
  С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 

 

ОПШТИНЕ    ТРЕБИЊЕ 

 

 

Година MMIX                       Требиње 27.07.2009.године                                     Број: 6 

___________________________________________________________________________ 

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

сједници одржаној дана 03.07.2009. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени некретнина 

 

Члан 1. 

Општина Требиње даје некретнине означене као к.ч. број 630/49 пашњак Пијесци, 345 

м2 уписане у з.к. ул. број 23 КО Горица, државна својина 1/1, орган управљања СО 

Требиње, Милошевић (Стевана) Андрији у замјену за некретнине наведене у члану 2. 

ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

Милошевић (Стевана) Андрија даје некретнине означене као к.ч. број 752/199, пашњак 

површине 345 м2, уписане у з.к. ул. број 1952 К.О. Горица, државна својина са правом 

кориштења Милошевић (Стевана) Андрије са 1/1, у замјену за некретнине наведене у 

члану 1. ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

На основу ове Одлуке сачиниће се Уговор о замјени некретнина којим ће бити утврђена 

међусобна права и обавезе уговорних страна. 

Овлашћује се Начелник Општине др Доброслав Ћук да поменути уговор потпише и 

овјери код нотарског службеника у Требињу. 

 

Члан 4. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-193/09                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:03.07.2009. године                                            Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 16. став 3. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“ број 112/06), члана 9. Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Службени гласник Општине Требиње“ број 1/2008), и члана 51. Статута Општине 

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

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 03.07.2009. године, донијела 

је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени некретнина 



 

Члан 1. 

Општина Требиње даје дио некретнина (цца 400 м2) означене као к.ч. број 5587/18, 

ораница Папратни До површине 1300 м2 уписана у з.к. ул. број 90 КО Зубци, државна 

својина, орган управљања СО Требиње, Спаић Тома Босиљки из Требиња, у замјену за 

некретнине наведене у члану 2. ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

Спаић (Тома) Босиљка из Требиња даје некретнине означене као к.ч. број 1322/98 пут у 

површини од 82 м2, к.ч. број 1322/99 пут у површини од 100 м2, к.ч. број 1132/7 пут у 

површини од 37 м2, к.ч. број 1132/9 пут у површини од 88 м2, к.ч. број 1330/11 пут у 

површини од 7 м2, к.ч. број 1132/8 пут у површини од 585 м2, к.ч. број 1322/101 у 

површини од 130 м2, к.ч. број 1322/102 у површини од 718 м2 и к.ч. број 1322/100 у 

површини од 445 м2, а које су сувласништво Спаић(Тома) Босиљке са дијелом 11/60, а 

што њој припада 401 м2, и исте су узете у сврху изградње пута Требиње-Херцег Нови, 

дионица Тули-Граб, уписане у з.к. ул. број 97 К.О. Зубци у замјену за некретнине 

означене у члану 1. ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

На основу ове Одлуке сачиниће се Уговор о замјени некретнина којим ће бити утврђена 

међусобна права и обавезе уговорних страна. 

Овлашћује се Начелник Општине др Доброслав Ћук да поменути уговор потпише и 

овјери код нотарског службеника у Требињу. 

 

Члан 4. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-193-1/09                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:03.07.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 16. став 3. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“ број 112/06), члана 9. Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Службени гласник Општине Требиње“ број 1/2008), и члана 51. Статута Општине 

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

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 03.07.2009. године, донијела 

је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени некретнина 

 

Члан 1. 

Општина Требиње даје некретнине означене као Пословни објекат (фризерски салон)  

површине 24 м2, власник СО Требиње на земљишту означеном као к.ч. број 2576 КО 

Требиње, уписан у з.к. ул. број 238 државна својина са 1/1, орган управљања СО 

Требиње, Радуловић (Мијата) Ратку из Требиња у замјену за некретнине наведене у 

члану 2. ове Одлуке. 

 

Члан 2. 



Радуловић (Мијата) Ратко даје некретнине означене као помоћни објекат са двориштем 

површине 139 м2 означено као к.ч. број 2573/6, з.к. ул. број 89 КО Требиње чији је он 

власник са 1/1, у замјену за некретнине наведене у члану 1. ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

На основу ове Одлуке сачиниће се Уговор о замјени некретнина којим ће бити утврђена 

међусобна права и обавезе уговорних страна. 

Овлашћује се Начелник Општине др Доброслав Ћук да поменути уговор потпише и 

овјери код нотарског службеника у Требињу. 

 

Члан 4. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-193-2/09                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:03.07.2009. године                                                Веселин Савић,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, 13/05 и 3/08), и 

члана 98. Пословника Скупштине општине („Сл. гласник Општине Требиње“, број: 

3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 

03.07.2009.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о кредитном задужењу  ради дугорочног кредитирања капиталних пројеката 

Општине Требиње средствима из Развојног програма Републике Српске у 2009. 

години 
 

Члан 1. 

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

изградње и реконструкције капиталних пројеката Општине Требиње средствима из 

Развојног програма Републике Српске у 2009. години 
 

Члан 2. 

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

1.000.000,00 КМ (главница). 

 

Члан 3. 

Камата на средства из члана 2. ове Одлуке износи 5,57 % (3,70 % +1,87 %) на 

годишњем нивоу, а фиксна је у дијелу каматне марже која износи 1,87 % док ће 

излазна каматна стопа ИРБ РС бити утврђивана по Правилима о пласману средстава по 

кредитним линијама ИРБ РС („Службени гласник Републике Српске“ број 26/09). 

Трошкови обраде кредита су 0,03% и  износе 300,00 КМ. 

 

Члан 4. 

Кредит ће се реализовати сукцесивно са роковима и динамиком реализације 

инвестиције до износа средстава од 1.000.000,00 КМ.  



Рок кориштења, односно рок за повлачење укупног износа средстава кредита / г.п. је 6 

(шест) мјесеци од дана закључења Уговора о кредиту.   

Отплата кредита (ануитет + камата) почиње првог дана наредног мјесеца након 

преноса кредита из коришћења у отплату, односно након  повлачења укупног износа 

кредита. 

Рок отплате  кредита је 120 мјесеци.  

У периоду кориштења кредита плаћаће се само камата на повучени дио средстава 

кредита.                                                                 

 

Члан 5. 

Кредит ће бити осигуран мјеницом са мјеничном изјавом и бланко потписаним 

налозима за  пренос средстава. 

 

Члан 6. 

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

следеће: 

- Приходи буџета у 2008.години су износили 16.643.789 КМ и то порески приходи 

8.879.247 КМ и непорески  приходи 7.764.542 КМ; 

- Приходи планирани у буџету за 2009.годину су 16.891.790 КМ и то порески 

приходи 9.605.000 КМ и непорески приходи 7.286.790 КМ ; 

- Укупни годишњи ануитет за отплату  свих  кредита у 2009.години износи 

983.909 КМ, што је 5,82% у односу на планирани приход у 2009.години. 
Стање дуга по кредитном задужењу (главница + камата) са 31.05.2009.године је 

5.751.619,31 КМ. 

 

Члан 7. 

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

путеве и 14,3 година за водоводне инсталације. 

 

Члан 8. 

Кредит ће се реализовати код НЛБ Развојне банке,а.д. Бања Лука, а из средстава  

ИРБ РС. 
Члан 9. 

План отплате за ново кредитно задужење по ануитетном плану који је саставни дио ове 

одлуке је подложан промјенама јер је излазна каматна стопа ИРБ РС везана за 

шестомјесечни еурибор. 

Члан 10. 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-195/09                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:03.07.2009. године                                                    Веселин Савић,с.р. 

__________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 03.07.2009. године, донијела 

је 

 



О  Д  Л  У  К  У 

о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета за период 01.01.-31.03.2009. године 

 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о извршењу Буџета за период 01.01.-31.03.2009. године. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу Буџета за период 01.01.-31.03.2009. 

године. 

 

Члан 3. 

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

Општине Требиње". 

 

Број:09-013-196/09                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:03.07.2009. године                                     Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 33. став 4 Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“ број 112/06) и члана 31. Статута Општине Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 03/08) Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 03.07.2009. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о допуни Програма о уређењу граћевинског земљишта за 2009 годину 

Члан 1. 

Скупштина општине Требиње усваја допуну Програма уређења грађевинског 

земљишта за 2009.годину. 

Члан 2. 

Програм се допуњује тако што се у глави III Програма изградње недостајуће комуналне 

инфраструктуре у постојећим насељима, у табели Уређење грађевинскиг земљишта иза 

табеле МЗ Центар додаје нова табела: 

МЗ Доње Полице 

 

Члан 3. 

        буџет       кредит           грант 

Мокри Долови  

Уређење околине  

  

203.000,00 КМ 

 

 



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

Општине Требиње. 

Број:09-013-197/09                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:03.07.2009. године                                                      Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 24. Закона о цивилној заштити („Сл.гласник РС“ бр. 26/02, 39/03) и 

члана 31. Статута Општине Требиње („Сл.гласник Општине Требиње“ бр.8/05, 10/05, 

13/05 и 3/08) Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 03.07.2009.године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о организацији и функционисaњу цивилне заштите на подручју 

општине Требиње 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се организација и функционисање цивилне заштите  на 

подручју општине Требиње.  

Цивилана заштита представља  облик  организовања, заштите и спашавања људи 

и материјалних  добара од природних, хемијских, техничко-технолошких, еколошких и 

других несрећа на подручју општине Требиње. 

 

Члан 2. 

Цивилана заштита обухвата: личну и узајамну заштиту грађана и мјере заштите 

и спашавања.  

Организација цивилне заштите обухвата:  штаб ЦЗ и повјеренике ЦЗ, јединице и 

тимове  ЦЗ, службе заштите и спашавања и руковођење  употребом снагама цивилне 

заштите. 

У организацију цивилне заштите спада и Одсјек цивилне заштите 

Административне службе Општине Требиње који обавља стручне, административне, 

техничке и друге послове неопходне за рад  и функционисање цивилне заштите на 

територији општине Требиње и за рад Општинског штаба цивилне заштите. 

 

Члан 3. 

У циљу провођења мјера  заштите људи и материјалних добара на подручју 

општине Требиње проводе се мјере цивилне заштите које обухватају: осматрање, 

обавјештавање, узбуњивање, склањање људи и материјалних добара, евакуацију, 

збрињавање угрожених и страдалих, заштиту и спашавање из рушевина, заштиту и 

спашавање од пожара и поплава, пружање прве медицинске помоћи, заштиту и 

спашавање животиња, заштиту хране, асанацију терена, заштиту животне средине, 

замрачивање, заштиту од неексплодираних убојитих средстава, заштиту и спашавање 

од радиолошких, хемијских и биолошких средстава и друге мјере заштите  

становништва. 

Члан 4. 

Лична и узајамна заштита представља најважнији облик припремања и 

организованог учешћа грађана у заштити и спашавању. Лична заштита се проводи у 

стамбеним зградама, јавним и другим објектима, насељима и правним лицима. 

Лична и узајамна заштита обухвата нарочито: обуку грађана, мјере и поступке 

превентивне заштите, прву помоћ, самопомоћ, збрињавање дјеце и немоћних лица и 

друге хитне мјере у заштити и спашавању лица и материјалних добара. 

 



Члан 5. 

Мјере и поступци заштите и спашавања утврђују се плановима заштите и 

спашавања од природних и других несрећа. 

Општинске планове заштите и спашавања израђује Одсјек цивине заштите у 

сарадњи са другим одговарајућим службама у зависности од области које су у њиховој 

надлежности, а доноси  Начелник Општине.   

 

Члан 6. 

У Општини Требиње оснива се Општински штаб цивилне заштите као стручни 

оперативни орган за руковођење акцијама заштите и спашавања.  

 

Члан 7. 

Општински штаб цивилне заштите састоји се од команданта штаба ЦЗ, 

начелника штаба и чланова  штаба ЦЗ. 

Начелник Општине је по функцији командант штаба цивилне заштите. 

Начелник штаба цивилне заштите је Шеф Одсјека цивилне заштите 

Административне службе Општине Требиње,  

Чланови штаба цивилне заштите именују се  из одговарајућих служби и 

организација, односно привредних субјеката у складу са актима о унутрашњој 

организацији штаба и кадровским могућностима општине. 

Рјешење о именовању начелника и чланова штаба  цивилне заштите доноси 

Начелник Општине, односно командант Штаба цивилне заштите. 

 

Члан 8. 

У зависности од угрожености подручја могу се формирати штабови цивилне 

заштите у мјесним заједницама. 

Штабови цивилне заштите у мјесним заједницама састоје се од команданта 

штаба, начелника и три члана. 

Команданта, начелника и чланове штаба цивилне заштите мјесне заједнице 

поставља и разријешава Начелник Општине на приједлог Савјета мјесне заједнице или 

Одсјека цивилне заштите. 

 

Члан 9. 

Штабови цивилне заштите могу се формирати и у правним лицима која се налазе 

на подручју општине Требиње у складу са њиховом процјеном угрожености. 

 

                                                        Члан 10. 

У току вођења акције заштите и спашавања људи и материјалних добара 

штабови цивилне заштите у мјесним заједницама и привредним друштвима дужни су 

проводити одлуке Општнског штаба цивилне заштите. 

 

Члан 11. 

Општински штаб цивилне заштите из члана 6. ове одлуке врши следеће послове:    

- одлучује о употреби снага цивилне заштите на заштити и спашавању 

угрожених подручја, 

- наређује употребу јединица цивилне заштите и руководи акцијама 

заштите и спашавања, те одређује друге мјере заштите и спашавања, 

- усмјерава, координира и руководи акцијама заштите и спашавања свих 

учесника ангажованих на заштити и спашавању на свом подручју, 



- обавјештава становништво преко средстава јавног информисања о 

насталим опасностима и о мјерама које се предузимају. 

 

 

                                                   Члан 12. 

Повјереници цивилне заштите одређују се у насељу, дијелу насеља, стамбеним 

зградама, селима, органима управе и привредним друштвима у којима се не образује 

штаб цивилне заштите. 

 

Члан 13. 

Повјереници цивилне заштите врше послове који се односе на организовање и 

предузимање  непосредних мјера на учешћу грађана у провођењу мјера самозаштите, 

заштите и спашавања људи и материјалних добара на одређеном подручју, односно у 

објектима за које су задужени.  

Планом заштите и спашавања од природних и других несрећа врши се 

одређивање броја повјереника цивилне заштите, њихово ангажовање и разрада 

њихових послова и задатака.  

 

Члан  14. 

Повјеренике цивилне заштите у насељима, мјесним заједницама и одјељењима 

Административне службе општине Требиње поставља и разријешава Командант штаба 

цивилне заштите- Начелник општине, на приједлог Одсјека цивилне заштите. 

Повјереници у привредним друштвима одређују се према сопственој процјени, 

зависно од  броја радника и унутрашње организације. 

 

Члан 15. 

Организовање и спровођење заштите од природних и других несрећа врши се  по 

програму и плановима цивилне заштите. 

Плановима цивилне заштите обезбјеђује се организовано и усклађено дјеловање 

за спријечавање несрећа, односно, смањењу њихових посљедица и што бржем 

обезбјеђењу основних услова за живот у случају природних и других несрећа.  

Програм рада цивилне заштите усваја Скупштина Општине.  

Плановe  заштите од природних и других несрећа  доноси Начелник Општине. 

Планови морају бити усаглашени са Републичким плановима цивилне заштите.  

 

Члан 16. 

 Јединице цивилне заштите су оперативне снаге које проводе  непосредне 

активности на извршавању задатака  заштите од природних и других несрећа. 

 Јединице цивилне заштите могу бити: јединице цивилне заштите опште намјене 

и јединице цивилне заштите специјализоване намјене.  

 Јединице цивилне заштите опште намјене организују се, опремају и обучавају за 

извршавање задатака за чије извршавање нису потребна посебна стручна знања, нити је 

потребно користити сложенија техничка средства и опрему. 

Јединице цивилне заштите специјализоване намјене образују се, припремају, 

опремају и обучавају ради извршавања сложених задатака цивилне заштите чији 

припадници морају имати одговарајуће стручно знање и користити одговарајућа 

техничка средства и опрему. 

 

Члан 17. 



О образовању, саставу и ангажовању јединица цивилне заштите опште и 

специјализованих намјена одлуку доноси Начелник Општине у зависности од  процјене 

угрожености и потреба за отклањање насталих посљедица а на приједлог Одсјека  

цивилне заштите. 

  

Члан 18. 

Начелник Општине у оквиру својих права и дужности: 

 предлаже програм цивилне заштите, 

 проглашава стање природних и других несрећа, 

 доноси одлуку о формирању и употреби јединица цивилне заштите, 

 непосредно руководи акцијама извршења задатака цивилне заштите, 

 обезбјеђује услове за рад општинског штаба цивилне заштите, 

 остварује сарадњу са сусједним општинама и Републичком управом 

цивилне заштите, 

 врши и друге послове везане за функционисање цивилне заштите на 

подручју општине. 

 

Члан 19. 

 Скупштина општине Требиње планира   средства за финансирање  извршавања 

задатака цивилне заштите: 

 опремање, обучавање и рад Одсјека цивилне заштите, 

 припремање, опремање и обуку штабова, служби, јединица и повјереника 

цивилне заштите и њихове трошкове  учешћа у спровођењу мјера цивилне 

заштите, 

 прилагођавање и одржавање склоништа и других заштитних објеката, 

 обуку становништва из области цивилне заштите, 

 санирање дијела штета насталих природном или другом несрећом, у 

складу са својим материјалним могућностима, 

 друге потребе цивилне заштите у складу са законом и другим прописима. 

 

 

Члан 20. 

Даном ступање на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организовању и 

функционисању цивилне заштите на подручју општине Требиње  број :09-013-90/02 од 

30.12.2002. године(Сл. гласник Општине Требиње бр. 7/02). 

 

Члан 21. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Општине Требиње". 

 

 

Број:09-013-198/09                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:03.07.2009. године                                                     Веселин Савић,с.р. 

__________________________________________________________________________ 

На основу члана 46. и  61. Закона о уређењу простора („Сл. гл. РС“ бр. 84/02), и члана 

31. Статута Општине Требиње („Сл. гл. Општине Требиње“ бр. 8/05, 10/05, 13/05 и 

3/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 03.07.2009. године 

донијела је  

 



О  Д  Л  У  К  У 

о измјени и допуни Регулационог плана 

„Јужни градски излаз“ 

 

I 

Доноси се измјена и допуна  Регулационог  плана  „Јужни градски излаз“ (у даљем 

тексту План). 

 

II 

План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

 

Текстуални дио Плана садржи : 

 

А. Уводно образложење - подаци о планирању 

 

Б. Стање организације, уређења и коришћења простора 

 

Ц. Потребе, могућности и циљеви организације, уређења и коришћења простора 

 

Д. План организације, уређења и коришћења простора 

 

Е. Одредбе и смјернице за провођење Плана 

 

 

Графички дио Плана садржи: 

 

  1.а. Геодетски план са висинском представом и картом  

         подземних инсталација                                                                            1:1000                                    

     1.б.Валоризација грађевинског бонитета и посебних вриједности            1:1000                                

     2.Извод из Урбанистичког плана "Требиње 2002 -  2015 "                           1:20 000                                 

     3.План рушења                                                                                                 1:1000 

     4.Инжињерско-геолошка карта                                                                     1:1000 

     5.План организације простора                                                                        1:1000 

     6.План саобраћаја, саобраћајница и нивелације                                          1:1000               

     7.План хидротехничке инфраструктуре                                                         1:1000 

     8.План енергетске и телекомуникационе инфраструктуре                          1:1000 

     9.Синтезни план инфраструктуре                                                                   1:1000 

   10. План регулационих и грађевинских линија                                            1:1000 

   11.План парцелације са аналитичо-геодетским елементима за  

        пренос плана на терен                                                                        1:1000 

 

III 

План  је израдио „Пут инжињеринг „ Д.О.О. и прилог је и саставни дио ове Одлуке. 

 

 

IV 

План је основа за утврђивање општег интереса за изградњу објеката и за извођење 

других радова у смислу Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“, број 112/06). 

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

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



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

Требиње.  

VI 

О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење Општине 

Требиње. 

VII 

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

Требиње.  

VIII 

Ступањем на снагу ове Одуке престаје да важи Одлука о усвајању  Регулационог плана 

Јужни градски излаз објављена у Сл. гл. Општине Требиње бр. 11/05.  

 

 

Број:09-013-200/09                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:03.07.2009. године                                                         Веселин Савић,с.р. 

__________________________________________________________________________                                                                                                    

На основу члана 46. и  61. Закона о уређењу простора (*Службени гласник РС* бр. 

84/02), и члана 31. Статута Општине Требиње (*Сл. гласник Општине Требиње* бр. 

8/05, 10/05, 13/05 и 03/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 

03.07.2009. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о Регулационом плану 

„Стари град“ 

 

I 

Доноси се Регулациони план „ Стари град “ (у даљем тексту План). 

 

II 

План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

 

Текстуални дио Плана садржи : 

 

А. Уводно образложење 

 

Б. Стање организације, уређења и коришћења простора 

  I. Просторна цјелина  

  II.Природни услови и ресурси  

  III.Становање 

  IV.Привредне дјелатности 

  V.Пословне дјелатности 

  VI.Јавне службе и друге друштвене дјелатности  

  VII.Инфраструктура 

       4.1. Саобраћај 

       4.2. Хидротехничка инфраструктура 

       4.3. Електроенергетска инфраструктура 

       4.4. Телекомуникације 



       4.5. Топлификација и гасификација 

  VIII. Животна средина 

       7.1. Систем зелених површина 

       7.2. Заштита животне средине 

  IX. Биланси стања организације, уређења и кориштења простора 

  X.Оцјена стања организације уређења и кориштења простора 

 

В. Потребе, могућности и циљеви организације, уређења и коришћења       

    простора 

  I. Становништво и становање 

  II.Пословне дјелатности  

  III.Јавне службе и друге друштвене дјелатности  

  IV.Инфраструктура 

  V. Животна средина 

       5.1. Систем зелених површина 

       5.2. Заштита животне средине 

  VI. Биланс потреба и могућности  

 

Г. План организације, уређења и коришћења простора 

  I. Организација простора  

  II.Становање 

  III.Привредне дјелатности  

  IV. Јавне службе и друге друштвене дјелатности  

  V. Општи Урбанистичко-технички услови 

  VI.Инфраструктура 

      6.1. Саобраћај  

      6.2.Хидротехничка инфраструктура 

      6.3.Електроенергетска инфраструктура 

      6.4.Телекомуникације 

      6.5. Топлификација и гасификација 

  VII. Парцелација, грађевинске и регулационе линије 

  VIII. Животна средина 

       8.1. Систем зелених површина 

       8.2. Заштита животне средине 

  IX. Биланс површина 

 

Д. Орјентациони трошкови уређења грађевинског земљишта  

 

Ђ. Одредбе и смјернице за провођење Плана  

 

Е.  Табеле  

  * Табеларни преглед валоризације грађевинског фонда 

  * Табеларни преглед валоризације грађевинског фонда – рушење 

  * Списак координата геодетских тачака грађевинских и регулационих линија 

  * Списак координата ломих тачака граница парцела 

 

 

Графички дио Плана садржи: 

             

1. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА                      Р =1:1000 



                

1а. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ВАЛОРИЗАЦИЈОМ 

      ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА ( намјена објеката )                                        Р = 1:1000 

 

1б. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА ВАЛОРИЗАЦИЈОМ 

      ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА ( бонитет објеката)                                              Р = 1:1000 

  

1в.  ПЛАН РУШЕЊА                                                                                       Р =1: 1000 

 

2. ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА  ТРЕБИЊА                                    Р =1:10000 

      

3. ИНЖИЊЕРСКО - ГЕОЛОШКА КАРТА                                                    Р =1:1000 

 

4. ОЦЈЕНА ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ УСЛОВА                                        Р =1:1000  

 

5. ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ                                                     Р =1:1000 

 

6. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ                                                    Р =1:1000 

 

7. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ                                         Р =1:1000 

 

8. ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ 

 

      ИНФРАСТРУКТУРЕ                                                                                           Р =1:1000 

 

9. СИНТЕЗНИ ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ                                                         Р =1:1000 

 

10. ПЛАН УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА                                                    Р =1:1000 

 

11. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА                             Р =1:1000 

 

12. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ                                                                                       Р =1:1000 

 

III 

План  је израдио Урбанистички завод РС АД Бања Лука јуна мјесеца 2009. године и 

прилог је и саставни дио ове Одлуке. 

 

IV 

План је основа за утврђивање општег интереса за изградњу објеката и за извођење 

других радова у смислу Закона о експропријацији (*Сл. гласник РС*, број 112/06). 

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

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

 

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

Требиње.  

VI 

О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење Општине 

Требиње. 



VII 

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

Требиње.  

Број:09-013-201/09                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:03.07.2009. године                                                             Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 121. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 

42/05, 118/05), члана 51. Статута Општине Требиње („Сл. гласник Општине Требиње“, 

број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње 

(„Сл. гласник Општине Требиње“ број: 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), Скупштина општине 

Требиње, на сједници одржаној 15.07.2009.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 упражњеног радног мјеста: 

 

1. "Самостални стручни сарадник за омладински рад и рад са НВО 

сектором"  

2. „Стручни сарадник за послове пријема поднесака“ 

 

Услови за вршење послова су:  

 

1. ВСС друштвеног смјера, двије године радног искуства, положен стручни испит 

за рад у административној служби, 

2. ССС, једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у 

административној служби, 

 

именују се: 

 

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

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

Општине Требиње 

3. Брано Дурсун, дипл.правник. - листа стручњака коју је утврдила СО 

4. Ковиљка Вучић, дипл.економиста - листа стручњака коју је утврдила СО 

5. Јово Краљевић, дипл.инж.електротехнике - листа стручњака коју је утврдила СО 

 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије дефинисан је Законом о локалној самоуправи. 

 

 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 



             

Број:09-013-211/09                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                     Веселин Савић,с.р. 

_________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о именовању члана Управног одбора ЈУ Центар за информисање и културу 

 

I 

У Управни одбор именује се: 

1. Миленко Шараба 

 

 

II 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-212/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                        Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о именовању члана Управног одбора ЈУ Агенције за мала и средња предузећа 

Требиње 

 

I 

У Управни одбор именује се: 

1. Комнен Вуковић 

 

II 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-212-1/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                        Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 



О Д Л У К У 

о именовању чланова Управног одбора ЈУ Дом младих Требиње 

 

I 

У Управни одбор именују се: 

1. Александар Куртовић 

2. Бранко Кисјелица 

3. Бранка Костић 

 

II 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-212-2/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                        Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о именовању члана Управног одбора ЈЗУ Дом Здравља 

 

I 

У Управни одбор именује се: 

1. Мара Шутић 

 

 

II 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-213/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                        Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Надзорног одбора ЈЗУ Дом Здравља 

 

I 

У Надзорни одбор именују се: 

1. Радослав Вучуревић 

2. Бранка Костић 

 

 



II 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-213-1/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                        Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ број 68/07) члан 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, 13/05 и 3/08) те члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње 

(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина општине 

Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 

О Д Л У К У 

 

I 

Господин Ђорђе Вучинић, именује се за директора ЈУ Центра за информисање и 

културу. 

 

II 

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

Општине Требиње. 

Број:09-013-214/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                        Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела 

је 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

Господин Раде Марић разрјешава се дужности члана Савјета за привреду. 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње". 

 

Број:09-013-215/09                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                     Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

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

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

сједници одржаној дана 03.07.2009. године, доноси  



З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Југослава (Јока) Тараила из Требиња, по праву првокупа 

некретнина означених као к.ч. број 2511/22 пашњак Бријежине у површини од 

300 м2, уписане у з.к. ул. број 313 К.О. Зубци, државна својина са правом 

кориштења Југослава (Јока) Тараила са 1/1, а исте је понудио Скупштини 

општине Требиње по цијени од 25,00 КМ по м2 (словима: двадесетпет КМ). 

  

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Требиње. 

 

Број:09-013-193-3/09                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:03.07.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

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

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

сједници одржаној дана 03.07.2009. године, доноси  

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Југослава (Јока) Тараила из Требиња, по праву 

првокупа некретнина означених као к.ч. број 2511/13 пашњак Бријежине у 

површини од 300 м2, уписане у з.к. ул. број 311 К.О. Зубци, државна својина 

са правом кориштења Југослава (Јока) Тараила са 1/1, а исте је понудио 

Скупштини општине Требиње по цијени од 25,00 КМ по м2 (словима: 

двадесетпет КМ). 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Требиње. 

Број:09-013-193-4/09                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:03.07.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

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

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

сједници одржаној дана 03.07.2009. године, доноси  

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Кудуз (Сава) Милана и Кудуз Гордане из Зрењанина 

по праву првокупа некретнина означених као к.ч. број 4970/16 пашњак 

Међине у површини од 53 м2, к.ч. број 4970/24 пашњак Међине у површини 

од 49 м2, к.ч. број 4970/26 пашњак Међине у површини од 47 м2, к.ч. број 

4970/27 пашњак Међине у површини од 55 м2 и к.ч. број 4970/25 пашњак 

Међине у површини од 41 м2, све уписано у з.к. уложак број 1375 К.О. 



Требиње, државна својина са правом кориштења Кудуз (Сава) Милана и 

Кудуз Гордане са по ½ дијела, а исте су понудили Скупштини општине 

Требиње по цијени од 3.000,00 КМ (словима: трихиљаде КМ). 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Требиње. 

Број:09-013-193-5/09                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:03.07.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 03.07.2009. године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А  К 

 

I 

Прихвата се  Информација о стању безбједности на подручју општине Требиње.  

 

II 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-194/09                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:03.07.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 

_______________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 03.07.2009. године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А  К 

 

I 

Прихвата се  Извјештај о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних 

војних инвалида.    

 

II 

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

Општине Требиње. 

Број:09-013-199/09                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:03.07.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 



З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о основним показатељима финансијског пословања привреде 

општине Требиње у 2008. години.  

 

 

II 

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

Општине Требиње. 

Број:09-013-208/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                        Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.09.2009. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Усваја се Програм рада Јавне установе за одгој дјеце „Наша радост“ Требиње за 2009. 

годину.  

 

II 

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

Општине Требиње. 

Број:09-013-209/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                        Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Усваја се Програм рада Јавне установе „Народна библиотека“ Требиње за 2009. годину.  

 

II 

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

Општине Требиње. 

Број:09-013-209-1/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 



З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Усваја се Програм рада Јавне установе „Музеј Херцеговине“ Требиње за 2009. годину.  

 

II 

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

Општине Требиње. 

Број:09-013-209-2/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

Усваја се Програм рада Јавне здравствене установе „Апотека“ Требиње за 2009. годину.  

 

II 

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

Општине Требиње. 

Број:09-013-209-3/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе 

Музеј Херцеговине за 2008. годину.  

 

II 

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

Општине Требиње. 

Број:09-013-210/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                        Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 



Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе 

Центар за социјални рад за 2008. годину.  

 

II 

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

Општине Требиње. 

Број:09-013-210-1/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                          Веселин Савић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе 

Центар за информисање и културу Требиње за 2008. годину.  

 

II 

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

Општине Требиње. 

Број:09-013-210-2/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе 

Туристичке организације Општине Требиње за 2008. годину.  

 

II 

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

Општине Требиње. 

Број:09-013-210-3/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                           Веселин Савић,с.р. 

__________________________________________________________________________ 



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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе 

„Требињеспорт“ Требиње за 2008. годину.  

 

II 

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

Општине Требиње. 

Број:09-013-210-4/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе 

Народна библиотека Требиње за 2008. годину.  

 

II 

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

Општине Требиње. 

Број:09-013-210-5/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе 

Требињестан Требиње за 2008. годину.  

 

II 

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

Општине Требиње. 



Број:09-013-210-6/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне здравствене 

установе Апотека Требиње за 2008. годину.  

 

II 

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

Општине Требиње. 

Број:09-013-210-7/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06 и 7/07), Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 15.07.2009. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне здравствене 

установе Дом здравља Требиње за 2008. годину.  

 

II 

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

Општине Требиње. 

Број:09-013-210-8/09                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:15.07.2009. године                                           Веселин Савић,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 06-372-43/09 од 02.07.2009. године, извршио је у регистар 

заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-050 упис 

оснивања Заједнице етажних власника Требиње, ул. Требињских бригада бр. 10, са 

следећим подацима:  

Назив и сједиште: Заједница етажних власника Требиње, ул. Требињских бригада бр. 

10  

Оснивачи: 13 етажних власника зграде.  

Дјелатност: 70320. Управљање зградом за рачун етажних власника.  



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

цјелокупном имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде.  

Заједницу заступа Лазар Ћук предсједник Скупштине и предсједник Управног одбора, 

самостално и без ограничења. 

 

Број: 06-372-43/09                                        В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

                                                             СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Датум:02.07.2009. године                                      Стеван Бекан, с.р.  

___________________________________________________________________________ 

Садржај: 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

1. Одлукâ о замјени некретнина,  

2. Одлука о кредитном задужењу ради дугорочног кредитирања капиталних 

пројеката Општине Требиње средствима из Развојног програма Републике 

Српске у 2009. години, 

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

период 01.01. до 31.03.2009. године, 

4. Одлука о допуни Програма о уређењу грађевинског земљишта за 2009. годину, 

5. Одлука о организацији и функционисању Цивилне заштите на подручју општине 

Требиње,  

6. Одлука о измјени и допуни Регулационог плана Јужни градски излаз,  

7. Одлука о усвајању Регулационог плана Стари град,  

8. Одлукa о именовању чланова Комисије за пријем службеника Административне 

службе Општине Требиње, 

9. Одлука о именовању чланова управних одбора у јавним установама чији је 

оснивач Општина Требиње за упражњене позиције, 

10. Одлука о именовању чланова Управног и Надзорног одбора ЈУ Дом здравља 

Требиње за упражњене позиције, 

11. Одлука о именовању директора ЈУ Центар за информисање и културу Требиње, 

12. Oдлука о разрјешењу члана Савјета за привреду, господина Рада Марића, 

13. Закључци о неприхватању понуде,  

14. Закључак о прихватању Информације о стању безбједности на подручју 

општине Требиње за период март-мај 2009. године, 

15. Закључак о прихватању Извјештаја о стамбеном збрињавању породица 

погинулих бораца и ратних војних инвалида,    

16. Закључак о прихватању Информације о основним показатељима финансијског 

пословања привреде општине Требиње у 2008. години, 

17. Закључци о прихватању појединачних програма рада јавних општинских 

установа за 2009. годину: 

- Јавна установа за одгој дјеце „Наша радост“ 

- „Народна библиотека“ 

- „Музеј Херцеговине“ Требиње 

- ЗУ „Апотека“ Требиње 

18. Закључци о прихватању појединачних извјештаја о раду и резултатима 

финансијског пословања јавних општинских установа у 2008. години, 

                                                             

 

 



НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда. 

 

 

 


