних за реализацију активности ГКУД «Алат» 

Требиње, које су предвиђене Планом и Програмом рада ГКУД-а за 2007. годину 

број: 14/07 од 12.04.2007. године. 

 

II 



Планирана средства на нивоу од 15.000,00 КМ (грант ГКУД «Алат» Требиње) 

реализоваће Одјељење за финансије кварталним преносом средстава на рачун 

ГКУД-а. 

 

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 2007. годину). 

 

IV 

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

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-400-52/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:19.04.2007. 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 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о 

извршењу Буџета Општине Требиње за 2007. годину од 02.03.2007. године,  

Начелник Општине, донио је следећи  

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 

I 

Даје се сагласност на План утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине 

Требиње за 2007. годину, потребних за реализацију активности Радио клуба 

«Требиње» YU 4 DPR, које су предвиђене Планом и Програмом рада Клуба за 2007. 

годину број: 001-04/07 од 23.04.2007. године. 

 

II 

Планирана средства на нивоу од 4.000,00 КМ (грант Радио клуба Требиње YU 4 

DPR) реализоваће Одјељење за финансије кварталним преносом средстава на рачун 

Клуба. 

 

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 2007. годину). 

 

IV 

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

гласнику Општине Требиње». 



Број:11-400-60/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:30.04.2007. 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 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о 

извршењу Буџета Општине Требиње за 2007. годину од 02.03.2007. године,  

Начелник Општине, донио је следећи  

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 

I 

Даје се сагласност на План утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине 

Требиње за 2007. годину, потребних за реализацију активности Одреда извиђача 

Требиње које су предвиђене Планом и Програмом Одреда за 2007. годину за 2007. 

годину од 25.04.2007. године. 

 

II 

Планирана средства на нивоу од 4.000,00 КМ (грант Одреда извиђача Требиње) 

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

у мају а 50% у августу мјесецу 2007. године. 

 

III 

Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за 

финансије и Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о 

намјенском утрошку средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Општине 

Требиње за 2007. годину). 

 

IV 

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

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-400-61/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:30.04.2007. 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 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о 

извршењу Буџета Општине Требиње за 2007. годину од 02.03.2007. године,  

Начелник Општине, донио је следећи  

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 



I 

Даје се сагласност на План утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине 

Требиње за 2007. годину, потребних за реализацију активности Савеза логораша 

Републике Српске – Удружење логораша регије Требиње, које су предвиђене 

Планом и Програмом рада Удружења логораша Регије Требиње за 2007. годину 

број: 14/07 од 30.04.2007. године. 

 

II 

Планирана средства на нивоу од 10.000,00 КМ (грант Удружења логораша регије 

Требиње) реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на рачун 

Удружења логораша Регије Требиње 50% планираних средстава у првом 

полугодишту, а 50% у другом полугодишту. 

 

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 2007. годину). 

 

IV 

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

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-400-63/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:07.05.2007. 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 06.372-10/07 од 15.05.2007. године, 

извршио је у регистар зајендице етажних власник стамбених зграда, у регистарском 

листу број: 01-017 упис оснивања Заједнице за управљање зградом Требиње, Вожда 

Карађорђа број 14. сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом, Вожда Карађорђа 14. 

Оснивачи: (10) етажних власника зграде.  

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

Иступа самостално у оквиру своје дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 

одржавања зграде.  

Заступа:  Тешановић Неђо, предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. 

 

Број: 06-372-10/07                                       В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

                                                             СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Датум:15.05.2007. године                                         Наташа Тучић, с.р.  

 

________________________________________________________________________ 



Садржај:                                                                                                         Бр. стране 

1. Закључци о неприхватању понуде 

2. Одлука о начину и условима продаје  

      непосредном погодбом неизграђеног грађевинског 

      земљишта у државној својини, 

3. Закључак о усвајању Извјештаја о раду  

      Начелника Општине и Административне службе  

      Општине Требиње за период јануар-децембар 2006. године, 

4. Одлука о усвајању завршног рачуна Буџета  

      Општине Требиње за 2006. годину, 

5. Одлука о прихватању одредби Уговора  

      о пословној сарадњи на развоју greenfield  

      туристичког инвестиционог Пројекта  

      под радним називом «Требиње Ресорт»  

      и давање овлаштења Начелнику Општине  

      да потпише поменути Уговор,  

6. Закључак о прихватању Информације о стању и резултатима  

      финансијског пословања јавних општинских  

      предузећа и установа у 2006. години, 

7. Закључак о прихватању Програма рада  

      јавних општинских предузећа и установа за 2007. годину, 

8. Закључак о прихватању Информације о стању  

      примарне здравствене заштите у општини Требиње 

      и стратегија даљег развоја, 

9. Одлука о прерасподјели средстава Буџета Општине  

      Требиње за 2007. годину за кориснике  

      Народна библиотека и Музеј Херцеговине, 

10. Одлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким 

      условима за изградњу јужне обилазнице Требиње, 

11. Одлука о приступању изради Регулационог плана «Брегови», 

12. Одлука о приступању изради Регулационог плана «Источни логор», 

13. Одлука о приступању изради Регулационог плана «Полице 1», 

14. Одлука о приступању изради Регулационог плана «Блаце -Абазовина», 

15. Одлука о приступању изради Регулационог плана  

      индустријске зоне «Волујац 2», 

16. Закључак о прихватању Информације о  

      основним показатељима финансијског  

      пословања привреде општине Требиње у 2006. години, 

17. Одлука о измјени и допуни Одлуке о  

      организовању и функционисању цивилне заштите, 

18. Закључак о прихватању Извјештаја о раду Одјељења 

      за инспекције и послове комуналне полиције  

      за прва четири мјесеца 2007. године, 

19. Одлука о стављању ван снаге Елабората  

      о постављању привремених објеката у I и II пословној зони, 

20. Рјешење о разрјешењу господина Марка Митровића  



      са дужности начелника Одјељења за борачко  

      инвалидску заштиту на лични захтјев, 

21. Одлука Комисије за избор и именовање за доношење  

      одлуке о замјени члана Комисије за избор директора  

      у «Агенцији за мала и средња предузећа Општине Требиње», 

22. Одлука о измјенама Одлуке о критеријумима,  

      начину и поступку расподјеле средстава Буџета  

      Општине Требиње намијењених удружењима  

      грађана и омладинским организацијама, 

23. Рјешење, 

24.Сагласност на Статут здравствене установе Дом здравља Требиње, 

25.Сагласност на Статут ЈП «Требињестан» са п.о. Требиње, 

26. Закључак, 

27. Закључак, 

28. Закључак, 

29. Закључак, 

30. Упис у регистар заједнице етажних власника 

            стамбених зграда. 

 

 

 

 


