
  С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 

 

 

 

 

ОПШТИНЕ    ТРЕБИЊЕ 

 

 

 

 

Година XLIV                       Требиње,20.11.2007.године                             Број: 9 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“ број 112/06) и члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник 

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

одржаној дана 05.11.2007. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени некретнина 

 

Члан 1. 

Општина Требиње даје некретнине означене као к.ч. број 634/14, пашњак Лучица у 

површини од 500 м2, уписане у зк. ул. број 2 К.О. Рашевићи, које су државна својина са 

дијелом 1/1, Влатковић Миљану-син Васа из Требиња у замјену за некретнине наведене 

у члану 2. ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

Влатковић Миљан син Васа из Требиња даје некретнине означене као к.ч. број 634/8, 

пашњак Лучица у површини од 500 м2, уписане у зк.ул. број 12, К.О. Рашевићи, које су 

власништво Влатковић Миљана – син Васа са 1/1 дијела, општини Требиње у замјену за 

некретнине наведене у члану 1. ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени некретнина, а којим ће бити 

утврђена међусобна права и обавезе уговорних страна, и овлашћује Начелника 

Општине др Доброслава Ћука да поменути уговор потпише, и овјери у Основном суду 

Требиње. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити у „Службеном 

гласнику Општине Требиње“. 

 

Број:09-013-308/07                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007. године                                       Никола Секуловић, с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 27. Закона о уређењу простора (Сл. гласник РС бр. 84/02 – пречишћен 

текст, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 31. Статута Општине Требиње (Службени гласник 

Општине Требиње бр. 8/05, 10/05 и 13/05, СО Требиње на сједници одржаној дана 

05.11.2007. године, донијела је 

 



О Д Л У К У 

о приступању изради Плана парцелације и Урбанистичко техничких услова за 

изградњу саобраћајнице у насељу Прљача 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана парцелације и Урбанистичко техничких услова за 

изградњу саобраћајнице у насељу Прљача (у даљем тексту План). 

 

Члан 2. 

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

 

Члан 3. 

У обухвату Плана су к.ч. бр. 183/4, 183/6, 183/11, 183/12, 183/16 и 184/1 све К.О. 

Горица, стари операт. 

 Површина обухвата Плана је цца 3000 м2. 

 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана 

обезбиједиће Општина Требиње. 

 

Члан 5. 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење Општине Требиње, 

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

јавним набавкама. 

 

Члан 6. 

 Рок израде Плана је шест мјесеци од дана доношењa 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:09-013-309/07        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007.године               Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 27. 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 05.11.2007. године, 

донијела је 

 



О Д Л У К У 

о приступању изради Плана парцелације и Урбанистичко техничких услова за 

изградњу саобраћајнице у насељу Доње Чичево 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана парцелације и Урбанистичко техничких услова за 

изградњу саобраћајнице у насељу Доње Чичево (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: 

Са истока: саобраћајница Алексина Међа – Згоњево у дужини цца 130 метара; 

Са сјевера: постојећа саобраћајница за насеље Варина Груда до одводног канала; 

Са запада: правцем пружања постојећег далековода; 

Са југа: од поменутог далековода до раскрснице приступног пута са путем 

Алексина Међа – Згоњево. 

 Површина обухвата Плана је цца 15 600 м2. 

 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана 

обезбиједиће Општина Требиње. 

Члан 5. 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење Општине Требиње, 

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

јавним набавкама. 

Члан 6. 

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

 

Члан 7. 

 План се доноси за временски период од 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:09-013-310/07       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007.године               Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 
На основу члана 27. 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 05.11.2007. године, 

донијела је 



 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Плана парцелације и Урбанистичко техничких услова за 

насеље Црнач 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана парцелације и Урбанистичко техничких услова за 

насеље Црнач (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: 

Са истока: источном границом постојеће саобраћајнице кроз насеље од сјеверне 

међе локалитета са приватним посједом до споја са интерним путем кроз насеље 

односно јужне међе са приватним посједом; 

Са југа : јужном границом интерног пута кроз насеље, а регулационом линијом 

приватног посједа; 

Са запада : ободном падином комплекса односно регулационом линијом 

парцела; 

Са сјевера: граничном линијом међа приватног власништва и приватног 

локалитета; 

а у  свему према графичком прилогу. 

 Површина обухвата Плана је цца 32 000 м2. 

 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана 

обезбиједиће Општина Требиње. 

Члан 5. 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење Општине Требиње, 

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

јавним набавкама. 

Члан 6. 

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

 

Члан 7. 

 План се доноси за временски период од 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:09-013-311/07       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007.године               Никола Секуловић,с.р. 

__________________________________________________________________________ 

На основу члана 27. 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 05.11.2007. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Плана парцелације и Урбанистичко техничких услова за 

изградњу саобраћајнице у насељу Виногради 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана парцелације и Урбанистичко техничких услова за 

изградњу саобраћајнице у насељу Виногради (у даљем тексту План). 

 

Члан 2. 

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

 

Члан 3. 

У обухвату Плана су к.ч. бр. 274/1, 212/5, 215/1, 211/6, 211/1, 171/1, 208/18, 

208/5, 208/2, 171/1 и 171/91 све К.О. Горица, стари операт. 

 Површина обухвата Плана је цца 2700 м2. 

 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана 

обезбиједиће Општина Требиње. 

 

Члан 5. 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење Општине Требиње, 

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

јавним набавкама. 

 

Члан 6. 

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

 

Члан 7. 

 План се доноси за временски период од 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:09-013-312/07       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007.године               Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 27. 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 05.11.2007. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Плана парцелације и Урбанистичко техничких услова за 

стамбени објекат изграђен у К.О. Арсланагићa Мост 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана парцелације и Урбанистичко техничких услова за 

стамбени објекат изграђен у К.О. Арсланагићa Мост (у даљем тексту План). 

 

Члан 2. 

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

 

Члан 3. 

У обухвату Плана су к.ч. бр. 236, 238/2 и 238/1 све К.О. Арсланагића Мост, стари 

операт. 

 Површина обухвата Плана је цца 475 м2. 

 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана 

обезбиједиће инвеститор. 

 

Члан 5. 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење Општине Требиње, 

а носиоца израде Плана ће одредити инвеститор. 

 

Члан 6. 

 Рок израде Плана је шест мјесеци од дана доношењa 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:09-013-313/07       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007.године               Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 92. ст. 4 и 155. Закона о уређењу простора („Сл. гл. РС“ број 84/02-

пречишћени текст, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 31. Статута Општине Требиње („Сл. 

гл. Општине Требиње“ бр. 8/05, 10/05, 13/05), Скупштина општине Требиње на 

сједници одржаној 05.11.2007.  године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о легализацији бесправно изграђених грађевина 

 

1.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком регулише се статус бесправно изграђених грађевина, одређују се 

услови, начин, поступак и рокови легализације бесправно изграђених грађевина, као и 

начин плаћања накнада по основу уређивања, прибављања и кориштења грађевинског 

земљишта. 

 

Члан 2. 

Изрази употријебљени у овој Одлуци имају следеће значење : 

- *Бесправно изграђена грађевина* је грађевина или дио грађевине започет 

или изграђен без одобрења за грађење. 

- *Трајно задржана грађевина* је она грађевина за коју је након проведеног 

поступка донесено рјешење о трајном задржавању грађевине, односно 

рјешење о накнадном одобрењу за грађење, 

- *Привремено задржана грађевина* је она грађевина за коју је након 

проведеног поступка донесено рјешење о привременом задржавању, 

- *Рушење* је поступак уклањања бесправно изграђене грађевине за коју се у 

проведеном поступку утврди да нема могућности за њено трајно односно 

привремено задржавање.  

 

Члан 3. 
Постојање бесправно изграђених грађевина утврђује се искључиво на основу 

аерофотограметријског снимка урађеног у периоду априла 2004 године који се чува у 

Одјељењу за просторно уређење Општине Требиње. 

 

 

2. УСЛОВИ, ПОСТУПАК, РОК И НАЧИН ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ БЕСПРАВНО 

       ИЗГРАЂЕНИХ ГРАЂЕВИНА 

 

Члан 4. 

Захтјеви за легализацију бесправно изграђених грађевина се подносе општинском 

органу управе надлежном за простоно уређење у року од шест мјесеци од дана ступања 

на снагу ове Одлуке. 

На основу поднесеног захтјева за легализацију бесправно изграђене грађевине, 

општински орган управе надлежан за послове просторног уређења именоваће стручну 

комисију која утврђује да ли грађевина својом намјеном, величином, положајем, 

функцијом и слично испуњава сходно важећим прописима услове за трајно односно 

привремено задржавање грађевине . 



У комисију из става 2 овог члана обавезно се именује најмање један дипломирани 

инжењер архитектуре, један дипл. инж. грађевине и један инж. геодезије или геометар, 

те по потреби и један члан чија ће се струка одредити  са обзиром на врсту и величину 

и намјену грађевине. ланови ове комисије морају посједовати овлашћења за 

пројектовање односно грађење одговарајуће врсте грађевине. 

 

Члан 5. 

За грађевину коуја се не може трајно задржати донијеће се Рјешење о привременом 

задржавању ако се након проведеног поступка утврди да бесправно изграђена 

грађевина не испуњава услове за трајно задржавање.  

 

Члан 6. 

Привремено задржавање грађевине не може се одобрити у следећим случајевима : 

1. ако је покренут поступак уклањања грађевине, 

2. ако је покренут поступак експропријације земљишта, 

3. ако је покренут поступак за издавање урбанистичке сагласности ради 

привођења земљишта планираној намјени утврђеној одговарајућим планским 

актом, 

4. ако је грађевина изграђена у цјелини или дјелимично на површини 

планираној за јавну и зелену површину, 

5. ако је грађевина изграђена на планираним саобраћајницама, 

инфраструктурној мрежи као и њиховим заштитним појасевима. 

 

Члан 7. 

Рјешењем о привременом задржавању бесправно изграђене грађевине одредиће се да се 

бесправно изграђена грађевина привремено задржава најдуже до коначности Рјешења о 

урбанистичкој сагласности за изградњу грађевине или за друге радове ради привођења 

зењмљишта трајној намјени одређеној одговарајућим планским документом. 

Рјешењем из претходног става одредиће се да се привремено задржана грађевина може 

прикључити на инсталације инфраструктуре ( водовод, канализација, ПТТ, електровод 

и сл. ) за период привременог задржавања.Истим рјешењем  одредиће се да у случају 

уклањања привремено задржане грађевине на основу Рјешења надлежног органа 

власници истих немају право на накнаду. 

 

Члан 8. 

Власник привремено задржане, започете грађевине дужан је да исту заврши под 

условима прописаним Рјешењем о привременом задржавању, у року од годину дана 

рачунајући од дана коначности Рјешења. 

 

Члан 9. 

Рјешење о трајном задржавању бесправно изграђене грађевине супротно планском акту 

не може се донијети тамо гдје је на снази режим забране грађења. 

 

Члан 10. 

Рјешење о легализацији бесправно изграђене грађевине доноси се на основу : 

- аерофотограметријског снимка, 

- доказ о регулисаним имовинско-правним односима, 

- извода из планског акта, 

- стручног мишљења Комисије, 

- копије катастарског плана,  



- техничке документације изведеног стања, 

- скице снимања, 

- посебних услова и сагласности, 

- доказа о уплаћеним накнадама, 

- изјаве власника објекта о  квалитету, количини и начину уградње материјала  

- фотографије грађевине са карактеристичних страна. 

 

Члан 11. 

У поступку легализације орган управе ће поред стручног мишљења комисије из члана 

4. Ове Одлуке извршити и друге радње доказивања (увиђај на лицу мјеста и сл.) како би 

се са сигурношћу утврдило да ли се  предметна грађевина може трајно или привремено 

задржати. 

Орган ће у сваком конкретном случају водити рачуна о намјени грађевине, висини 

уложених средстава те и другим околностима сваког конкретног случаја. 

 

Члан 12. 

Уколико нема услова за трајно задржавање цјелокупне грађевине, или задржавање 

грађевине у изведеном стању, а постоји могућност за дјеломично задржавање грађевине 

уз измјењене услове грађења (промјене габарита, обликовање, димензије и сл.) орган 

који води поступак на приједлог Стручне комисије дужан је инвеститору понудити 

прихватљиво рјешење. 

 

Члан 13. 

Накнада по основу уређења прибављања и кориштења грађевинског земљишта за 

трајну легализацију грађевине одређују се на основу Закона о грађевинском земљишту 

и важећих прописа донесених на основу Закона. 

 

Члан 14. 

За привремено задржану грађевину у складу са овом Одлуком, накнада по основу 

уређења, прибављања и кориштења грађевинског земљишта  одређује се у висини од  

30 % утврђених накнада за трајну легализацију. 

 

 

3.   РУШЕЊЕ ГРАЂЕВИНЕ 

 

Члан 15. 

За бесправно изграђене грађевине за које власник не поднесе захтјев за накнадно 

издавање рјешења о одобрењу за грађење, односно рјешења о привременом задржавању 

до прописаног рока, или тај захтјев буде правоснажно одбијен, као и за грађевине 

започете без одобрења за грађење послије дана аерофотограметријског снимања 

надлежни инспектор донијеће рјешење о рушењу грађевине по члану 138. тачка 8. и 9. 

Закона о уређењу простора. 

 

 

4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16 . 

Технички преглед задржане грађевине извршиће се посебним поступком, а у складу са 

Законом о уређењу простора и одредбама ове Одлуке. 

 



 

 

 

Члан 17. 

Општина ће новчана средства прикупљена овом Одлуком искључиво користити за 

финансирање и израду просторно планске документације и унапређење 

инфраструктуре. 

 

Члан 18. 

Техничка документација изведеног стања  грађевине мора да садржи: 

- архитектуру, 

- инсталације, 

- предмјер и предрачун изведених радова. 

 

Члан 19. 

О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење. 

 

Члан 20. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о статусу незаконито 

изграђених грађевина  („Сл.гл.Општине Требиње“ бр.6/05 ). 

 

Члан 21. 

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

Општине Требиње“. 

 

Број:09-013-314/07       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007.године               Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 67. Закона о уређењу простора («Сл. гл. РС» бр. 84/02), и члана 31. 

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

Требиње на сједници одржаној дана 05.11.2007.  године, донијела је  

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради  Регулационог плана 

«Горица 2» 

 

Члан 1. 

Приступа се  изради Регулационог плана «Горица 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 почиње на раскрсници Никшићког пута и постојећег старог 

пута за Прљачу, иде Никшићким путем на исток до стубног мјеста 320 kV далековода, а 

потом иде према сјеверу до другог стубног мјеста а одатле скреће према Засаду који је 

изграђен до стубног мјеста па изнад насеља Подвори, обухватајући стару кућу 

Перовића, до насеља Прљаче, одакле се путем враћа према југу до Никшићког пута.  

Површина обухвата Плана је цца 56 хектара. 



 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Плана обезбиједиће 

Општина Требиње. 

 

 

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

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

набавкама. 

 

Члан 6. 

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

 

Члан 7. 

План се доноси за временски период од 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, те 

предложити Скупштини његово доношење. 

 

Члан 9. 

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

општине Требиње. 

 

Члан 10. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, ставља се ван снаге Одлука о примјени Регулационог 

плана „Горица 2“ објављена у „Службеном гласнику Општине Требиње“ број 6/78 од 

26. јула 1978. године. 

 

Број:09-013-315/07                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007. године                                      Никола Секуловић,с.р. 

_________________________________________________________________________ 

На основу члана 106. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске” број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 31. Статута Oпштине Требиње (“Службени 

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

сједници одржаној дана 06.11.2007.године, донијела је  

 

О   Д   Л    У  К   У 

о измјени и допуни Одлуке о оснивању појединих мјесних заједница, њиховим 

називима и сједишту, насељима и насељеним мјестима које обухвата 

 

Члан 1. 

У члану 1.став 5. Одлуке о оснивању појединих мјесних заједница, њиховим називима 

и сједишту, насељима и насељеним мјестима које обухвата (“Службени гласник 



Општине Требиње” број 2/02 и 8/04) иза ријечи “Љекобиље” брише се тачка и додају 

ријечи: ”и насељено мјесто Рапти”. 

 

Члан 2. 

У члану 1. став 10 иза ријечи “Волујац” брише се “и” ставља запета, а иза ријечи 

“Биоград” брише се тачка и додају ријечи “и Буговина”. 

 

Члан 3. 

У члану 1. став 17 .ријечи “Попово Поље” замјењује се ријечима “Пољице Попово”. 

 

Члан 4. 

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

Општине Требиње”. 

 

Број:09-013-320/07                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:06.11.2007. године                                     Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 5.  Закона о систему јавних служби (Службени гласник РС број 68/07) 

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

8/05,10/15 и 13/05) Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 

06.11.2007. године, донијела је 

 

Одлуку 

 о измјени и допуни Одлуке  

о оснивању Јавне установе  

Дом младих Требиње 

 

Члан 1. 

 

Члан 9. се мијења и гласи: 

„Органи Јавне установе су: Управни одбор и директор“. 

 

Члан 2. 

Члан 10. се мијења и гласи: 

„Директор руководи установом, представља и заступа установу и одговоран је за 

законитост њеног рада. 

Директора установе именује и разрјешава оснивач, на период од четири године и уз 

претходно спроведен поступак јавне конкуренције 

Услови за директора установе утврђују се Статутом“. 

 

Члан 3. 

Члан 11. став 3. се брише . 

 

Члан 4. 

Члан 12. став 1,  

тачка 4. брише се зарез на крају и додаје се „ и финансијски план установе“, 

тачка 5. брише се зарез на крају и додаје се „ и Статутом установе и“ 

тачка 6 мијења се и гласи „врши друге послове утврђене актом о оснивању и Статутом 

установе“. 

 



 

Члан 5. 

Члан 13. мијења се и гласи: „ Управни надзор и надзор над законитошћу рада ЈУ Дом 

младих Требиње врши надлежни орган управе, у складу са законом и актима оснивача. 

 

 

Члан 6. 

Члан 14. се мијења се и гласи. 

„Кад орган надлежан за вршење надзора над законитошћу рада установе утврди да 

установа не испуњава прописане услове за рад или не остварује законом или актом о 

оснивању утврђене циљеве и задатке, рјешењем ће одредити рок за испуњење тих 

услова и о томе обавијестити оснивача. 

Ако установа не изврши рјешење из става 1. овог члана надлежни орган ће о томе 

обавијестити оснивача“. 

 

Члан 7. 

Иза члана 15. додаје се члан 16. који  гласи: 

„Поступак за престанак рада установе покреће оснивач или орган надлежан за вршење 

надзора над законитошћу рада установе. 

Акт о престанку рада установе доноси оснивач. 

На основу акта о престанку рада установе, спроводи се поступак редовне ликвидације, 

а у складу са законом “. 

 

Члан 8. 

Члан 16. постаје члан 17. 

 

Члан 9. 

Члан 17. постаје члан 18. 

 

 

Број:09-013-321/07                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:06.11.2007. 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 о раду Скупштине општине 

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

општине Требиње на сједници одржаној дана 06.11.2007. године, донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава Буџета Општине  

Требиње намијењених омладинској политици и омладинском организовању 

 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 



 Овом одлуком утврђују се критеријуми, начин и поступак расподјеле средстава 

Буџета Општине Требиње намијењених омладинској политици и омладинском 

организовању. 

 

  

Члан 2. 

            Средства ће се додјељивати домаћим омладинским организацијама основаним и 

регистрованим у смислу одредби Закона о омладинском организовању („Службени 

гласник РС“ број 98/04), а чије је сједиште на подручју општине Требиње и чији ће се 

пројекти реализовати на територији општине Требиње. Ове организације не могу бити 

корисници редовног гранта из Буџета Општине Требиње у вријеме расписивања и 

реализације конкурса.  

 

Члан 3. 

 Средства ће се додјељивати путем јавног конкурса. 

            Конкурс се расписује у року од 8 дана од дана усвајања Буџета Општине 

Требиње. Конкурс се објављује на : Радио Требињу, Огласној табли Општине Требиње, 

Веб сајту Општине Требиње, а по потреби и директним обавјештавањем регистрованих 

омладинских организација. 

  

Члан 4. 

 Ради постизања једнаких услова за све учеснике конкурса и дефинисања и 

примјене јединствених критеријума за оцјену и правичну селекцију пројеката 

прописује се јединствена апликативна форма за израду и пријаву пројеката. 

 

 

Члан 5. 

 Одабир пројеката и расподјелу средстава врши Комисија за питања младих 

Скупштине општине Требиње. 

 Комисију сазива и њеним радом руководи предсједник комисије, кога је 

именовала  СО Требиње. 

            Комисија утврђује максималну висину гранта који ће се додјељивати за поједине 

пројекте. 

 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

 

Члан 6 

 Средства која се расподјељују овом Одлуком намијењена су омладинским 

организацијама чији пројекти помажу у рјешавању проблема младих на подручју 

Општине Требиње.  

 

Члан 7. 

Приликом оцјене пројеката Комисија ће додатно цијенити: 

- Везаност пројеката за области наведене у члану 6. ове одлуке; 

- Организационе способности носиоца пројекта и посједовање људских ресурса; 

- Укљученост волонтера; 

- Реално, мјерљиво, адекватно и специфично дефинисане циљеве пројекта; 

- Посједовање доказа о истраживању потреба и пројектом третираног проблема; 



- Самоодрживост пројекта; 

- Подударност буџета са наведеним активностима и реалним трошковима; 

- Усклађеност теме пројеката и мисије организације; 

- Јасно дефинисање циљне групе; 

- Прецизан временски преглед активности; 

- Јасну расподјелу административних одговорности; 

- Дефинисане и јасне начине праћења и евалуције пројекта; 

- Утицај пројекта на циљане кориснике;  

- Рад у партнерству и заједничко извођење пројектних активности. 

 

 

Члан 8. 

 Комисија ће приликом оцјене пројеката примјењивати и сљедеће критеријуме: 

- Не испуњавање формалних услова за кандидовање пројеката (непотпуна или 

нетачна документација); 

- Не поштовање критеријума из члана 6. и члана 7. ове Одлуке, као и других 

услова садржаних у овој Одлуци; 

 

 

ПОСТУПАК 

 

Члан 9. 

 По објављивању конкурса омладинске организације подносе пријаву на конкурс. 

Пријава се подноси Комисији у запечећеној коверти и предаје на протокол Општине 

Требиње. 

 

 Уз пријаву се прилаже: 

- Доказ о регистрацији организације, 

- Овјерена копија Статута организације, 

- Пројекат са којим организација конкурише за додјелу средстава на прописаној 

апликацији; 

- Друге релевантне документе и материјале са којима образлаже и подржава 

пројекат; 

 

Члан 10. 

 Омладинске организације могу конкурисати за укупан износ или дио цијене 

пројекта, што се мора посебно назначити у пријави за пројекат као и у самом пројекту. 

 

Члан 11. 

Пројекат треба да садржи: 

- Назив пројекта; 

- Назив водеће организације која подноси захтјев; 

- Назив партнерских организација; 

- Формалне информације о носиоцу пројекта; 

- Детаље о менаџеру пројекта; 

- Трајање пројекта и временски план активности; 

- Захтијевана средства; 

- Детаљан опис пројекта; 

- Детаљан буџет пројекта у КМ; 

- Протокол о партнерству; 



- Изјаву да су све дате информације тачне.  

 

Члан 12. 

 По завршетку конкурса Комисија прегледа све приспјеле пројекте и врши 

оцјењивање према критеријумима из ове одлуке. 

 Сваки члан Комисије врши појединачно оцјењивање, а средства ће се додијелити 

пројектима који по оцјени већине укупног броја чланова Комисије успјешније 

задовољавају или помажу једну од приоритетних потреба омладине. 

 Комисија је дужна да донесе одлуку о избору пројеката и расподјели средстава у 

року од 15 дана од истека рока за конкурс. 

 Комисија има право да изврши корекцију буџета пројекта уколико процијени да 

су неки трошкови нереални, а оцијењени пројекат успјешно може задовољити 

приоритетне потребе корисника. 

 

Члан 13. 

 Одлуку о избору пројекта и расподјели средстава Комисија ће објавити у истом 

средству информисања у којем је објављен конкурс за додјелу средстава. 

 

Члан 14. 

 Након доношења одлуке о избору пројеката и расподјели средстава и 

објављивања исте, Начелник Општине Требиње закључује уговор са омладинским 

организацијама којим се утврђују међусобна права и обавезе. 

 

Члан 15. 

 Комисија је дужна да покрене поступак преноса средстава организацијама у 

року од 15 дана од дана доношења одлуке према прописаном уговору. 

 

Члан 16. 

 Комисија је дужна да обезбиједи адекватно праћење реализације одабраних 

пројеката и да врши оцјену успјешности постигнутих резултата. 

 Омладинске организације којима су додијељена средства за пројекте достављају 

редовне финансијске и наративне извјештаје у времену дефинисаном у уговору, а по 

завршетку пројекта коначан детаљан извјештај са описом и документацијом за 

постигнуте резултате и утрошени новац. 

 

Члан 17. 

 По разматрању извјештаја организација које су добиле средства Буџета Општине 

Требиње намијењених омладинској политици и омладинском организовању, Комисија 

подноси извјештај Скупштини општине Требиње о реализацији средстава Буџета 

Општине Требиње намијењених омладинској политици и омладинском организовању. 

 

Члан 18. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-323/07                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:06.11.2007. 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 

06.11.2007.године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

Госпођица Татјана Булајић разрјешава се дужности члана Управног одбора ММУ 

„Музеј Херцеговина“ Требиње, на лични захтјев. 

 

Члан 2. 

 

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

Општине Требиње". 

 

 

Број:09-013-324-1/07                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:06.11.2007. године                                 Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 2.15. Изборног закона Босне и Херцеговине ("Службени гласник Босне 

и Херцеговине", број 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 

77/05, 11/06 и 24/06), члана 17. став 3. Изборног закона Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 34/02, 19/05) те члана 31. Статута општине Требиње 

("Службени гласник општине Требиње" број 8/05, 10/05 и 13/05) Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 06.11.2007. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

Прихвата се оставка и разрјешава дужности госпођица Јасминка Побрић на мјесто 

члана Општинске изборне комисије. 

 

Члан 2. 

Ово Одлука ступа на снагу након добивања сагласности Изборне комисије Босне и 

Херцеговине, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Требиње". 

 

 

Број:09-013-324/07                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:06.11.2007. године                                Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

            Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 05.11.2007. 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 по 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 

20 KW и трафостанице, а на земљишту означеном као к.ч. број 764/12 К.О. 

Придворци, 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:09-013-308-1/07                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007. године                                                        Никола Секуловић, с.р. 

___________________________________________________________________________ 

            Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 05.11.2007. 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 служжности постављања 

цјевовода техничке воде, по захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д. 

Требиње, донијела је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

 

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

Уговор о установљењу права службености за измјештање постојећих 

електроенергетских водова и изградњу новог високонапонског подземног вода 

10/04-2 пута 1000 kVa, а на земљишту означеном као к.ч. број 295/1 и к.ч. број 

395/2, К.О. Горица, а исте су државна својина – орган управљања СО-е Требиње.  

Уговор о установљењу права службености ће се закључити 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:09-013-308-2/07                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007. 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 

05.11.2007.године, донијела је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Којовић Жарка – син Сава из Требиња, по праву 

првокупа некретнина означених као к.ч. број 2222/7, пашњак виноградине у 

површини од 450 м2, уписане у зк.ул. број 6, К.О. Чичево, државна својина са 



1/1 дијела, корисништво Којовић (Сава) Жарка са 1/1 дијела, а исте је понудио 

Скупштини општине Требиње по цијени од 5.000,00 КМ (словима: петхиљада 

КМ). 

 

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

Службеном гласнику Општине Требиње. 

 

Број:09-013-308-3/07                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007. 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 

05.11.2007.године, донијела је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Милеуснић (Александра) Драгана из Требиња, по праву 

првокупа некретнина означених као к.ч. број 2241/2, у површини од 57 м2, уписане 

у зк.ул. број 391, К.О. Требиње, државна својина са 1/1 дијела, корисништво 

Милеуснић Драгана-син Александра са 1/1 дијела, а исте је понудио Скупштини 

општине Требиње по цијени од 3.100,00 КМ (словима: трихиљадестотину КМ). 

 

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

гласнику Општине Требиње. 

 

Број:09-013-308-4/07                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007. 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 

05.11.2007.године, донијела је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Ковачевић (Ибра) Мехмеда, по праву првокупа некретнина 

означених као к.ч. број 354/32, шума Обалица у површини од 102 м2, уписане у 

зк.ул. број 98, К.О. Мостаћи, државна својина са 1/1 дијела, корисништво Ковачевић 

(Ибра) Мехмеда са 1/1 дијела, а исте је понудио Скупштини општине Требиње по 

цијени од 30,00 КМ/m². 

 

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

гласнику Општине Требиње. 

Број:09-013-308-5/07                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007. 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 

05.11.2007.године, донијела је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Миловић (Јована) Сава из Требиња, по праву првокупа 

некретнина означених као к.ч. број 171/40, пашњак Дробњак, у површини од 281 м2, 

уписане у зк.ул. број 451, К.О. Горица, државна својина са 1/1 дијела, корисништво 

Миловић (Јована) Сава са 1/1 дијела, а исте је понудио Скупштини општине 

Требиње по цијени од 12.000,00 КМ (словима: дванаестхиљада КМ). 

 

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

гласнику Општине Требиње. 

Број:09-013-308-6/07                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007. 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 05.11.2007. године, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Рамић Марка – син Арсенија из Требиња, Хрупјела бб., 

заступаног по пуномоћнику Томовић Зорану, адвокату из Требиња, по праву прече 

куповине некретнина означених као к.ч. број 5398/1, кућа и двориште у површини 

од 713 м2, уписане у зк.ул. број 741, К.О. Требиње, а исте је понудио Скупштини 

општине Требиње за цијену од 80.000,00 КМ (словима: осамдесетхиљада КМ). 

 

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

гласнику Општине Требиње. 

Број:09-013-308-7/07                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007. 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 

05.11.2007.године, донијела је  

 



З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Кокољ (Риста) Тоша из Требиња, по праву првокупа 

некретнина означених као к.ч. број 451/24, пашњак, у површини од 509 м2, уписане 

у зк.ул. број 122, К.О. Површ, државна својина са 1/1 дијела, корисништво Кокољ 

(Риста) Тоша са 1/1 дијела, а исте је понудио Скупштини општине Требиње по 

цијени од 5.000,00 КМ (словима: петхиљада КМ). 

 

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

гласнику Општине Требиње. 

Број:09-013-308-8/07                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007. 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 

05.11.2007.године, донијела је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Судар (Која) Предрага из Требиња, по праву првокупа 

некретнина означених као к.ч. број 4679/288, пашњак Страна више Засада, у 

површини од 352 м2, уписане у зк.ул. број 939, К.О. Требиње, државна својина са 

1/1 дијела, корисништво Судар Предрага са 1/1 дијела, а исте је понудио 

Скупштини општине Требиње по цијени од 8.000,00 КМ (словима: осамхиљада 

КМ). 

 

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

гласнику Општине Требиње. 

Број:09-013-308-9/07                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007. 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 о раду Скупштине општине 

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

општине Требиње на сједници одржаној дана 05.11.2007 године, донијела је 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

Да се у Регулациони план „Засад поље“ унесе изградња Аутобуске станице на потезу од 

некадашњег војног стационара до хелиодрома, као и да се Начелник Општине обавеже 

на спровођење активности наведене изградње тако што ће у Приједлогу Буџета за 2008. 

годину планирати средства за то и уз подршку за досад учињено, предузимати све 

друге потребне радње за изградњу Аутобуске станице на наведеном локалитету. 

 



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

Општине Требиње". 

Број:09-013-316/07                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007. 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 05.11.2007. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о безбједносној ситуацији у општини Требиње, са два 

додатна закључка: 

 

1. Тражи се од надлежних органа гоњења да расвјетле сва неоткривена кривична 

дјела, при чему посебно дати нагласак на: 

- Кривична дјела опште опасности; 

- Тешке крађе, 

- Тешке крађе у ИАТ-у са потпуним и хитним расвјетљавањем овог 

случаја, навођењем имена и презимена актера. 

 

2. Тражи се од надлежних органа да квартално извјештавају Скупштину општину 

Требиње о стању безбедности све док се не доведе на задовољавајући ниво. 

 

II 

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

Општине Требиње". 

 

Број:09-013-317/07                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:05.11.2007. 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 06.11.2007. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

Прихвата се Информација о пожарима на подручју општине Требиње у 2007. години.  

 

 

Број:09-013-319/07                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:06.11.2007. 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 06.11.2007. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Прихвата се Информација о студији оправданости „Сигурна кућа на подручју регије 

Источне Херцеговине – потребе и могућности“. 

 

Број:09-013-322/07                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:06.11.2007. године                               Никола Секуловић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

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

Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, донио је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

I 

Одобрава се пренос средстава у висини од 2.054,98 КМ из буџетске резерве на рачун  

број: 5510010001605088 (рачун посебне намјене), Основној школи „Јован Јовановић 

Змај“ Требиње, а на име помоћи за покривање трошкова адаптације основне школе на 

Дражин Долу (подручна школа). 

 

II 

Овај Закључак ће реалиозовати 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:11-61-28/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,26.09.2007. 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: 567744-399-000-41989 код „Цептер Комерц Банке“ Бања Лука – Филијала 

Требиње, Анђелић Љубомиру, а на име помоћи за промоцију и штампање књиге под 

називом „Слатка носталгија“ које је именовани аутор. 

 

II 

Овај Закључак ће реалиозовати Одјељење за финансије. 

 

III 



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

Општине Требиње. 

 

Број:11-431-95/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,10.10.2007. 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: 562-100-8022365657 код „Развојне Банке“, Цице Олгици, а на име помоћи за 

промоцију и штампање књиге под називом „Низводно од бајке“ које је именована 

аутор. 

 

II 

Овај Закључак ће реалиозовати Одјељење за финансије. 

 

III 

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

Општине Требиње. 

 

Број:11-431-104/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,10.10.2007. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

_______________________________________________________________________ 

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

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

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

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

Општине, донио је следећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине 

Требиње за 2007. годину, потребних за реализацију активности Мјешовитог хора 

„Трибунија“ Требиње. 

 

II 

Планирана средства (грант за Мјешовити хор „Трибунија“ Требиње) реализоваће 

Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Мјешовитог хора број:567-443-

19000015-21. 

 

III 

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

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности доставе доказе о намјенском утрошку 

средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета Општине Требиње за 2007. годину). 

 

IV 



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

Општине Требиње. 

 

Број:11-400-121/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,17.10.2007. 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), члана 45. Статута Општине Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 2.,  тачка 11. Уредбе о 

давању сагласности на цијене одређених производа и услуга („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 41/00, 31/01 и 12/02), Начелник општине, донио је слиједећи 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

I 

Даје се сагласност ОДЈП за комуналну хидротехнику „Водовод“ Требиње на 

калкулацију цијена за радове прикључка на фекалну канализацију у МЗ Горица и то 

како слиједи: 

 

1. Резање асвалтне подлоге сјечилицом за асвалт 

како би се што лакше довео у првобитно стање. 

                                                                            м
1 
= 3,50 

2. Ископ рова у терену од IV-VI категорије. 

Ископ рова вршиће се ручно због подземних  

инсталација ПТТ, електрокаблова, градске 

водоводне мреже и сл. Посебну пажњу треба 

посветити горе наведеним инсталацијама. 

Ископу су обавезни присуствовати корисници 

поменутих инсталација како не би дошло до 

несагледивих последица. Материјал из ископа 

одбацити од ивице рова најмање 2 м како би 

се радови на монтажи могли нормално одвијати. 

Просјечна дубина рова износи најмање 1,30 м, 

а ширина рова износи најмање 0,60 м. 

У цијену коштања урачунат је ископ, еластични 

слој, затрпавање канала са набијањем вибро  

жабом, те одвоз вишка материјала на 

градску депонију до 5 км. 

 

                                                                                  м
1  

=  37,60 

 

3. Бетонирање шахтова бетоном МБ-20 са свим 

потребним материјалом (оплата, арматура, 

малтер, пијесак, пењалице и сл.), демонтажом 

оплате, грубим малтерисањем, финим малтерисањем 

са глачањем до црног сјаја те обрадом кинете и 



приљубљеног млаза. Дебљина дна шахта износи 

10 цм, а зидови шахта 20 цм. Ови шахтови су 

унутрашњих димензија 0,80 Х 0,80 м како би се 

у шахту могле одвијати било какве интервенције. 

Дубина шахтова износи цца 1,30 м. 

 

                                                                                      ком  =  705,02 

 

4. Набавка, транспорт и уградња лијевано жељезних 

рамова са поклопцем. 

Тип „Требиње“, дим 600 Х 600 мм. 

 

 За лаки саобраћај                                                          ком  =  195,00 

 За средње тешки саобраћај                                          ком  =  225,00 

 За тешки саобраћај                                                       ком  =  385,00 

 

 

5. Пробијање постојећег АБ шахта за прикључак објекта 

на колектор фекалне канализације. Рупа је димензија 

25 Х 30 Х 30 цм. 

Послије прикључка рупу коректно забетонирати и 

омалтерисати цементним малтером од црног сјаја. 

Пошто је колектор у функцији строго водити 

рачуна приликом пробијања постојећег шахта 

да не дође до зачепљења колектора и несагледивих 

последица. У цијену коштања улази обрада дијела  

кинетете те приљубног млаза гдје је то потребно. 

 

                                                                                            ком  =  180,00 

 

6. Набавка, транспорт, уградња, испирање и испитивање 

УКЦ цијеви са бртвом, те осталим спојним материјалом. 

Приликом монтаже канализационих цијеви строго 

водити рачуна о падовима који су дати у техничкој  

документацији како не би дошло до успореног течења 

или прекида што би изазвало нежељене последице. 

 

Цијеви Ф 150 мм                                                                м  =  14,24 

Цијеви Ф 200 мм                                                                м  =  23,10 

                       

       

II 

У цијену коштања из става I овог Закључка није урачунат порез на додатну вриједност 

(ПДВ). 

 

 

III 

Цијене из става I овог Закључка примјењиваће се од 01.11.2007. године. 

 



IV 

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

општине Требиње. 

Број:11-370-1012/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:31.10.2007. 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 1.000,00 КМ из средстава буџетске резерве 

на рачун  јавне установе Студентски центар Требиње број: 562008-00002310-60, на име 

помоћи за покривање дијела штете настале на просторијама ове установе за вријеме 

обилних падавина које су задесиле нашу општину. 

 

II 

Овај Закључак ће реалиозовати 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:11-434-59/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,09.11.2007. године                                                  Др Доброслав Ћук,с.р. 

_______________________________________________________________________ 

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

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

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

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник и измјене и допуне Правилника о организацији послова и радних 

задатака и потребним радницима у Центру за социјални рад Требиње 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о организацији послова и радних задатака и 

потребним радницима у Центру за социјални рад Требиње број: 12-566/05 од 

16.06.2005. године и на Правилник и измјенама и допунама Правилника о организацији 

послова и радних задатака и потребним радницима у Центру за социјални рад Требиње 

број: 01-14-8/07 од 10.09.2007. године.  

II 

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

Општине Требиње». 

Број:11-053-222/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:26.09.2007. 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 06-372-21/07 од 19.09.2007. године, извршио је у регистар 

заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-021 упис 

оснивања Заједнице за управљање зградом, Требиње, ул Луке Вукаловића број 21.  

 

Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом, Требиње, ул. Луке Вукајловића 

број 21.  Оснивачи 17 етажних власника зграде.  

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

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

чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде.  

Заступа Вукашиновић Ђорђе, предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. 

 

Број: 06-372-21/07                                        НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

                                                             СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Датум:19.09.2007. године                                      Наташа Тучић, 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 06-372-28/07 од 17.10.2007. године, извршио је у регистар 

заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-022 упис 

оснивања Заједнице етажних власника, Требиње, ул Луке Вукаловића број 7 и 

Видовданска бр. 2 до 6..  

 

Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом, Требиње, ул. Луке Вукајловића 

број 7.  Оснивачи 15 етажних власника зграде.  

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

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

чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде.  

Заступа Петковић Драгутин, предсједник Скупштине заједнице, самостално и без 

ограничења. 

 

Број: 06-372-28/07                                        НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

                                                             СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Датум:17.10.2007. године                                      Наташа Тучић, 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 06-372-29/07 од 17.10.2007. године, извршио је у регистар 

заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-023 упис 

оснивања Заједнице етажних власника С-44, улаз 7, Требињских бригада, Требиње.  

 



Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграда С-44 улаз 7 ул. Требињских 

бригада Требиње. 

Оснивачи 9 етажних власника зграде.  

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

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

чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде.  

Заступа Рикало Жарко, предсједник Скупштине заједнице, самостално и без 

ограничења и замјеник Дурсун Милорад. 

 

Број: 06-372-29/07                                        НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

                                                             СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Датум:17.10.2007. године                                      Наташа Тучић, 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 06-372-30/07 од 17.10.2007. године, извршио је у регистар 

заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-024 упис 

оснивања Заједнице етажних власника  Луке Вукајловића 27, Требиње, са сљедећим 

подацима: 

Назив и сједиште: Заједница етажних власника Луке Вукаловића 27 Требиње.  

Оснивачи 5 етажних власника зграде.  

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

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

чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде.  

Заступа Алексић Биљана, предсједник Скупштине заједнице, самостално и без 

ограничења и замјеник. 

 

Број: 06-372-30/07                                        НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

                                                             СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Датум:17.10.2007. године                                      Наташа Тучић, с.р.  

 

________________________________________________________________________ 

Садржај:                                                                                                                 Бр. Стране 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

1. Одлука о замјени некретнина,  

2. Одлука о приступању изради плана парцелације и УТ услова за изградњу 

саобраћајнице у насељу Прљача, 

3. Одлука о приступању изради плана парцелације и УТ услова за изградњу 

саобраћајнице у насељу Доње Чичево, 

4. Одлука о приступању изради плана парцелације и УТ услова за насеље Црнач, 

5. Одлука о приступању изради плана парцелације и УТ услова за изградњу 

саобраћајнице у насељу Виногради, 

6. Одлука о приступању изради плана парцелације и УТ за стамбени објект 

изграђен у КО Арсланагић Мост, 

7. Одлука о легализацији бесправно изграђених грађевина, 

8. Одлука о приступању изради Регулационог плана „Горица 2“,  



9. Одлукa о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавне установе „Дом 

младих“ Требиње, 

10. Одлукa о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава Буџета 

Општине Требиње намјењених омладинској политици и омладинском 

организовању, 

11. Одлукa о разрјешењу, 

12. Закључци о давању сагласности и Закључци о неприхватању понуде, 

13. Закључак о рјешевању проблема везаних за Аутобуску станицу, 

14. Закључак о прихватању Информације о безбједносној ситуацији у општини 

Требиње, 

15. Закључак о прихватању Информације о пожарима на подручју општине 

Требиње у 2007. години, 

16. Закључак о прихватању Информације о студији оправданости „Сигурна кућа на 

подручју регије Источне Херцеговине – потребе и могућности“Одлукa о измјени 

и допуни Одлуке о оснивању појединих мјесних заједница, њиховим називима и 

сједишту, насељима и насељеним мјестима које обухвата, 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

17. Закључак, 

18. Закључак, 

19. Закључак, 

20. Закључак, 

21. Закључак, 

22. Сагласност, 

23. Упис у регистар заједнице етажних власника 

      стамбених зграда, 

24. Упис у регистар заједнице етажних власника 

            стамбених зграда. 

25. Упис у регистар заједнице етажних власника 

            стамбених зграда. 

26. Упис у регистар заједнице етажних власника 

            стамбених зграда. 

 

 


