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ОПШТИНЕ    ТРЕБИЊЕ 

 

 

 

 

 

 

Година XLIV                       Требиње,02.08.2007.године                             Број: 7 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 101/04), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 41/03) и 

члана 31. став 1. алинеја 17. Статута Општине Требиње ("Службени гласник Општине 

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

дана 16.07.2007. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о именовању Секретара Скупштине општине Требиње 

 

Члан 1. 

Господин Борислав Тарана, дипломирани правник именује се на мјесто Секретара 

Скупштине општине Требиње, на вријеме трајања мандата Скупштине. 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње". 

 

Број:09-013-201/07                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                         Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" број 101/04), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 41/03) и 

члана 31. став 1. алинеја 18. Статута Општине Требиње ("Службени гласник Општине 

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

дана 16.07.2007. године, донијела је 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Госпођа Наташа Тучић, дипломирани инжењер саобраћаја именује се на мјесто 

начелника Одјељења за стамбено комуналне послове у Административној служби 

Општине Требиње, на вријеме мандата Скупштине. 

 

Члан 2. 



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

Општине Требиње". 

 

Број:09-013-202/07                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                             Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" број 101/04), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 41/03) и 

члана 31. став 1. алинеја 18. Статута Општине Требиње ("Службени гласник Општине 

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

дана 16.07.2007. године, донијела је 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Госпођа Марина Гаџа, дипломирани инжењер грађевине именује се на мјесто 

начелника Одјељења за просторно уређење у Административној служби Општине 

Требиње, на вријеме мандата Скупштине. 

 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње". 

 

Број:09-013-202-1/07                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                     Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске" број 101/04), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 41/03) и 

члана 31. став 1. алинеја 18. Статута Општине Требиње ("Службени гласник Општине 

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

дана 16.07.2007. године, донијела је 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Милидраг Чорлија, дипломирани економиста именује се на мјесто начелника 

Одјељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције у Административној 

служби Општине Требиње, на вријеме мандата Скупштине. 

 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње". 

 

Број:09-013-202-2/07                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                    Никола Секуловић,с.р. 



___________________________________________________________________________ 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

Српске“ број 17/92, 11/93 и 21/96), члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

41/03) и члана 31. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ 

број 8/05, 10/05 и 13/05), те члана 98. став 1. Пословника Скупштине општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“ број 3/06 и 13/06), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

   

Члан 1. 

Господин Миодраг Мрдић, дипломирани инжењер машинства именује се за директора 

Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње. 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње“ 

 

Број:09-013-203/07                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                              Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 41/03) и члана 31. 

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

13/05), те члана 98. став 1. Пословника Скупштине општине Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“ број 3/06 и 13/06), Скупштина општине Требиње на 

сједници одржаној дана 16.07.2007. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

   

Члан 1. 

Госпођица Татјана Булајић, дипломирани економиста именује се за директора 

Туристичке организације Општине Требиње. 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње“ 

 

Број:09-013-203-1/07                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                              Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

Српске“ број 17/92, 11/93 и 21/96), члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

41/03) и члана 31. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ 

број 8/05, 10/05 и 13/05), те члана 98. став 1. Пословника Скупштине општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“ број 3/06 и 13/06), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године донијела је 

 



О Д Л У К У 

   

Члан 1. 

Госпођа Весељка Салатић, кустос-историчар умјетности именује се за директора 

„Музеја Херцеговине“ Требиње. 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње“ 

 

Број:09-013-203-2/07                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                              Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 41/03) и члана 31. 

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

13/05), те члана 98. став 1. Пословника Скупштине општине Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“ број 3/06 и 13/06), Скупштина општине Требиње на 

сједници одржаној дана 16.07.2007. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

   

Члан 1. 

Господин Славко Лојовић, дипломирани економиста именује се за директора Јавног 

предузећа „Требињестан“ Требиње. 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње“ 

 

 

Број:09-013-203-3/07                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                              Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

Српске“ број 17/92, 11/93 и 21/96), члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

41/03) и члана 31. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ 

број 8/05, 10/05 и 13/05), те члана 98. став 1. Пословника Скупштине општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“ број 3/06 и 13/06), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

   

Члан 1. 

Госпођа Љиљана Драговић, дипломирани фармацеут именује се за директора 

Здравствене установе „Апотека“ Требиње. 

 

Члан 2. 



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

Општине Требиње“ 

 

Број:09-013-203-4/07                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                              Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

Српске“ број 17/92, 11/93 и 21/96), члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

41/03) и члана 31. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ 

број 8/05, 10/05 и 13/05), те члана 98. став 1. Пословника Скупштине општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“ број 3/06 и 13/06), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

   

Члан 1. 

Господин Слободан Ђурица, именује се за директора Јавне установе за одгој дјеце 

„Наша радост“ Требиње. 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње“ 

 

 

Број:09-013-203-5/07                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                              Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

Српске“ број 17/92, 11/93 и 21/96), члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

41/03) и члана 31. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ 

број 8/05, 10/05 и 13/05), те члана 98. став 1. Пословника Скупштине општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“ број 3/06 и 13/06), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

   

 

Члан 1. 

Господин Драган Ковач, др. сци. мед., именује се за директора Јавне здавствене 

установе „Дом здарвља“ Требиње. 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње“ 

 

 

Број:09-013-203-6/07                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                              Никола Секуловић,с.р. 



___________________________________________________________________________ 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

Српске“ број 17/92, 11/93 и 21/96), члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 

41/03) и члана 31. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ 

број 8/05, 10/05 и 13/05), те члана 98. став 1. Пословника Скупштине општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“ број 3/06 и 13/06), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

   

 

Члан 1. 

Госпођа Мира Ћук, дипломирани социјални радник, именује се за директора „Центра за 

социјални рад“ Требиње. 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње“ 

 

 

Број:09-013-203-7/07                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                              Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 41/03) и члана 31. 

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

13/05), те члана 98. став 1. Пословника Скупштине општине Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“ број 3/06 и 13/06), Скупштина општине Требиње на 

сједници одржаној дана 16.07.2007. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

   

Члан 1. 

Господин Васо Гуровић, дипломирани економиста, именује се за директора „Агенције 

за развој малих и средњих предузећа Општине Требиње“ Требиње. 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње“ 

 

 

Број:09-013-203-8/07                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. 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. став 1. Пословника Скупштине општине 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 3/06 и 13/06), Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године донијела је 

 



О Д Л У К У 

о именовању чланова Управног одбора „Агенције за развој малих и средњих 

предузећа Општине Требиње“ 

   

Члан 1. 

У Управни одбор именују се: 

1. Божица Вукашиновић, 

2. Радмила Анђелић, из реда запослених 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње“ 

 

 

Број:09-013-204/07                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. 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. став 1. Пословника Скупштине општине 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 3/06 и 13/06), Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању члана Надзорног одбора ЈУ „Туристичка организација Општине 

Требиње“ 

   

Члан 1. 

У Надзорни одбор именује се: 

1. Мирела Бендераћ, из реда запослених 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње“ 

 

Број:09-013-204-1/07                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. 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. став 1. Пословника Скупштине општине 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 3/06 и 13/06), Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ „Апотека“ Требиње 

   

Члан 1. 

У Управни одбор именују се: 

1. Смиљана Томашевић, из реда запослених 

2. Џефа Деретић, из реда запослених 

 



Члан 2. 

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

Општине Требиње“ 

 

Број:09-013-204-2/07                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. 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. став 1. Пословника Скупштине општине 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 3/06 и 13/06), Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању члана Надзорног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње 

   

Члан 1. 

У Надзорни одбор именује се: 

1. Бранко Кисјелица 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње“ 

 

 

Број:09-013-204-3/07                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                              Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

             На основу члана 4. Закона о промету непокретности („Сл.лист СР БиХ“ број 

4/89, 29/90 и 22/91) и члана 51. Статута Општине Требиње („Сл. гласник Општине  

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

дана 16.07.2007.године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању земљишта које је изгубило својство непокретности у општој 

употреби 

 

Члан 1. 

Утврђује се да су изгубиле статус непокретности у општој употреби (јавно добро) 

некретнине означене као: 

 

- к.ч. број 2041/4,пут "Пут" у површини од 15 м2, уписано у земљишно књижни 

уложак број 19, К.О. Требиње-као јавно добро. 

 

 

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 исте 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 даном доношења, а иста ће се објавити у Службеном 

гласнику Општине Требиње. 

 

Број:09-013-205/07                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                       Никола Секуловић,ср. 

___________________________________________________________________________ 

 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 и 13/05), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године, доноси 

О  Д  Л  У  К  У 

о поступку јавног надметања за продају  

грађевинског земљишта у државној својини 

 

I 

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом путем 

усменог јавног надметања продаја неизграђеног грађевинског земљишта у државној 

својини, и то: 

- к.ч. број 125/16, шума «Ситница», у површини од 12.046 m², уписане у зк.ул. 

број 37 К.О. Површ, а све у складу са стручним мишљењем Одјељења за 

просторно уређење Општине Требиње, број: 07-36-218/06 од 24.10.2006. године, 

за изградњу објеката производно-пословне намјене. 

 

II 

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. 

 

III 

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан уплатити износ од 10% од почетне 

продајне цијене, а на рачун продавца број: 565801000000214, трансакциони рачун 

прихода Буџета Општине Требиње – накнада за продато грађевинско земљиште. 

 

IV 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће се закључити купопродајни 

уговор, дужан је уплатити купопродајну цијену на жиро рачун број: 

565801000000214, 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. 

 

V 

Поступак лицитације грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију. 

Број:09-013-205-1/07                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                             Никола Секуловић,с.р. 

_______________________________________________________________________ 



На основу члана 30. став 1. алинеја 22. и члана 37. Закона о локалној самоуправи 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) 

и члана 31. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 

8/05, 10/05 и 13/05) Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 

16.07.2007. године, донијела је 

 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама Пословника 

Скупштине општине Требиње 

 

Члан 1. 

У члану 63. став 2. се мијења и гласи:  

„Кворум се утврђује регистрацијом одборника, употребом електронског система, 

дизањем руку, или прозивком“. 

У члану 63. додају се нови ставови 3.,4., 5. и 6. који гласи: 

„Електронским системом за гласање кворум се утврђује, на тај начин што је сваки 

одборник дужан да се идентификује, при уласку на одређено мјесто у сали, убацивањем 

идентификационе картице у одборничку јединицу.“ 

„Ако одборник изрази сумњу у постојање кворума утврђеног примјеном електронског 

система гласања, предсједник Скупштине ставља на увид рачунарски извод присутних 

одборника.“ 

 „Дизањем руку, кворум се утврђује само ако систем за електронско гласање није у 

функцији, ако се сједница одржава у просторији у којој нема такав систем, или ако 

Скупштина, претходно о томе одлучи“. 

„Одборник који је изразио сумњу у постојање кворума може затражити да се кворум 

утврди прозивањем одборника, о чему Скупштина одлучује без претреса“. 

У члана 63. досадашњи став 3. постаје став 7. 

 

 

Члан 2. 

У члану 82. став 1. се мијења и гласи: 

„Гласање је јавно ако Статутом или овим Пословником није другачије одређено и врши 

се употребом електронског система за гласање, дизањем руке односно гласачког 

картона или прозивком.“ 

У члану 82. додају се нови ставови 2. и 3, 4. који гласе:  

„Јавним гласањем руководи предсједник Скупштине“. 

„Јавно гласање употребом електронског система за гласање врши се на начин одређен 

овим Пословником“ 

„Дизањем руку, односно гласачког картона, гласа се на начин одређен овим 

Пословником и то само ако систем за електронско гласање није у функцији, ако се 

сједница одржава у просторији у којој нема такав систем, или ако Скупштина, 

претходно о томе одлучи“. 

У члану 82. бришу се досадашњи ставови 2.,3. и 4. 

 

Члан 3. 

Послије члана 82. додаје се члан 82а који гласи: 

„Гласање употребом електронског система врши се притискањем одређених тастера 

„за“ „против“, „уздржан“, када предсједник Скупштине позове на гласање. 

Вријеме гласања употребом електронског система износи 15 секунди. 



По истеку овог времена, предсједник Скупштине закључује гласање и саопштава 

резултате гласања. 

Резултат сваког гласања приказује се на видео биму, који се налази на зиду и на 

мониторима који стоје испред руководства Скупштине. 

Рачунарски извод сваког гласања чува се у документацији Скупштине, уз записник са 

сједнице Скупштине.“ 

 

Члан 4. 

Послије члана 82 а додаје се члан 82 б који гласи: 

„Одборници, при изласку из сале Скупштине су дужни да идентификационе картице 

изваде из одборничке јединице“. 

„За одборника који злоупотребљава електронски систем гласања за другог одборника, 

или на други начин, предсједник Скупштине општине изриче мјеру удаљења са 

сједнице, а гласање у којем је злоупотреба извршена биће поништено, и одмах ће се 

приступити регистрацији и поновном гласању.“  

 

Члан 5. 

Послије члана 82 Б додаје се члан 82 В који гласи: 

„Ако се гласа дизањем руке, односно гласачког картона, одборници се прво 

изјашњавају: ко је – „за“ приједлог, ко је – „против“ приједлога, и ко се „уздржава“ од 

гласања. 

По завршетку гласања предсједник Скупштине утврђује и објављује резултате гласања, 

а затим констатује да ли је приједлог о коме се гласало прихваћен или је одбијен“. 

 

Члан 6. 

У члану 84 додаје се нови став 1 који гласи: 

„Гласање о поједином питању може бити и тајно ако се о томе изјасне одборници 

Скупштине прије одлучивања“. 

У члану 84. досадашњи ставови 1,2 и 3. постају ставови 2,3 и 4. 

 

 

Члан 7. 

У поглављу VIII – назив „ОДБОРНИЧКО ПИТАЊЕ“ се мијења и гласи: 

„ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И АКТУЕЛНИ ЧАС“. 

 

Члан 8. 

У члану 146 послије става 3 додаје се нови став 4 који гласи: 

„Питања могу постављати и грађани преко представника мјесних заједница, 

представника удружења грађана или лично, упућена осим законодавне и извршне 

власти и јавним предузећима и установама и свим оним који врше јавне функције, по 

поступку која је предвиђена у члану 64. став 3. овог Пословника. 

У члану 146. досадашњи став 4. постаје став 5. 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осам дана од објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-206/07                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. 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 и 13/06), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 16.07.2007. године, донијела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета за период 01.01.-31.03.2007. године 

 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о извршењу Буџета за период 01.01.-31.03.2007. године. 

 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу Буџета за период 01.01.-31.03.2007. 

године. 

 

Члан 3. 

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

Општине Требиње». 

 

Број:09-013-207/07                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                  Никола Секуловић,с.р. 

__________________________________________________________________________ 

На основу члана 30. став 1. алинеја 25., а у вези са одредбама члана 12. став 1 б алинеја 

3. и члана 21. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 

118/05), члана 31. став 1. алинеја 24. Статута општине Требиње („Сл. гласник општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), члана 98. став 1. Пословника Скупштине општине 

Требиње („Сл. гласник општине Требиње“, број: 3/06) и члана 2. став 1. тачка 2. 

Уговора о пословној сарадњи на развоју greenfield туристичког инвестиционог Пројекта 

под радним називом „TREBINJE RESORT“, закљученог дана 14.05.2007. године, 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 16.07.2007.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу 

 

Члан 1. 

Општина Требиње, као суоснивач, оснива Друштво са ограниченом одговорношћу под 

називом: Предузеће за развој и управљање туризмом „TREBINJE RESORT“, д.о.о. 

Требиње, са сједиштем у Требињу, Немањина бр. 7. 

 

Члан 2. 

Општина Требиње и HOSTING SOUTHEAST EUROPE, предузеће за туристичко 

савјетовање, угоститељство и туризам, д.о.о. Београд, као оснивачи, закључиће Уговор 

о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу који је саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине, да у име Општине Требиње потпише Уговор из члана 

2. ове Одлуке. 



 

Члан 4. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-208/07                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                                  Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 51. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама Републике Српске(„Сл 

гласник РС“, број: 30/07), члана 30. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 31. алинеја 20. Статута 

општине Требиње („Сл. гласник општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), и члана 

98. Пословника Скупштине општине („Сл. гласник општине Требиње“, број: 3/06), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 16.07. 2007.године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о кредитном задужењу  за финансирање изградње и реконструкције градских 

улица и локалних( сеоских )путева 

 

Члан 1. 

Општина Требиње се кредитно задужује (дугорочни кредит), ради финансирања 

изградње и реконструкције градских улица и локалних (сеоских) путева. 

 

Члан 2. 

За намјену из члана 1. ове Одлуке Општина Требиње ће се задужити у висини од 

1.200.000,00 КМ (главница). 

 

Члан 3. 

Камата на средства из члана 2. ове Одлуке је фиксна и износи 6,5 % на годишњем 

нивоу,a трошкови обраде кредита износе 6.000 КМ. 

Члан 4. 

Кредит ће се реализовати сукцесивно са роковима и динамиком реализације 

инвестиције, а у складу са Планом капиталних улагања општине Требиње у 2007. 

години. 

Кредитно задужење из члана 1. ове Одлуке доспијева на наплату један мјесец након 

преноса кредита из кориштења на отплату, односно након реалиазције 

инвестиције.Период реализације инвестиције је 4 (четири) мјесеца. 

Рок отплате  кредита је 72 мјесеца,a грејс период је 5(пет)мјесеци. 

 

Члан 5. 

Кредит ће се отплаћивати из редовних прихода буџета,а биће осигуран по споразуму о 

додатном осигурању директним плаћањем из прихода остварених по основу наканда за 

кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије (члан 65. тачка 

3. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама РС Сл. гласник РС број: 30/07). 

 

Члан 6. 



Квантификације у вези са  ограничењима које је садржано у члану 48.Закона су 

следеће: 

-Приходи буџета у 2006.години су износили 13.073.251 КМ и то порески приходи 

6.940.677 КМ и непорески  приходи 6.132.574 КМ ; 

-Приходи планирани у буџету за 2007.годину су 14.435.000 КМ и то порески приходи 

7.480.000 КМ и непорески приходи 6.955.000 КМ ; 

-Обавезе за отплату кредита (ануитети)по већ искориштеним кредитима у 2007.години 

су  износиле 274.480,14 КМ,а тренутно стање дуга је 972.132,40 КМ. 

-Обавеза за камату и трошкове обраде по дугорочном кредиту за изградњу и 

реконструкцију улица и локалних (сеоских) путева у периоду кориштења кредита су  

37.344,76 КМ ; 

-Годишњи ануитет за отплату  наведеног кредита ће износити 240.789,96 КМ . 

-Укупно задужење ће износити 1.482.084.82 КМ. 

 

Члан 7. 

Период амортизације капиталне инвестиције из члана 1. ове Одлуке је 25 година. 

 

Члан 8. 

Кредит ће се реализовати код „HIPO ALPE ADRIA BANK “ а.д.Бања Лука. 

 

Члан 9. 

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

општине Требиње. 

 

Број:09-013-209/07                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                               Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 51. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама Републике Српске(„Сл 

гласник РС“, број: 30/07), члана 30. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 31. алинеја 20. Статута 

општине Требиње („Сл. гласник општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), и члана 

98. Пословника Скупштине општине („Сл. гласник општине Требиње“, број: 3/06), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 16.07.2007.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о кредитном задужењу  за финансирање куповине земљишта за  

,, Јужну обилазницу,,  

 

 

Члан 1. 

Општина Требиње се кредитно задужује (дугорочни кредит), ради финансирања 

куповине земљишта за ,,Јужну обилазницу,,. 

 

Члан 2. 

За намјену из члана 1. ове Одлуке Општина Требиње ће се задужити у висини од 

600.000.00 КМ (главница). 

 

Члан 3. 



Камата на средства из члана 2. ове Одлуке је фиксна и износи 6, % на годишњем 

нивоу. 

Члан 4. 

Кредит ће се реализовати сукцесивно са роковима и динамиком реализације 

инвестиције, а у складу са Планом капиталних улагања општине Требиње у 2007. 

години. 

Кредитно задужење из члана 1. ове Одлуке доспијева на наплату један мјесец након 

преноса кредита из кориштења на отплату, односно након реалиазције 

инвестиције.Период реализације инвестиције је 8(осам) мјесеци. 

Рок отплате  кредита је 70 мјесеци,a грејс период је 8(осам)мјесеци. 

 

Члан 5. 

Кредит ће се отплаћивати из редовних прихода буџета,а биће осигуран по споразуму о 

додатном осигурању директним плаћањем из прихода остварених по основу наканда за 

кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије (члан 65. тачка 

3. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама РС Сл. гласник РС број: 30/07). 

 

Члан 6. 

Квантификације у вези са  ограничењима које је садржано у члану 48.Закона су 

следеће: 

-Приходи буџета у 2006.години су износили 13.073.251 КМ и то порески приходи 

6.940.677 КМ и непорески  приходи 6.132.574 КМ ; 

-Приходи планирани у буџету за 2007.годину су 14.435.000 КМ и то порески приходи 

7.480.000 КМ и непорески приходи 6.955.000 КМ ; 

-Обавезе за отплату кредита (ануитети)по већ искориштеним кредитима у 2007.години 

су  износиле 274.480,14 КМ,а тренутно стање дуга је 972.132,40 КМ. 

-Обавеза за камату по дугорочном кредиту за куповину земљишта за ,,Јужну 

обилазницу,, у периоду кориштења кредита су  23.364,24 КМ ; 

-Годишњи ануитет за отплату  наведеног кредита ће износити 121.621,20 КМ . 

-Укупно задужење ће износити 732.821,24 КМ. 

 

Члан 7. 

Период амортизације капиталне инвестиције из члана 1. ове Одлуке је 25 година. 

 

Члан 8. 

Кредит ће се реализовати код „NOVA BANKA “ а.д.Бијељина. 

 

Члан 9. 

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

општине Требиње. 

 

Број:09-013-210/07                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                               Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 12. став 2. Закона о спорту («Службени гласник Републике Српске» 

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

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

одржаној дана 16.07.2007. године, донијела је  



О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Програма развоја спорта општине Требиње за 2007. годину 

I 

Усваја се Програм развоја спорта општине Требиње за 2007. годину. 

 

II 

Саставни дио ове одлуке је Програм развоја спорта општине Требиње за 2007. годину. 

 

III 

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

Општине Требиње». 

 

Број:09-013-211/07                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                         Никола Секуловић,с.р. 

 
 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА  

ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ ЗА 2007. ГОДИНУ 

 

Дефинисати и одмјерити могући 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. 

 

Повезивање и усаглашавање циљева спортских организација и институција са 

другим сферама друштвених дјелатности, посебно културе, здравства, образовања и 

информисања, како би се њиховим учешћем развијао и обогаћивао спорстки живот 

наше средине, биће у наредном периоду врло значајно урадити. Имајући у виду значај 

спорт, неопходно ће бити дефинисати и осигурати адекватну општинску подршку 

развоју, а прије свега подршку у подручјима унапређивања услова за изградњу, 

одржавање и кориштење спортских и рекреативних објеката, спортског васпитања, 

подизању физичке спремности, развоја аматерског врхунског спорта, као и 

успостављању стручне дјелатности. 

 

У савременим условима живота и рада, спорт је, све више, изражени друштвено 

– културни феномен и незаобилазна потреба човјека, у чијем се исходишту налази 

здравље, као базични предуслов сваке људске дјелатности. Здравља, онако како га 

дефинише Устав Свјетске здравствене организације, које подразумјева одређени ниво 

развијености физичких способности, а не само одсуство болести и изнемоглости. Отуда 

развој и унапређење физичких квалитета грађана треба да представља најдоминантнији 

захтјев спортских клубова у нашем граду. 

 

Такође, у наредном периоду, требаће спроводити „Европску повељу о спорту“ 

која истиче спорт чиниоцем људског развоја, значајним садржајем културе и 



стваралаштва, што упућује на потребу тражења организационих облика и садржајних 

рјешења, како би се прилагодио свим грађанима а, посебно, дјеци и омладини која, 

путем слободног опредјељења и властитог афинитета, у њему налазе простор игре, 

учења, здравог и културног провођења слободног времана. 

 

Стање спорта у општини Требиње можемо исказати кроз основне 

карактеристике данашњег тренутка: 

 

1. Спортску политику води и усмјерава Министарство за породицу, омладину и 

спорт, са непосредним извршиоцима у локалним заједницама. 

2. Уређена је мрежа спортског васпитања у васпитно-образовним установама 

предшколског, основног, средњег и високог образовања у функционисању 

наставних планова и програма. 

3. На подручју општине Требиње имамо формирана 33 клуба, од тога 17 чисто 

спортских клубова, 14 клубова који имају карактер спорта, 1 клуб ратних војних 

инвалида и један клуб чија је активност  стагнирала (боћарски клуб). 

 

Редни број 
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 „Требиње 03“ 

9. Женски фудбалски клуб «Леотартех» 

10. Карате клуб „Требиње“ 

11. Карате клуб „Леотар +“ 

12. Веслачко друштво „Требишњица“ 

13. Одбојкашки клуб «Леотар» 

14. Куглашки клуб «Требишњица», 

15. Клуб малог фудбала 

16.  Стонотениски 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. Талва клуб «Требиње» 

24. Спелеолошко друштво «Зелена брда», 

25. Планинарско друштво  

26. Одред извиђача 

27. Спортско риболовно друштво Требиње 

28. Ловачко удружење Леотар 

29. Боди билдинг 

30. Спортски плес 



31. Ђиу Ђиц клуб 

32.  Стре. Клуб „Леотар РВИ“ Требиње 

33. Боћарски клуб 

 

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

повећања за два (2) клуба. Поставља се питање да ли ће општина, са оваквом 

експанзијом клубова, моћи финансирати све, или ће се опредијелити за одређене 

спортске организације, из разлога што је квалитетни спорт данас у општини Требиње у 

дубокој материјалној кризи. Можемо казати да се финансирање клубова свело, 

искључиво на средства Буџета Општине Требиње. Такође, можемо констатовати, да од 

33 организације, гро су заступљени од пионира до сениора, а 14 екипа има и женску 

популацију. Од тог 3(три) клуба су чисто женске организације. 

4. Манифестациони облици спортског исказивања у нашој општини су видљиви и 

постају традиционални као што су: камп спорта који се, ево, већ шесту годину 

одржава у нашем граду а организатор је Министарство за породицу, омладину и 

спорт и Општина Требиње; камп кошарке Дејан Бодирога, традиционална 

Требињска олимпијада у малом фудбалу за сениоре, пионире и кадете, дани на 

Требишњици са скоковима са Каменог моста, Новогодишњи и Божићни турнир 

у малом фудбалу, избор спортисте године, скуп заљубљеника у мото спорт, као 

и манифестација Удахнимо здраво. 

 

5. Спорт инвалидних лица у 2007. години започео је са активностима кроз 

формирање Стрељачког клуба „Леотар РВИ“ Требиње. Простор за изградњу 

стрељане добили су у касарни Јужног логора. 

 

6. Развој спорта у општини Требиње треба посматрати кроз развијеност спортске 

инфраструктуре. Газдовањем и одржавањем спортских објеката брине се Јавна 

установа „Требињеспорт“, чији је допринос у овом погледу од великог значаја. 

Поред објеката којима газдује Ј.У. „Требињеспорт“, имамо спортске објекте 

васпитно образовних установа који служе за извођење наставе физичког 

васпитања као и објеката који се налазе по мјесним заједницама. 

 

 

У свакој друштвеној средини спорт је подручје настајања и афирмација многих 

вриједности па је зато и дјелатност од општег друштвеног интереса. Квалитетни 

спорт је, исто тако, подручје ефикасног и перманентног васпитања у коме, и преко 

кога, млади налазе мотиве за сопствени развој, и простор за садржајно испуњавање 

слободног времена. Спорт је, у исто вријеме, и подручје изграђивања друштвених 

односа, репрезент друштвеног стандарда појединих средина, значајна економска 

производна категорија, подручје значајне афирмације сваке локалне средине. 

Дубока материјалан криза, јесте битна карактеристика стања квалитетног спорта 

општине Требиње у овом тренутку. Финансирање клубова свело се искључиво на 

средства Буџета Општине Требиње, и средстава остатка дохотка ХЕТ-а. Средства 

Буџета Општине Требиње планирана за спорт,  у 2007. годину су: 

 

- Средства за финансирање спортских програма (6143)   - 600.000,00 КМ 



- Средства ЈУ „Требињеспорт“ (6144)                                - 150.000,00 КМ 

- Спортско риболовно друштво (6143)                               -   15.000,00 КМ 

- Средства за спортске манифестације од  

   општинског значаја (6143)                                               -    30.000,00 КМ 

- Средства за спелеолошко друштво (6143)                       -     2.000,00 КМ 

- Средства ловачком друштву (6143)                                 -      2.000,00 КМ 

- Средства за реконструкцију гријања у спортској  

   дворани Брегови                                                                -    45.000,00 КМ 

Укупно планирана средства:                                              844.000,00 КМ  

 

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 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 („Службени гласник 

Општине Требиње“ број 4/07) Начелник Општине донио је Рјешење, о расподијели 

средстава Буџета Општине Требиње планирана за финансирање програма развоја 

спорта за 2007. годину у износу од 600.000,00 КМ како слиједи: 

 

1.Грант спортским организацијама                                462.000,00 КМ     77% 

2.Грант за одржавање, изградњу и реконструкцију 

  спортских објеката као и набавка опреме-реквизита    30.000,00 КМ      5% 

3.Грант за школски спорт                                                   30.000,00 КМ     5%           

4.Грант за припреме и учешће перспективних и врхунских  

   спортиста на међународним такмичењима                    24.000,00 КМ    4% 

5.Грант за усавршавање спортских стручњака и  

   спортских радника                                                            10.000,00 КМ     3% 

6.Грант за обезбјеђивање услова за спортске  

    активности инвалидних лица                                       18.000,00 КМ      3% 

7.Грант за резерву                                                              18.000,00 КМ     3% 

 

Средства из Гранта спортским организацијама распоређују се: 

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. Женски рукометни клуб „Леотар“                                            20.000,00 КМ 

8. Пливачки клуб „Леотар“                                                            16.500,00 КМ 

9. Женски фудбалски клуб „Леотартех“                                      10.000,00 КМ 



10. Веслачко друштво „Требишњица“                                           9.000,00 КМ 

11. Стонотениски клуб „Свети Сава“                                             3.000,00 КМ 

12. Одбојкашки клуб „Леотар“                                                       4.000,00 КМ 

13. Куглашки клуб „Требишњица“                                                 4.000,00 КМ 

14. Женски кошаркашки клуб „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 клуб „ТНТ“                                                                       3.000,00 КМ 

19. Паинтбол клуб „Арена“                                                             2.000,00 КМ 

20. Карате клуб „Леотар +“                                                           11.000,00 КМ 

21. Ронилачки клуб „Посејдон“                                                      7.000,00 КМ 

Након овакве расподјеле може се закључити да је, уколико се не изнађу неки 

други, додатни, извори финансирања спортских клубова, стагнација квалитетног 

спорта, па чак, и престанак рада неких клубова, сасвим извјесна. Зато, Скупштина 

општине предлаже клубовима да уложе додатни напор у изналажењу средстава путем 

донатора или спонзора. 

Овдје треба напоменути да је у „Службеном гласнику РС“ број 9 од 12.02.2007. 

године објављена Одлука о расподјели нето добити Ј.П. „Хидроелектране на 

Требишњици“ АД из 2005. године, која за унапређење и развој спорта износе 

365.018,19 КМ, а у „Службеном гласнику РС“ број 30 од 20.04.2007. године је 

објављена Одлука о расподјели по спортским клубовима:                                                

1. Фудбалски клуб „Леотар“                                                         80.000,00 КМ 

2. Кошаркашки клуб „Леотар“                                                     35.000,00 КМ 

3. Женски рукометни клуб „Леотар“                                             4.000,00 КМ 

4. Џудо клуб „Леотар“                                                                     4.000,00 КМ 

5. Карате клуб „Леотар +“                                                               4.000,00 КМ 

6. Рукометни клуб „Леотар“                                                           4.000,00 КМ 

7. Пливачки клуб „Леотар“                                                             4.000,00 КМ 

8. Кикбокс клуб „Кобра“                                                                 4.000,00 КМ 

9. Одбојкашки клуб „Леотар“                                                         4.000,00 КМ 

10. Шаховски клуб „Леотар“                                                           4.000,00 КМ 

11. Женски кошаркашки клуб „Требиње 03“                                4.018,19 КМ 

 

Укупно спортским организација општине Требиње                151.018,19 КМ 

 



Средства планирана Ј.У. „Требињеспорт“ намјењена су за одржавање и 

реконструкцију спортских објеката са којима газдује и управља јавна установа а 

власништво су Општине Требиње. 

Средства за спортске манифестације од општинског значаја планирана су за 

стварање повољних услова за масовно бављење спортско-рекреативних активности 

грађана свих узраста. Ту се мисли на традиционалну „Олимпијаду“ у малом фудбалу 

како за пионире, јуниоре тако и за сениоре, Новогодишњи и Божићни турнир, избор 

спортисте године, дан Удружења спортских клубова и дани на Требишњици. Такође 

планирана су средства спортско-риболовном друштву у висини од 15.000,00 КМ, као и 

Спелеолошком друштву 2.000,00 КМ и Ловачком друштву 2.000,00 КМ. Предлажемо 

да се у будућности код респодјеле средстава врши прерасподјела у корист стварања 

услова за бављење спортом као добровољне активности, доступне свим становницима, 

са посебним акцентом на пионире и омладину, као и на унапређење наставе физичког 

васпитања, што би довело до бољег организовања васпитно-спортских активности и 

спортских манифестација ученика.  

Из наведених разлога, у идућој години било би потребно наставити са 

изградњом вишенамјенских игралишта у мјесним заједницама као и реализацију 

закључка Скупштине општине Требиње, из августа 2006. године, а која се односи на 

изградњу филскултурне сале при Основној школи „Јова Јовановић Змај“.  

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 55. Закона о уређењу простора (Сл. гласник РС бр. 84/02) и члана 31. 

Статута Општине Требиње (Службени гласник Општине Требиње бр. 8/05, 10/05 и 

13/05), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Урбанистичког пројекта 

''Бензинска пумпа Виногради'' 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Урбанистичког пројекта ''Бензинска пумпа Виногради'' (у 

даљем тексту Пројекат). 

 

Члан 2. 

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

 

Члан 3. 

 Границе обухвата Пројекта су:  

 на сјеверу: ободном саобраћајницом која тангира к.ч. бр. 846/3 К.О. Горица; 

 на истоку: улицом Богдана Зимоњића у површини означеној на скици; 

 на југу: саобраћајницом Билећа – Дубровник у површини означеној на скици; 

 на западу: западном границом к.ч. бр. 846/3 К.О. Горица 

 Површина обухвата Пројекта је цца 0,8 хектара. 

 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Пројекта 

обезбиједиће инвеститор. 

 

Члан 5. 



Носилац припреме Пројекта је Одјељење за просторно уређење општине 

Требиње, а носиоца израде Пројекта одредиће инвеститор. 

 

Члан 6. 

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

 

Члан 7. 

 Пројекат се доноси за временски период од осам година. 

 

Члан 8. 

Нацрт Пројекта ће утврдити носилац припреме Пројекта и ставити га на јавни 

увид. 

Носилац припреме Пројекта ће након увида размотрити приспјеле писмене 

примједбе на Нацрт. 

Носилац припреме Пројекта и овлаштени предлагач ће утврдити приједлог 

Пројекта и предложити Скупштини његово доношење. 

 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Требиње. 

 

Број:09-013-213/07           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године    Никола Секуловић,с.р. 

__________________________________________________________________________ 

На основу члана 67. Закона о уређењу простора (Сл. гласник РС бр. 84/02) и члана 31. 

Статута општине Требиње (Службени гласник Општине Требиње бр. 8/05, 10/05 и 

13/05), СО Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Регулационoг плана 

''Брегови 2'' 

 

Члан 1. 

Приступа се измјени и допуни Регулационог плана Брегови 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 су у границама усвојеног Регулационог плана ''Брегови 

2'' (Сл. гласник Општине Требиње бр. 4/99) 

 Површина обухвата Плана је 87 360 м2. 

 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за измјену и допуну 

Плана обезбиједиће инвеститор. 

 

Члан 5. 



Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење општине Требиње, 

а носиоца израде Плана одредиће инвеститор. 

 

Члан 6. 

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

 

Члан 7. 

 План се доноси за временски период од осам година. 

 

Члан 8. 

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

Носилац припреме Плана ће након увида размотрити приспјеле писмене 

примједбе на Нацрт. 

Носилац припреме Плана и овлаштени предлагач ће утврдити приједлог Плана и 

предложити Скупштини његово доношење. 

 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Требиње. 

 

Број:09-013-214/07      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године             Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 101/04, 42/05 

и 118/05), члана 17. став 4. Закона о статусу функционера јединице локалне самоуправе 

(„Сл. гласник РС“, број: 96/05) и члана 51. Статута општине Требиње („Сл. гласник 

општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина оптшинеТребиње, на 

сједници одржаној 16.07.2007. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о висини плата 

функционера општине Требиње 

 

Члан 1. 

У Одлуци о висини плата функционера број: 09-013-196/05 од 18.11.2005. године, 

општине Требиње (у даљем тексту „Одлука“) у члану 4. број „2,45“ мијења се бројем 

„2,96“. 

 

Члан 2. 

У члану 5. Одлуке број „1,7“ мијења се бројем „2,24“. 

 

Члан 3. 

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

општине Требиње. 

 

 

Број:09-013-215/07                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. 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 («Сл. гласник Општине Требиње» број 3/06 и 13/06), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној 16.07.2007. године, доноси 

О Д Л У К У 

о расписивању поновног конкурса за избор и именовање директора и чланова 

управних и надзорних одбора у предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине 

/за позиције које су упражњене/ 

 

Члан 1. 

Расписује се поновни Јавни конкурс за избор и именовање директора и чланова 

управних и надзорних одбора у предузећима и установама чији оснивач је Скупштина 

општине Требиње, за све позиције које су упражњене. 

  

Члан 2. 

За избор и именовање из члана 1. поред општих услова прописаних законом, прописани 

су посебни критерији и услови Одлуком о утврђивању критерија за избор и именовање 

у јавним предузећима и установама чији оснивач је Скупштина општине Требиње. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс из члана 1. објавиће се у «Службеном галснику Републике Српске» те 

дневним листовима «Глас Српске» и «Дневни аваз». 

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, разговара са 

кандидатима који уђу у ужи избор и предлагање ранг листе кандидата у складу са 

утврђеним критеријима прописаних Законом, Одлуком Скупштине општине Требиње 

број: 09-013-19/05 од 21.02.2005. године и критеријумима утврђеним статутима 

установа и предузећа чији је оснивач Скупштина општине, уколико су исти усклађени 

са наведеном Одлуком, извршиће Комисија за избор гдје Скупштина општине врши 

коначно именовање. 

 

Члан 5. 

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

Општине Требиње». 

 

Број:09-013-216/07                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                      Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 121. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 101/04), члана 51. Статута Општине Требиње („Службеник гласник 

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

општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број: 3/06 и 13/06), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 16.07.2007.године, донијела је 

 



О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

Госпођица Татјана Булајић разрјешава се дужности члана у Комисији за избор чланова 

Управног и Надзорног одбора и директора ЈУ „Туристичке организације Општине 

Требиње“ Требиње, на лични захтјев. 

 

Члан 2. 

 

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

Општине Требиње". 

 

Број:09-013-217/07                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                         Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 8. Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовање органа у 

јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“ број 4/05), члана 51. Статута Општине Требиње 

(„Службеник гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), члана 98. 

Пословника Скупштине општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ 

број: 3/06 и 13/06), Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 

16.07.2007.године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

Госпођа Милена Вучинић разрјешава се дужности члана Надзорног одбора ЈУ за одгој 

дјеце „Наша радост“ Требиње, на лични захтјев. 

 

Члан 2. 

 

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

Општине Требиње". 

 

 

Број:09-013-217-1/07                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                      Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 8. Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовање органа у 

јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“ број 4/05), члана 51. Статута Општине Требиње 

(„Службеник гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), члана 98. 

Пословника Скупштине општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ 

број: 3/06 и 13/06), Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 

16.07.2007.године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 



Госпођа Весељка Салатић разрјешава се дужности члана Управног одбора Музеја 

Херцеговине Требиње, на лични захтјев. 

 

Члан 2. 

 

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

Општине Требиње". 

 

Број:09-013-217-2/07                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                     Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 121. Закона о локалној самоуправи (Сл. гл. РС број: 101/04, 42/05, 

118/05), члана 51. Статута општине Требиње (Сл.гл. општине Требиње број: 8/05, 10/05 

и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње (Сл.гл. општине 

Требиње број: 3/06 и 13/06), Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 

16.07.2007.године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К У 

о именовању чланова Комисије за пријем службеника  

Административне службе општине Требиње и приправника 

 

Члан 1. 

У Комисију за пријем службеника у Административну службу општине Требиње, ради 

попуне упражњених радних мјеста: 

 

 "Самостални стручни сарадник за урбанистичке сагласности" - један 

извршилац 

 

Услови за вршење послова: ВСС, правни факултет, двије године радног искуства, 

положен стручни испит за рад у административној служби; 

 

 „Самостални стручни сарадник за припрему просторно планске 

документације“ – један извршилац – приправник 

 

Услови за пријем приправника: ВСС, архитектонски факултет. 

 

 „Самостални стручни сарадник за уређење грађевинског земљишта – 

саобраћајница“ – један извршилац 

 

Услови за вршење послова: ВСС, саобраћајни факултет, двије године радног искуства, 

положен стручни испит за рад у административној служби, познавање рада на 

рачунару. 

 

 „Шеф одсјека за буџет“ – један извршилац 

 

Услови за вршење послова: ВСС, економски факултет, три године радног искуства у 

струци, положен стручни испит за рад у административној служби, лиценца СРРС. 

 

именују се: 

 



1. Стојанка Мисита, дипл.правник - службеник Административне службе  

2. Марица Милановић, дипл.правник - службеник Административне службе 

општине Требиње 

3. Небојша Новчић, дипл.инж. електротехнике - листа стручњака коју је утврдила 

СО 

4. Комлен Вуковић, дипл.инж. саобраћаја - листа стручњака коју је утврдила СО 

5. Љубомир Зотовић, дипл.инж. - листа стручњака коју је утврдила СО 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије дефинисан је Законом о локалној самоуправи. 

 

Члан 3. 

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

општине Требиње. 

             

Број:09-013-218/07                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                     Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 121. Закона о локалној самоуправи (Сл. гл. РС број: 101/04, 42/05, 

118/05), члана 51. Статута општине Требиње (Сл.гл. општине Требиње број: 8/05, 10/05 

и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње (Сл.гл. општине 

Требиње број: 3/06 и 13/06), Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 

16.07.2007.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. "Стручни сарадник за административно-техничке послове мјесних 

заједница" - два извршиоца 

 

Услови за вршење послова: ССС, једна година радног искуства, положен стручни испит 

за рад у административној служби, познавање рада на рачунару; 

 

именују се: 

 

1.Стојанка Мисита, дипл.правник - службеник Административне службе  

2.Марица Милановић, дипл.правник - службеник Административне службе 

општине Требиње 

3.Младен Симић, дипл.социолог - листа стручњака коју је утврдила СО 

4.Татјана Булајић, дипл.ецц. - листа стручњака коју је утврдила СО 

5.Вера Булут, правник - листа стручњака коју је утврдила СО 

 



Члан 2. 

Задатак Комисије дефинисан је Законом о локалној самоуправи. 

 

Члан 3. 

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

општине Требиње. 

             

Број:09-013-219/07                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                        Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 67. Закона о уређењу простора (Сл. гласник РС бр. 84/02) и члана 31. 

Статута општине Требиње (Службени гласник Општине Требиње бр. 8/05, 10/05 и 

13/05, СО Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Регулационог плана 

''Јужни градски излаз'' 

 

Члан 1. 

Приступа се измјени и допуни Регулационог плана ''Јужни градски излаз'' (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 у границама усвојеног Регулационог плана ''Јужни градски 

излаз'' (Сл. гласник Општине Требиње бр. 11/05) 

Површина обухвата Плана је 33 хектара. 

 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за измјену и допуну Плана 

обезбиједиће Општина Требиње. 

 

Члан 5. 

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

носилац израде плана биће одабран путем јавног конкурса. 

 

Члан 6. 

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

 

Члан 7. 

План се доноси за временски период од осам година. 

 

Члан 8. 

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

Носилац припреме Плана ће након увида размотрити приспјеле писмене примједбе на 

Нацрт. 

Носилац припреме Плана и овлаштени предлагач ће утврдити приједлог Плана и 

предложити Скупштини његово доношење. 



 

Члан 9. 

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

општине Требиње. 

 

Број:09-013-220/07                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                      Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 31. Закона о промету непокретности (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 8/05,10/05,13/05), Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године, донијела је 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда А.Д. Луч у стечају Требиње по праву прече куповине 

некретнина означених као к.ч. број 2630 економско двориште Двориште, у 

површини од 1193 м2, к.ч. број 2628 економско двориште Двориште у 

површини од 872 м2, к.ч. број 2592/2 градилиште Градилиште у површини 

од 67 м2, к.ч. број 2850 економско двориште у површини од 6400 м2, к.ч. 

број 3415/3 градилиште Градилиште у површини од 25 м2, к.ч. број 3204 

градилиште Градилиште у површини од 33 м2, к.ч. број 2615 градилиште 

Градилиште у површини од 950 м2, к.ч. број 3204/3 пут Пут у површини од 

52 м2, к.ч. број 3417/1 градилиште Градилиште у површини од 24 м2, к.ч. 

број 3417/2 пут Пут у површини од 13 м2 и к.ч. број 3415/2 пут Пут у 

површини од 65 м2, све уписано у зк. ул. број 430 К.О. Требиње – 

власништво А.Д. Луч Требиње са 1/1 дијела, те к.ч. број 2855/1 I економско 

двориште Економско двориште у површини од 12231 м2, к.ч. број 2629 I 

економско двориште Економско двориште у површини од 2639 м2, к.ч. број 

2619 I економско двориште Економско двориште у површини од 1040 м2, 

к.ч. број 2612 II управна зграда и економско двориште Управна зграда 

економско двориште у површини од 1576 м2, к.ч. број 2618/2 I економско 

двориште Економско двориште у површини од 621 м2, и к.ч. број 2857 I 

Братељача Виноград у површини од 2525 м2 – уписано у зк.ул. број 323 К.О. 

Требиње – право кориштења А.Д. Луч Требиње, а исте су понудили 

Скупштини општине Требиње за цијену од 4.815.647,20 КМ. 

 

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

"Службеном гласнику Општине Требиње". 

 

 Број:09-013-205-2/07                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                        Никола Секуловић,с.р. 

_________________________________________________________________________ 

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

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

8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 

16.07.2007.године, донијела је  



З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Миливојевић Влада-син Алексе из Требиња, по праву 

првокупа некретнина означених као к.ч. број 262/4, пашњак Прљача у површини 

од 518 м2, уписане у зк.ул. број 133, К.О. Горица, државна својина са 1/1 дијела, 

сукорисништво Миливојевић (Алексе) Влада са 1/2 дијела, исте је понудио 

Скупштини општине Требиње по цијени од 34,оо КМ/м2. 

 

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

Службеном гласнику Општине Требиње. 

Број:09-013-205-3/07                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                                 Никола Секуловић,с.р 

___________________________________________________________________________ 

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

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

8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 

16.07.2007.године, донијела је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Кочо Едхема - син Мухамеда из Требиња, по праву 

првокупа некретнина, означених као к.ч. број 4679/258, пашњак код Металца, у 

површини од 358 м2, уписано у зк.ул. број 704, К.О. Требиње, државна својина 

са 1/1 дијела, право кориштења Кочо Едхема - син Мухамеда са 1/1 дијела, а 

исте је понудио Скупштини општине Требиње, по цијени од 30.000,оо КМ. 

 

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

Службеном гласнику Општине Требиње. 

Број:09-013-205-4/07                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                                    Никола Секуловић,с.р.    

___________________________________________________________________________     

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

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

8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 

16.07.2007.године, донијела је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Андријашевић Владимира – син Рада из Требиња, по 

праву првокупа некретнина, означених као к.ч. број 630/13, градилиште у 

површини од 210 м2,  и к.ч. број 630/27, пашњак у површини од 104 м2, уписане 

у зк.ул. број 342, К.О. Горица, државна својина са 1/1 дијела, право кориштења 

Андријашевић Владимира - син Рада са 1/1 дијела, а исте је понудио Скупштини 

општине Требиње, по цијени од 13.500,оо КМ 

(словима:тринаестхиљадапетстотина КМ). 



 

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

Службеном гласнику Општине Требиње. 

Број:09-013-205-5/07                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                                      Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________

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

51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 

и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007.године, 

донијела је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Мујичић Гојка-син Марка из Колашина – кога заступа 

пуномоћник Зоран Томовић, по праву првокупа некретнина, означених као к.ч. 

број 160/15, пашњак Дробњак, у површини од 563 м2, уписано у зк.ул. број 410 

К.О. Горица, државна својина са 1/1 дијела, право кориштења Мујичић Гојка - 

син Марка са 1/1 дијела, а исте је понудио Скупштини општине Требиње, по 

цијени од 20.000,оо КМ (словима:двадесетхиљада КМ). 

 

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

Службеном гласнику Општине Требиње. 

Број:09-013-205-6/07                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                            Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

            Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године, на 

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

број 8/05, 10/05 и 13/05), и члана 51. Закона о основним својинско-правним односима 

(„Сл. Лист СФРЈ“ број 6/80), у предмету установљења права службености постављања 

цјевовода техничке воде, по захтјеву Индустрије алата Требиње, А.Д. Требиње, 

донијела је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

 

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

Уговор о установљењу права службености постављања цјевовода техничке воде, 

а на земљишту означеном као к.ч. број 755/1, 409/3, 422/1, 422/2, 417/5, 416/2, 

417/1 и 419/1 – све у  К.О. Горица, а исте су државна својина са дијелом 1/1. 

Уговор о установљењу права службености ће се закључити са Индустријом 

алата А.Д. Требиње из Требиња. 

 

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

Службеном гласнику Општине Требиње. 

Број:09-013-205-7/07                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. године                                                  Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 



            Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 16.07.2007. године, на 

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

број 8/05, 10/05 и 13/05), и члана 51. Закона о основним својинско-правним односима 

(„Сл. Лист СФРЈ“ број 6/80), у предмету установљења права службености за изградњу 

прикључног далековода, а захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д. Требиње, 

доноси  

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

 

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

Уговор о установљењу права службености за изградњу прикључног далековода 10 

KW са припадајућем БТС-10/04 KW Горње Чичево, а на земљишту означеном као 

к.ч. број 1619/1, 380/1 и 2463/1 све у К.О. Чичево, а исте су државна својина – орган 

управљања СО-е Требиње. Уговор о установљењу права службености ће се 

потписати са МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина, а.д. Требиње. 

 

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

Службеном гласнику Општине Требиње. 

 

Број:09-013-205-8/07                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. 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 и 13/06), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 16.07.2007. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Усваја се Извјештај о реализацији плана развоја социјалне заштите у општини Требиње 

2005-2010, за период август 2006. – јуни 2007. године. 

 

Број:09-013-212/07                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:16.07.2007. 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), у вети са чланом 25. Закона о цивилној заштити 

(„Сл.гласник Републике Српске“ број 26/02), Начелник Општине, донио је  

 

О  Д   Л  У  К  У 

о проглашењу стања природне несреће 

 

I 

Проглашава се стање природне несреће на подручју општине Требиње проузроковане 

појавом великог броја шумских пожара почев од 15.07.2007. године, а који и даље 

трају. 

 

II 



Одлуку доставити Влади Републике Српске - Министарству управе и локалне 

самоуправе. 

 

III 

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

Општине Требиње, огласним таблама Општине Требиње и средствима јавног 

информисања. 

 

Број:11-022-24/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,24.07.2007. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

_______________________________________________________________________ 

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

и 118/05), члана 52. Статута општине Требиње (''Сл гласник Општине Требиње'' број 

8/05, 10/05 и 13/05) и чланова 9а. и 43. Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју 

општине Требиње (''Сл. гласник Општине Требиње'' број 1/97, 4/99, 6/01, 7/02, 3/03, 

3/04, 4/04, 9/05 и 2/06) и, Начелник Општине Требиње, д о н о с и 

 

ПРАВИЛНИК 

о условима организовања, начину кориштења, и наплате паркирања возила на 

паркиралиштима на подручју општине Требиње 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником утврђују се услови организовања, начина кориштења и 

наплате паркирања  возила на јавним паркиралиштима (у даљем тексту паркиралишта) 

на подручју општине Требиње. 

 

Члан 2. 

 Паркиралишта могу бити уређена за паркирање возила на улици и ван улице. 

Паркиралишта ван улице могу бити отвореног и затвореног типа. 

 Отворена паркиралишта су она паркиралишта која због саобраћајне ситуације 

није могуће физички препрекама затворити. 

 Затворена паркиралишта су паркиралишта која се у  циљу контроле улаза и 

излаза возила могу физички затворити, а да се не ремете нормални токови 

саобраћаја. 

Паркиралишта  могу бити стална и привремена. 

 

Члан 3. 

 Паркиралишта морају бити означена саобраћајном сигнализацијом у складу са 

прописима о безбједности саобраћаја на путевима. 

 Паркиралишта на којима се врши наплата паркирања морају имати ознаку о 

времену наплате паркирања, цијени  и допуштеном времену паркирања. 

 

Члан 4. 

 Паркиралишта на којима се врши наплата, а која имају асфалтну или бетонску 

подлогу обиљежавају се бијелом бојом. 



 

Члан 5. 

 Уласком на паркинг мјесто, односно паркиралиште, корисник паркиралишта, 

власник или возач возила, прихвата опште услове прописане овим Правилником. 

Члан 6. 

 

 Вријеме паркирања на паркиралиштима на којима се врши наплата може се 

временски ограничити. 

 

Члан 7. 

 Зона наплате је простор оивичен улицама Десанке Максимовић са источне 

стране, Његошевом са јужне стране, Војводе Степе Степановића са западне стране и 

Краља Петра I Ослободиоца са сјеверне стране. У Зони наплате налазе се улице: Краља 

Петра I Ослободиоца, Цара Лазара и Царице Милице и Вука Караџића. 

 Наплата паркирања са временским ограничењем врши на отвореним паркинзима 

у Зони наплате. 

 Наплата паркирања без временског ограничења врши се на затвореном паркингу 

у Улици Његошевој. 

 Наплата паркирања на паркиралиштима из става 1. овог члана вршиће сваким 

даном, осим недеље и државног празника, од 7,00 до 15,00 часова. 

 За станаре улица које се налазе у Зони наплате, који немају могућност да свој 

аутомобил паркирају у оквиру своје приватне површине (гаража, двориште), 

резервисан је паркинг простор у Улици Војводе Луке Петковића. 

 

Члан 8. 

 Цијена паркирања на паркиралиштима са временским ограничењем је 0,50 КМ 

за први сат паркирања, а 1,00 КМ за сваки наредни започети час паркирања. 

 Цијена паркирања на паркиралиштима без ограничења износи 1,00 КМ, за свако 

појединачно паркирање.  

 Цијена мјесечне паркинг карте, која се може користити на свим паркиралиштима  

износи 50,00 КМ, а годишње 500,00 КМ. 

 Цијена мјесечне паркинг карте, која се може користити само на паркиралиштима 

без временског ограничења,  износи 20,00 КМ, а годишње 200,00 КМ. 

 

Члан 9. 

За наплату паркирања  самоистицањем карте користи се паркинг карта, за ручну 

наплату блок карта, за полуаутоматску наплату улазни принт листић и излазни принт 

рачун, те за аутоматску наплату ''аутомат'' паркинг карта. 

 

Члан 10. 

 Паркинг карта има ознаку Општине Требиње, серијски број, те друге знакове 

којиме се обиљежава година, мјесец, дан, вријеме коришћења паркинга и цијена. 



 

Члан 11. 

 На паркиралиштима са самоистицањем паркинг карти, код полуаутоматске и 

аутоматске наплате, може се према потреби обављати и ручна наплата уз помоћ блок 

карти. 

 

Члан 12. 

 Корисник паркиралишта унапријед плаћа накнаду за тражено вријеме 

паркирања, а код напуштања паркинга, осим код полуатуоматске наплате, доплаћује 

накнаду за прекорачење допуштеног времена паркирања. 

 

Члан 13. 

 Код затворених паркиралишта са полуаутоматском наплатом накнада се 

обрачунава према подацима са улазног листића и наплаћује се код излаза из 

паркиралишта. 

 Корснику паркиралишта без улазног листића биће обрачунато вријеме од 

почетка радног времена паркиралишта. 

 

 Члан 14. 

 Код аутоматске наплате корисник паркиралишта, количином убачених 

новчаница у аутомат, одређује дужину плаћеног паркирања или скидањем количине 

новца са чип картице. 

 Цијена чип картице износи набавна вриједност плус вриједност пуњења. 

 Испражњена картица може се допуњавати за жељени износ, а максимално 

пуњење износи 50 КМ. 

Члан 15. 

 Код наплате самоистицањем паркинг карте, корисник унапријед купљену 

паркинг картицу попуњава према упутама на полеђини карте и истиче је на видно 

мјесто испод предњег вјетробранског стакла. 

 

Члан 16. 

Правилност коришћења паркиралишта (истицањем паркинг карте, вријеме задржавања 

и чувања листића), контролишу овлашћени службеници Административне службе 

општине Требиње, у складу са овлашћењима. 

 

Члан 17. 

 

 Корисник паркиралишта чини повреду одредаба општих услова коришћења 

паркиралишта прописаних овим Правилником: 

 

 ако није платио накнаду за парикирање, 

 ако прекорачи допуштено вријеме паркирања, 

 ако не истакне паркинг карту са унутрашње стране вјетробранског стакла. 



 Корисник паркиралишта сматра се корисник возила или власник возила који је 

евидетниран у одговарајућим евиденцијама Министарства унутрашњих послова. 

 

Члан 18. 

 За прекорачење допуштеног времена паркирања од 60 минута плаћа се накнада у 

износу од 5,00 КM, а за неистицање паркинг карте плаћа се накнада 10,00 КМ или врши 

блокирање точкова возила. 

 Налог за плаћање накнаде издаје особа овлаштена за контролу паркирања те га 

на одговарјући начин причвршћује на возило. 

 Корисник паркинга дужан је поступити по примљеном налогу и платити 

накнаду. 

 Ако корисник паркирања не плати накнаду покренуће се одговарјући судски 

поступак. 

Члан 19. 

 Комунални полицајац ће одредити да се возило премјести на друго мјесто ако: 

1. возило паркирано на мјестима или паркиралиштима резервисаним за 

заустављање и паркирање других возила, 

2. возило паркирано супротно одредбама члана 5. Одлуке о безбједности 

саобраћаја на подручју Општине Требиње, 

3. возило парикрано на зеленој површини, 

4. возило паркирано на коловозу, дјелимично или у потпуности на тротоару, на 

улазима у гараже и друге јавне пословне просторе и приступни пут стамбеним и 

другим објектима, 

5. ако власник блокираног возила не преузме возило у року од 24 часа. 

 

 Премјештање возила на друго мјесто извршиће се и по налогу радника полиције 

у случајевима наведеним у члановима 73. и 74. Закона о основама безбједности 

саобраћаја на путевима у БиХ (''Сл. гласник БиХ'' број 6/06 и члану 2. Одлуке о измјени 

и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју Општине Требиње (''Сл. 

Гласник општине Требиње'' број 4/99). 

 Комунални полицајац ће одредити да се изврши блокирање возила направом за 

блокирање точкова ако: 

1. корисник паркиралишта није истакао паркинг карту са унутрашње стране 

вјетробранског стакла и 

2. у случајевима наведеним у ставу 1. тачкама 1 и 3. ако се из било ког разлога не 

може предузети мјера премјештања возила. 

 

Члан 20. 

 Послове блокирања возила врше овлашћени радници за контролу и наплату 

паркирања. 

 Послове премјештања возила врше овлашћени радници Одјељења за стамбено 

комуналне послове Општине Требиње или МУП РС. 

 



Члан 21. 

 По утврђеном прекиршају, односно учињеној повреди општих услова, 

комунални полицајац, односно радник полиције издаје налог за премјештање или 

блокирање возила. 

 Поступак премјештања возила сматра се започетим када је започето дизање 

возила на возило ''Паук''. 

 Приликом премјештања, односно блокирања возило се снима фотографским 

апаратом, у сврху доказивања учињеног прекршаја, односно повреде општих услова, 

као и стања самог возила. 

 

Члан 22. 

 Код блокирања возила, овлашћени радник је дужан на предње стакло возила 

ставити наљепницу да је возило блокирано са упутама шта возач мора учинити. Текст 

наљепнице је на српском (ћирилица и латиница) и енглеском језику. 

 

Члан 23. 

 Ако на возилу постоје оштећења прије почетка премјештања возила, овлашћени 

радник је дужан фотографисати оштећења и направити записник о томе. 

 

Члан 24. 

 Трошкове премјештања возила на друго мјесто и накнаду за смјештај тих возила, 

односно за блокирање и деблокирање возила сноси власник возила, односно корисник 

по овлаштењу власника возила. 

 Штета на возилу настала за вријеме премјештања возила, за вријеме чувања на 

депонији, односно приликом блокирања и деблокирања возила, сноси Општина 

Требиње, односно осигуравајућа кућа са којом је Општина склопила уговор о 

осигурању возила приликом блокирања или премјештања. 

 

Члан 25. 

 Цијена премјештања и чувања возила на депонији износи: 

1.премјештање возила на депонију и лежарина до 24 часа  70,00 КМ 

2.започето премјештање       35,00 КМ 

3.чување возила на депонији по дану     10,00 КМ 

 

 Цијена блокирања и деблокирања возила износи 

1.блокирање и деблокирање камиона, аутобуса, прикључног возила 

и радне машине        30,00 КМ 

2.блокирање и деблокирање путничких возила    20,00 КМ 

 

Члан 26. 



 За паркирање возила инвалида, осигурава се одређени број паркинг мјеста, који 

не плаћају накнаду за паркирање. 

Члан 27. 

 Право на добијање паркинг карте за инвалидне особе осигуравају: 

 све врсте плегија без обзира на начин настанка инвалидитета уколико је 

инвалидност 80% и изнад доњих екстремитета 

 слијепа лица, 

 тежа и тешка ментална ретардација, 

 дистрофија  и остала неуромишићна обољења доњих екстремитета 80% и изнад, 

 родитељи, старатељи особа са инвалидитетом наведених дијагноза, али само за 

потребе и уз присуство особе која је то право остварила, 

 возлиа удружња Савеза особа са инвалидитетом само у случају превоза особа са 

инвалидитетом. 

 ратни војни инвалиди I категорије. 

 

Члан 28. 

 Паркинг карту за инвалидне особе издаје Одјељење за стамбено комуналне 

послове, на основу предходно донесеног рјешења, надлежног органа. 

 Приликом ккориштења ове паркинг картице, лице које је остварило право на 

добијање карте мора бити присутно у возилу. 

 Против лица која злоупотребљавају пакринг карту за инвалидне особе предузеће 

се мјере одузимања исте. 

 

 

Члан 29. 

 Захтјев за издавање паркинг карте за инвалидне особе подноси се путем 

удружења односно савеза инвалида којем подносилац захтјева припада. 

 Уз захтјев за издавање пакринг карте за инвалидне особе заинтересовано лице 

прилаже: 

 љекарско увјерење о инвалидности, 

 мишљење удружења савеза којем припада. 

 

Члан 30. 

 Паркинг карта за инвалиде садржи: податке о кориснику односно лицу које 

остварује право, фотографију корисника, серијски број, облик инвалидитета корисника, 

упутство о коришћењу, мјере против злоупотреба и назив органа који издаје пакринг 

карту. 

Члан 31. 



 Станарима зграде у улицама које се налазе у Зони наплате, ако немају других 

простора за паркирање, може се под повољнијим условима одобрити кориштење мјеста 

за паркирање , а на основу предходно поднесеног захтјева. 

 Лицима из предходног става издаје се повлаштена карта за станаре. Повлаштена 

паркинг карта може се издавати искључиво за возила у својини подносиоца захтјева 

или на основу пуномоћи за управљање туђим возилом. 

 Пребивалиште се доказује личном картом, односно потврдом о пријави 

пребивалишта са тачном адресом подносиоца захтјева. 

 Повлаштена карта за станаре важи само за улице за које је издата и иста не 

гарантује мјесто за паркирање. 

 Физичком лицу се може издати највише једна повлашћена паркинг карта и може 

се користити искључиво за возило за које је ова карта издата. 

 

Члан 32. 

 Станари зграда у улицама које се налазе у Зони наплате могу своја возила 

паркирати на паркингу у Улици Војводе Луке Петковића, уз посебно одобрење које 

издаје надлежни орган Општине Требиње. 

 Лицима из предходног става издају се посебна одобрења за пакрирање. Посебно 

одобрење за паркирање може се издавати искључиво за возила у својини подносиоца 

захтјева или на основу пуномоћи за управљање туђим возилом. 

 Пребивалиште се доказује личном картом, односно потврдом о пријави 

пребивалишта са тачном адресом подносиоца захтјева. 

 Одобрења за паркирање се издају на период важења од једне године. 

 Посебно одобрење за паркирање треба да буде истакнуто на видном мјесту 

испод вјетробранског стакла возила. 

 

Члан 33. 

 Цијена повлаштене паркинг карте из члана 31. је: 

1. за цјелодневно паркирање 20,00 КМ мјесечно или 200,00 КМ годишње. 

 Лица која остваре право из члана 32. плаћају само трошкове издавања одобрења 

за паркирање.  

Члан 34. 

 За издавање повлаштене пакринг карте потребно је: 

1. захтјев за издавање повлаштене карте, 

2. фотокопија личне карте односно фотокопија потврде о пријави пребивалишта, 

3. фотокопија саобраћајне дозволе, 

4. потврда о уплати. 

 Физичком лицу се може издати највише једна повлашћена паркинг карта и може 

се користити искључиво за возило за које је ова карта издата. 

 За издавање одобрења за паркирање потребно је: 

1. захтјев за издавање одобрења за паркирање, 

2. фотокопија личне карте односно фотокопија потврде о пријави пребивалишта, 

3. фотокопија саобраћајне дозволе, 



4. потврда о уплати. 

 Физичком лицу се може издати највише једно одобрење за паркирање и може се 

користити искључиво за возило за које је ово одобрење издато. 

 

Члан 35. 

Наплате пакрирања ослобођена су службена возила Општине Требиње, Министарства 

унутрашњих послова, Хитне помоћи, Ватрогасна возила за вријеме интервенције. 

 

Члан 36. 

 Правна и физичка лица могу користити годишње и мјесечне паркинг карте. 

 Број годишњих, односно мјесечних пакринг карата не може прећи 30% 

расположивог броја постојећих пакринг мјеста. 

 Изузетно када се оцијени да је то могуће и потребно, за власнике годишње карте 

се може извршити резервација и обиљежавање паркинг мјеста за важећи период. 

 Годишња и мјесечна паркинг карта може се користити само за возило за које је 

издана. 

 

 

Члан 37. 

 Заинтересованом правном или физичком лицу, може се одобрити кориштење 

односно резервисање паркиралишта или његовог дијела уз накнаду која се обрачунава 

на основу очекиваног прихода за тражени период. 

 

Члан 38. 

 Годишња и мјесечна пакринг карта садржи име општине Требиње, грб, 

регистарски број возила за које се издаје мјесечна карта, серијски број, годину, односно 

годину и мјесец за који се карта издаје. 

 

Члан 39. 

 Годишњу, односно мјесечну паркинг карту корисник је дужан истакнути на 

видном мјесту испод предњег вјетробранско стакла. 

 

Члан 40. 

 Возило с годишњом, односно мјесечном паркинг картом, може бити временски 

неограничено паркирано на свим паркиралиштима на којима се спроводи наплата. 

 

Члан 41. 

 На паркиралиштима на којима је уведена наплата искључено је чување возила те 

одговорност за настала оштећења или крађу. 

 

Члан 42. 



 Наплату паркирања и контролу обављаће овлаштени радници који морају имати 

пластифициране идентификационе легитимације, на којима је исписано име општине 

Требиње, грб, серијски број, име и презиме и фотограгфију овлаштеног радника. 

 

Члан 43. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Требиње''. 

 

Број:11-022-21/07                  Начелник општине 

Датум:12.07.2007. године                                      Др Доброслав Ћук,с.р. 

_________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. и 72. став 1. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/07) и члана 45. Статута Општине 

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

Општине Требиње је донио 

 

ПРАВИЛНИК 

о измјени Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста  

Административне службе Општине Требиње 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Административне 

службе Општине Требиње у члану 61. тачка 7.2.9., здравствено-санитарни инспектор у 

дијелу који се односи на услове за вршење послова, ријечи „медицински факултет“ 

мијењају се ријечима „факултет медицинских наука“. 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:11-022-18/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,08.06.2007. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

_______________________________________________________________________ 

На основу члана 43. и 72. став 1. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/07) и члана 45. Статута Општине 

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

Општине Требиње је донио 

 

ПРАВИЛНИК 

о допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста  

Административне службе Општине Требиње 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Административне 

службе Општине Требиње у члану 58. тачка 4.2.1., „шеф одсјека“ у дијелу који се 

односи на услове за вршење послова, додају се ријечи „лиценца СР РС“. 

 

Члан 2. 



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

Општине Требиње. 

 

Број:11-022-5-1/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,17.07.2007. године                                                Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 25. став 1. 

Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида 

одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 43/07), Начелник Општине, донио је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању чланова Комисије 

 

I 

У Првостепену стамбену комисију за стамбено збрињавање породица погинулих 

бораца и РВИ одбрамбено-отаџбинског рата РС, именују се: 

1. Вера Брајић – предсједник (Одјељење за борачко-инвалидску заштиту), 

2. Борис Вујовић – члан (Одјељење за борачко- инвалидску заштиту), 

3. Рајка Поповац – члан (Одбор ППБ) 

4. Душан Бубало- члан (Одбор ППБ) 

Комисија се оснива при Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту Административне 

службе Општине Требиње. 

 

II 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Уредбом о стамбеном збрињавању 

ППБ и РВИ одбрамбено-отаџбинског рата РС („Службени гласник Републике Српске“ 

број 43/07). 

 

III 

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

Општине Требиње. 

 

Број:11-111-24/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,19.06.2007. 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), Начелник Општине, донио је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

I 

Одобрава се пренос средстава у висини од 500,00 КМ из средстава буџетске резерве на 

рачун Удружења добровољаца и ратника ослободилачких ратова, њихових потомака и 

поштовалаца „Клобук“ Требиње, број: 562-008-00002174-80 код „РАЗВОЈНЕ БАНКЕ“ 

Требиње, на име помоћи за обиљежавање Видовдана на Колобуку – час историје. 

 

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:11-431-71/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,04.06.2007. 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), Начелник Општине, донио је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

I 

Одобрава се пренос средстава у висини од 500,00 КМ из средстава буџетске резерве на 

рачун  Општинске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила Невесиње број: 5620088034603126, код „НЛБРазвојна банка“, на име помоћи за 

организовање манифестације под називом „Дани страдања Срба Долине Неретве“, која 

ће се одржати 15.06.2007. године. 

 

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:11-431-80/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,12.06.2007. 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), Начелник Општине, донио је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

I 

Одобрава се пренос средстава у висини од 100,00 КМ из средстава буџетске резерве, на 

рачун Удружења родитеља са четворо и више дјеце Републике Српске број: 562-008-

802-938-4429, код Развојне банке Билећа, на име помоћи за активности овог Удружења. 

 

II 

Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње пружи доказе о намјенском 

утрошку одобрених 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:11-430-104/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,29.06.2007. 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), Начелник Општине, донио је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

I 

Одобрава се пренос средстава у висини од 500,00 КМ из средстава буџетске резерве на 

рачун  број: 1532371284, код „Хипо Алпе Адриа банке“, Давидовић Стојану, 

апсолвенту Економског факултета у Београду, на име помоћи за учешће у пројекту 

„Путујемо у Европу 2007.“, који ће се реализовати у периоду од 15.07. до 15.08.2007. 

године. 

 

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:11-431-90/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,10.07.2007. 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), Начелник Општине, донио је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

I 

Одобрава се пренос средстава у висини од 500,00 КМ из средстава буџетске резерве на 

рачун  број: 1532494482, код „Хипо Алпе Адриа банке“, Јањош Бојани, студенту IV 

године Архитектонског факултета Универзитета у Београду, на име помоћи за 

обављање студентске праксе и стручног усавршавања у Тунису, у периоду од 09.07. до 

30.09.2007. године. 

 

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:11-431-38/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,10.07.2007. 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 06-372-12/07 од 06.06.2007. године, извршио је у регистар 

заједнице етажних власник стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-018 упис 

оснивања Заједнице за управљање зградом Требиње, Душанова улица број 2,4,6, и 8. са 

сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом, Душанова улица 2,4,6 и 8. 

Оснивачи: 25 етажних власника.  

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

Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 

цјелокупном својом имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде.  

Заступа:  Недељко Грубач, предсједник Управног одбора, самостално и без ограничења. 

 

Број: 06-372-12/07                                       В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

                                                             СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Датум:06.06.2007. године                                         Наташа Тучић, с.р.  

 

________________________________________________________________________ 

Садржај:                                                                                                                 Бр. Стране 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1. Одлука о именовању Секретара Скупштине општине Требиње, 

2. Одлука за избор и именовање начелника одјељења и то: 

 Начелника Одјељења за просторно уређење, 

 Начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове, 

 Начелника Одјељења за инспекције и послове комуналне полиције, 

3. Одлука о именовању директора предузећа и установа гдје СО врши коначно 

именовање, 

4. Одлука о именовању чланова управних и надзорних одбора у предузећима и 

установама гдје СО врши коначно именовање, 

5. Одлука о утврђивању земљишта које је изгубило својство непокретности у 

општој употреби, и Одлука о поступку јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта у државној својини, 

6. Одлука о измјенама и допунама Пословника Скупштине општине Требиње, 

7. Одлука о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Требиње за 

период 01.01.-31.03.2007. године, 

8. Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу, 

9. Одлука о задужењу по основу дугорочног кредита за изградњу и реконструкцију 

градских улица и локалних (сеоских) путева, 

10. Одлука о задужењу по основу дугорочног кредита за куповину земљишта за 

„Јужну обилазницу“, 

11. Одлука о усвајању Програма развоја спорта општине Требиње за 2007. године, 



12. Одлука о приступању изради Урбанистичког пројекта „Бензинска пумпа 

Виногради“, 

13. Одлука о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана „Брегови 2“, 

14. Одлука о измјени Одлуке о висини плата функционера Општине Требиње, 

15. Одлука о расписивању поновног конкурса за избор и именовање директора и 

чланова управних и надзорних одбора у предузећима и установама чији је 

оснивач Скупштина општине (за позиције које су упражњене) 

16. Одлукâ о разрјешењима на лични захтјев, 

17. Одлука о именовању чланова Комисије за пријем службеника Административне 

службе Општине Требиње и приправника – са ВСС, 

18. Одлука о именовању чланова Комисије за пријем службеника Административне 

службе Општине Требиње – са ССС, 

19. Одлука о измјени и допуни Регулационог плана „Јужни градски излаз“, 

20. Закључци о неприхватању понуда,  

21. Закључци о давању сагласности, 

22. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији плана развоја социјалне 

заштите у општини Требиње 2005-2010, за период август 2006. – јуни 2007. 

године, 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

23. Одлука о проглашењу стања природне несреће, 

24. Правилник о измјени Правилника о организацији и систематизацији радних 

мјеста Административне службе Општине Требиње, 

25. Правилник о допуни Правилника о организацији и систематизацији радних 

мјеста Административне службе Општине Требиње, 

26. Правилник о условима организовања, начину кориштења, и наплате паркирања 

возила на паркиралиштима на подручју општине Требиње, 

27. Рјешење о именовању чланова Комисије, 

28. Закључак, 

29. Закључак, 

30. Закључак, 

31. Закључак, 

32. Закључак, 

33. Упис у регистар заједнице етажних власника 

            стамбених зграда. 

 


