
  С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 

 

 

 

 

ОПШТИНЕ    ТРЕБИЊЕ 

 

 

 

 

 

 

Година XLIV                       Требиње,23.04.2007.године                             Број: 5 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 4. Закона о промету непокретности ("Службени лист СР БиХ", 

број 4/89, 29/90 и 22/91) и члана 51. Статута Општине Требиње ("Службени 

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

Требиње на сједници одржаној дана 04.04.2007. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању земљишта које је изгубило својство непокретности у општој 

употреби 

 

Члан 1. 

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

некретнине означене као: 

- к.ч. број 2499/7, сјеверни логор Логор у површини од 10 m²,  уписано у 

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

 

 

Члан 2. 

У земљишним књигама Основног суда у Требињу у "Б" листу на некретнинама из 

члана 1. ове Одлуке има се брисати упис јавног добра, те исте уписати у 

одговарајући земљишнокњижни уложак исте катастарске општине уз укњижбу 

државна својина са правом располагања општине Требиње. 

 

Члан 3. 

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

гласнику Општине Требиње». 

 

Број:09-013-88/07                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                               Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________

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

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



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

на сједници одржаној дана 04.04.2007. године, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Копривица Добривоја – син Ђура, по праву првокупа 

некретнина, означених као к.ч. број 608/253, пашњак у површини од 400 m², 

уписано у зк.ул. број 192 К.О. Горица, друштвена својина са 1/1, право 

кориштења Копривица Добривоја – син Ђура са 1/1 дијела, а исте је понудио 

Скупштини општине Требиње по цијени од 11,00 КМ по 1 m². 

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

"Службеном гласнику Општине Требиње". 

                                                                                                                                            

Број:09-013-88-1/07                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                        Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 121. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 

101/04) и члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње ("Службени гласник 

Општине Требиње" број 3/06), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 

дана 04.04.2007. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Комисије за избор 

Секретара Скупштине општине и начелникâ одјељењâ Административне 

службе Општине Требиње 

 

Члан 1. 

 

Именује се Комисија у саставу: 

1. Славица Секуловић 

2. Илија Магазин 

3. Михомир Медан  

4. Љиљана Ковачина 

5. Горан Вукоје 

 

 

Члан 2. 

 

Задатак Комисије је да прегледа приспјеле пријаве на конкурс, обави разговор са 

кандидатима који уђу у ужи избор, сачини ранг листу кандидата у складу са 

критеријима који буду одређени и исту достави Начелнику Општине и Комисији за 

избор и именовање Скупштине општине Требиње. 

 

 

Члан 3. 



 

Ово рјешење ступа на снагу одмах, а обајвиће се у "Службеном гласнику Општине 

Требиње". 

 

Број:09-013-89/07                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                   Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу чл.119. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 101/04) и члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње 

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

на сједници одржаној дана 04.04.2007. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

 

о утврђивању критерија и расписивању јавног конкурса за избор Секретара 

Скупштине општине Требиње 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђују се критерији, услови и поступак, те расписује конкурс за 

избор Секретара Скупштине општине Требиње. 

 

Члан 2. 

 

Расписује се јавни конкурс за избор Секретара Скупштине општине Требиње. 

 

Члан 3. 

Општи и посебни услови за избор Секретара Скупштине општине Требиње су: 

 

А. ОПШТИ УСЛОВИ: 

1. Да је држављанин РС и БиХ, 

2. Да је старији од 18. година, 

3. Да има општу здравствену способност, 

4. Да није отпуштан из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ 

или ентитета, као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије 

објављивања јавног конкурса, 

5. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од 

најмање шест мјесеци или кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање 

послова секретара Скупштине општине, 

6. Да се против њега не води кривични поступак, 

7. Да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу 

Југославију, да није под оптужницом тог суда, а да се није повиновао налогу да се 

појави пред Судом. 

 



Б. ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

1. Висока стручна спрема, дипломирани правник 

2. Положен стручни испит за рад у органима управе или правосудни испит 

3. Најмање пет година радног искуства у органима управе. 

 

 

Члан 4. 

Јавни конкурс за избор Секретара Скупштине општине Требиње објавиће се у 

"Службеном гласнику РС" и дневном листу "Глас српскe". 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања. 

 

Члан 5. 

Секретара Скупштине општине Требиње, на основу проведеног јавног конкурса и 

приједлога Комисије за конкурсе именује Скупштина општине на мандатни период 

овог састава Скупштине. 

 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу одмах, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине 

Требиње". 

 

 

Број:09-013-90/07                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                   Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 9. Закона о владиним, министарским и другим именовањима 

Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 41/03) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Требиње ("Службени гласник Општине Требиње" 

број 3/06) Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 04.04.2007. 

године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању комисијâ за избор и именовање чланова управних, надзорних 

одбора и директора предузећа и установа чији је оснивач Скупштина општине 

 

Члан 1. 

У Комисију за избор чланова Управног, Надзорног одбора и директора ЈУ «Дом 

здравља» Требиње се именују: 

1. Гојко Грче 

2. Љиљана Перовић 

3. Славица Секуловић 

4. Зоран Радовић 

5. Татјана Ћук 

 

Члан 2. 



У Комисију за избор чланова Управног, Надзорног одбора и директора ЈП 

«Требињестан» Требиње се именују: 

1. Гојко Грче 

2. Љиљана Перовић 

3. Славица Секуловић 

4. Илија Шукић 

5. Зоран С. Сорајић 

 

Члан 3. 

У Комисију за избор чланова Управног и Надзорног одбора и директора ЈУ 

«Туристичка организација Општине Требиње» Требиње се именују:  

1. Гојко Грче 

2. Љиљана Перовић 

3. Славица Секуловић 

4. Татјана Булајић 

5. Зоран П. Сорајић 

 

Члан 4. 

У Комисију за избор старијешине Ватрогасног друштва се именују: 

1. Гојко Грче 

2. Љиљана Перовић 

3. Славица Секуловић 

4. Лука Петровић 

5. Мирослав Крстовић 

 

Члан 5. 

У Комисију за избор чланова Управног, Надзорног одбора и директора ЈУ «Дом 

младих» Требиње се именују: 

1. Гојко Грче 

2. Љиљана Перовић 

3. Славица Секуловић 

4. Мирко Ћурић 

5. Велибор Бодирога 

 

Члан 6. 

У Комисију за избор чланова Управног, Надзорног одбора и директора Јавне 

установе «Центар за информисање и културу» Требиње се именују: 

1. Гојко Грче 

2. Љиљана Перовић 

3. Славица Секуловић 

4. Младен Симић 

5. Милимир Лојовић 

 

 

Члан 7. 



У Комисију за избор чланова Управног, Надзорног одбора и директора ЈП 

«Агенција за развој малих и средњих предузећа Општине Требиње» се именују: 

1. Гојко Грче 

2. Љиљана Перовић 

3. Славица Секуловић 

4. Александар Којовић 

5. Љиљана Робовић 

 

 

 

Члан 8. 

У Комисију за избор чланова Управног, Надзорног одбора  и директора Матичне 

музејске установе «Музеј Херцеговина» Требиње се именују: 

1. Гојко Грче 

2. Љиљана Перовић 

3. Славица Секуловић 

4. Ивана Климовић 

5. Олгица Цице 

 

Члан 9. 

У Комисију за избор чланова Управног, Надзорног одбора  и директора ЈП 

«Требињеспорт» Требиње се именују:  

1. Гојко Грче 

2. Љиљана Перовић 

3. Славица Секуловић 

4. Љиљана Робовић 

5. Здравко Вуковић 

 

Члан 10. 

У Комисију за избор чланова Управног, Надзорног одбора  и директора ЈУ за одгој 

дјеце  «Наша радост» Требиње се именују: 

1. Гојко Грче 

2. Љиљана Перовић 

3. Славица Секуловић 

4. Младен Симовић 

5. Небојша Миладиновић 

 

Члан 11. 

У Комисију за избор чланова Управног, Надзорног одбора и директора ЈУ «Центар 

за социјални рад» Требиње се именују: 

1. Гојко Грче 

2. Љиљана Перовић 

3. Славица Секуловић 

4. Даница Рашевић 

5. Миљан Вуковић 

 



Члан 12. 

У Комисију за избор чланова Управног, Надзорног одбора и директора ЈЗУ 

«Апотека» Требиње се именују:  

1. Гојко Грче 

2. Љиљана Перовић 

3. Славица Секуловић 

4. Миљана Миловић 

5. Јелена Косић 

 

 

Члан 13. 

Задатак комисијâ је да прегледа приспјеле пријаве на конкурс, обави разговор са 

кандидатима који уђу у ужи избор, сачини ранг листу кандидата у складу са 

критеријима прописаним Одлуком Скупштине општине Требиње број 09-013-19/05 

од 21.02.2005. године и критеријима утврђеним статутима установа и предузећа 

гдје је оснивач Скупштина општине те исту достави Комисији за избор и 

именовање Скупштине општине Требиње. 

 

Члан 14. 

Ово рјешење ступа на снагу осам дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику Општине Требиње». 

 

 

Број:09-013-91/07                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                        Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

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

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

Требиње на сједници одржаној  04.04.2007. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 

о расписивању поновног конкурса за избор и именовање чланова управних и 

надзорних одбора у предузећима и установама чији је оснивач Скупштина 

општине 

/за позиције које су упражњене/ 

 

Члан 1. 

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

надзорних одбора у предузећима и установама чији оснивач је Скупштина општине 

Требиње, за позиције које су упражњене. 

  

Члан 2. 

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

прописани су посебни критерији и услови Одлуком о утврђивању критерија за 



избор и именовање у јавним предузећима и установама чији оснивач је Скупштина 

општине Требиње. 

 

Члан 3. 

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

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

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана посљедњег објављивања у гласилу из 

претходног става. 

 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих на конкурс, разговара са 

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

утврђеним критеријима прописаних Законом, Одлуком Скупштине општине 

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

статутима установа и предузећа чији је оснивач Скупштина општине, уколико су 

исти усклађени са наведеном Одлуком, извршиће Комисија за избор гдје 

Скупштина општине врши коначно именовање. 

  

Члан 5. 

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

Општине Требиње». 

 

Број:09-013-92/07                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                               Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

Републике Српске» број 17/92, 11/93), члана 51. Статута Општине Требиње 

(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» број 

3/06), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној  04.04.2007. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу вршиоца дужности директора  

«Агенције за развој малих и средњих предузећа Општине Требиње» 

 

 

Члан 1. 

Госпођица Мирјана Миљановић разрјешава се дужности вршиоца дужности 

директора «Агенције за развој малих и средњих предузећа Општине Требиње», на 

лични захтјев ради подношења оставке. 

 

 

 

Члан 2. 



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

Општине Требиње». 

 

Број:09-013-93/07                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                     Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

Републике Српске» број 17/92, 11/93), члана 51. Статута Општине Требиње 

(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» број 

3/06), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној  04.04.2007. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности директора 

«Агенције за развој малих и средњих предузећа Општине Требиње» 

 

 

Члан 1. 

Господин Васо Гуровић, дипломирани економиста, именује се за  вршиоца 

дужности директора «Агенције за развој малих и средњих предузећа Општине 

Требиње». 

 

Члан 2. 

Мандат именованог у члану 1. одлуке трајаће до окончања поступка по конкурсу за 

коначно именовање директора. 

 

Члан 3. 

У обављању функције вршиоца дужности директора именовани остварује права и 

има обавезе директора предузећа. 

 

Члан 4. 

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

Општине Требиње». 

 

Број:09-013-94/07                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                    Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 39. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине 

Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) те члана 82. Пословника Скупштине општине 

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

Требиње на сједници одржаној 04.04.2007. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

Члан 1. 



Господин Здравко Бутулија разрјешава се дужности предсједника Комисије за 

мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима, због подношења оставке. 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње». 

 

Број:09-013-95/07                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                      Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 39. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине 

Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) те члана 82. Пословника Скупштине општине 

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

Требиње на сједници одржаној  04.04.2007. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Манојло Ћук именује се на мјесто предсједника Комисије за мјесне 

заједнице и сарадњу са општинама и градовима. 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње». 

 

Број:09-013-95-1/07                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                      Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04) и члана 31. Статута Општине Требиње («Службени гласник 

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

сједници одржаној 04.04.2007. године, доноси 

О Д Л У К У 

о избору чланова Етичке комисије части 

 

Члан 1. 

Оснива се Етичка комисија части чији је задатак праћење и анализирање Кодекса 

понашања изабраних представника Општине Требиње. 

 

Члан 2. 

Етичка комисија части ће се састојати од 9 чланова, који се одређују од изабраних 

представника, представника цивилног друштва и угледних грађана.  

 

Члан 3. 

У Етичку комисију части именују се: 

1. Госпођа Борка Ступар, 



2. Господин Радослав Руњевац, 

3. Господин Раде Алексић, 

4. Господин Младен Симић, 

5. Господин Милан Кољеншић, 

6. Госпођа Симана Прелевић, 

7. Господин Мирослав Џомба, 

8. Господин Ервин Побрић, 

9. Госпођа Олга Анђелић 

 

Члан 4. 

Етичка комисија ће донијети пословник о свом раду. 

 

Члан 5. 

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

Општине Требиње». 

 

Број:09-013-96/07                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                    Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 18. и члана 30. став 1. алинеја 8. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 101/04), члана 4. став 2. 

Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске" број 5/93, 

15/96, 110/03) и члана 31. став 1. алинеја 6. Статута Општине Требиње ("Службени 

гласник Општине Требиње" број 8/05, 10/05 и 43/05), Скупштина општине Требиње 

на сједници одржаној 04.04.2007. године, доноси  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјенама и допунама 

Одлуке о правима у проширеној социјалној заштити Општине Требиње 

 

Члан 1. 

У члану 5. став 1. иза тачке 11. додаје се тачка 12. која гласи: "Допунска новчана 

помоћ" и тачка 13. која гласи " Једнократна новчана помоћ за новорођено треће, 

четврто, пето и свако наредно рођено  дијете" 

 

Члан 2. 

У члану 14. ријечи: "мјесечне нето плате запослених у РС у последња три мјесеца", 

замјењују се ријечима: " нето плате запослених у РС у претходној години". 

 

Члан 3. 

У члану 17. ријечи: «мјесечне нето плате запослених у РС у последња три мјесеца», 

замјењују се ријечима: «нето плате запослених у РС у претходној години». 

 

Члан 4. 

У члану 19. ријечи: «мјесечне нето плате запослених у РС у последња три мјесеца», 

замјењују се ријечима: «нето плате запослених у РС у претходној години». 



 

Члан 5. 

Иза члана 33. додаје се ново поглавље које гласи: «12. Допунска новчана помоћ» 

и члан 34. који гласи: «Право на допунску новчану помоћ имају корисници права 

на новчану помоћ остварену у складу са одредбама Закона о социјалној заштити 

РС. Висина допунске новчане помоћи мјесечно износи 50% од износа признатог 

права на новчану помоћ». 

 

Члан 6. 

Иза члана 34. додаје се ново поглавље које гласи: «13. Једнократна новчана помоћ 

за новорођено треће, четврто, пето и свако наредно рођено  дијете» 

и члан 35. који гласи: «Право на једнократну новчану помоћ за новорођено треће, 

четврто, пето и свако наредно рођено дијете има родитељ новорођеног дјетета. 

Висина једнократне новчане помоћи за  

-  треће рођено дијете износи 150,00 КМ, 

-  четврто рођено дијете износи 200,00 КМ, 

-  пето рођено дијете и свако наредно рођено дијете износи  250,00 КМ. 

 

Члан 7. 
Досадашњи чланови 34. и 35. постају чланови 36. и 37. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у «Службеном 

гласнику Општине Требиње», а примјењиваће се од 01.01.2007. године.  

 

Број:09-013-97/07                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                               Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

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

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

Требиње, на сједници одржаној дана 04.04.2007. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Прихвата се Информација о поступцима око издржавања штићеника у Дому 

пензионера Требиње. 

 

Број:09-013-98/07                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                  Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

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

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

на сједници одржаној дана 04.04.2007. године, донијела је 

 



 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о измјени рјешења о именовању чланова  

Одбора за контролу примјене критерија и  

намјенског кориштења средстава 

 

Члан 1. 

Рјешење о именовању чланова Одбора за контролу примјене критерија и 

намјенског кориштења средстава број: 09-013-79/06 од 03.04.2006. године 

(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) мијења се и гласи: 

У члану 1. наведеног рјешења умјесто имена Јадранка Росандић ставља се име 

Зорица Судар, а умјесто имена Жарко Радуловић ставља се име Велибор Бодирога. 

 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње». 

 

Број:09-013-99/07                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                               Никола Секуловић,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 и 13/05), Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 04.04.2007. године, донијела је 

 

П Р О Г Р А М 

УРЕЂEЊА  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  ЗА 2007. ГОДИНУ 

 

Увод 

Програм уређeња грађевинског земљишта за 2007. годину (у даљем тексту: 

Програм) обухвата уређење грађевинског земљишта на територији општине 

Требиње. 

Програм се заснива на рјешењима и условима садржаним у законима, одлукама и 

прописима којима се уређују односи у области грађевинског земљишта  и грађења. 

Врсту и обим програмских задатака опредељују: буџет Општине Требиње за 2007. 

годину, те стање реализације инвестиција и изградње објеката комуналне 

инфраструктуре чија реализација траје више година, стање израде започете планске 

и техничке документације. 

Основна опредељења Програма су: 

- завршетак и довођење у функцију објеката чија је изградња започета; 

- одржавање континуитета изградње комуналних објеката; 

- изградња нових објеката, реконструкција и доградња постојећих који су 

неопходни за реализацију стамбене и друге изградње на започетим и новим 

локацијама; 



- израда планске и техничке документације за просторе и објекте чија је 

реализација извјесна, као припрема за реализацију Програма у наредним 

годинама. 

 

I - ПРОГРАМ ПРИПРЕМАЊА И ОПРЕМАЊА   ГРАДСКОГ  

ГРАЂЕВИНСКОГ  

    ЗЕМЉИШТА 

 

Припремање грађевинског земљишта за изградњу обухвата: 

- прибављање просторно-планске документације као основе за привођење 

намјени градског грађевинског земљишта; 

- прибављање земљишта у корист Општине Требиње, које обухвата 

рјешавање имовинско-правних односа, у оквиру којих се врши исплата 

накнаде за одузету имовину, ради изградње комуналне инфраструктуре и 

саобраћајница на локацијама чија је реализација започела у претходном 

периоду и на новим локацијама које започињу. 

- Израда техничке документације за објекте комуналне инфраструктуре и сл. 

Опремање градског грађевинског земљишта обухвата изградњу саобраћајница и 

мреже водоснабдевања, канализације. 

Реализација ових објеката вршиће се према сљедећим приоритетима: 

- обезбјеђење сигурности снабдјевања града водом за пиће као и обезбјеђење 

нових количина воде (изградња цјевовода, резервоари са пумпним 

станицама и др.); 

- изградња и реконструкција објеката, система водоснабдјевања, односно 

наставак изградње капиталних објеката чија се изградња реализује кроз 

више година; 

- наставак изградње и реконструкције објеката канализационог система; 

- припрема и изградња саобраћајница на приоритетним правцима; 

Ови објекти и мрежа могу бити примарног или секундарног карактера, у 

зависности од капацитета као и значаја у систему. 

Примарни објекти комуналне инфраструктуре дефинишу се средњорочним и 

годишњим програмима уређивања грађевинског земљишта, гдје се планира обим 

радова, динамика реализације као и потребна средства, а секундарна мрежа 

инфраструктуре дефинише се инвестиционим програмима локација и планира у 

складу са интересом инвеститора за изградњу. 

 

 

1. Прибављање просторно-планске документације 

Поступак уређења градског грађевинског земљишта ради припремања земљишта за 

изградњу и комуналног опремања започиње прибављањем одговарајуће просторно 

–планске документације. 

Прибављање просторно планске документације, у складу са законом, подразумјева 

израду планова на основу претходно обављених припремних радова (истраживања, 

анализа, прикупљених података, геодетских и геолошких подлога и др.), 

усаглашавање различитих услова и планирање најбољих могућих просторних 

рјешења. 



У складу са прописима из области грађевинског земљишта, планирања и изградње, 

као и потребама града, приоритет у изради нових регулационих планова ће имати: 

- планови за које су раније донијете одлуке о приступању њиховој изради; 

- планови чија је реализација од значаја за развој општине; 

- други планови за чију се израду укаже посебна потреба и то: израда 

регулационих планова; планова парцелације за саобраћајне и  

инфраструктурне системе. 

За израду планова парцелације потребно је донијети Одлуку о могућој изради 

током године /на основу захтјева инвеститора и поступку њихове верификације -

прихватању/ од стране СО Требиње. Носилац припреме планова парцелације је 

Одељење за просторно уређење. Израду планова парцелације финансирају 

заинтересовани корисници земљишта. 

Програмом се предвиђају активности и планирају потребна средства за 

прибављање Регулационих  планова, и то: 

 

 

Ред. 

број 

Опис потребних радова/услуге/робе Средства  (КМ) предвиђена из 

буџета гранта донације 

А.Планови који су у фази израде –стечене обавезе (Уговорени у 2006.) 

1.  Регулациони план «Засад  поље»,     

2.  Регулациони план насеља «Мокри Долови»    

Б. Израда нових планова 

Нови планови за које ће се одлуке доносити током 2007. године по иницијативама из ранијих 

планских периода и новим иницијативама 

1. Регулациони план «Сјеверни логор», 

површине обухвата18,33ха 

   

2. Регулациони план «Центар», површине 

обухвата цц 5,55ха 

   

3. Регулациони план «Стари град», површине 

обухвата 3,35ха 

   

4. Регулациони план «Градина», површине 

обухвата цц 22 ,0ха 

   

5. Регулациони план «Брегови» , површине 

обухвата цц   10,18ха 

   

6. Регулациони план «Ложиона» , површине 

обухвата 15,23ха 

   

7. Регулациони план «Полице 1», површине 

обухвата 15,68ха 

   

8. Регулациони план  «Полице 2», површине 

обухвата 15,75ха 

   

9. Урбанистички пројекат «Гробље» 

површине обухвата цц 17 ха 

   

Укупно Б: 230.000,00КМ   

В: Израда  потребних планова за решавње  специфичнин просторних и  

     инфраструктурних проблема  



 

1. 

Планови парцелације за рјешавање 

саобраћајница у насељима са вишегодишњим 

проблемима, те за оне локалитете гдје нема 

обавезе доношења регулационог плана 

   

Укупно В:   10.000,00КМ   

Укупно Б+В : 240.000,00КМ   

 

2. Рјешавање имовинских односа 

Рјешавање имовинско-правних односа који су обухваћени овим програмом односе 

се на куповину земље за изградњу саобраћајница и других објеката. 

По сложености посла и технологији извођења, ови послови трају дуже вријеме, 

некад и више година, и не може се унапред, са сигурношћу, одредити када ће се 

окончати, јер зависе од исхода правних поступака код надлежних органа. 

Реализација имовинско-правних односа вршиће се према утврђеним приоритетима 

и динамици, којима се обезбеђује ослобађање локација за предвиђену изградњу 

саобраћајница и других  инфраструктурних и објеката 

 

Ред. 

број 

Локација  Средства  (КМ) предвиђена из 

буџета кредита  гранта 

 «Јужна Обилазница»  600.000,00  

 Гробље «Волујац» 50.000,00   

 Укупно: 50.000,00 600.000,00  

 

Рјешавање имовинско-правних односа неопходних ради изградње саобраћајница у 

насељима где постоје вишегодишњи проблеми /10-30 година/, а за које постоје 

регулациони планови или треба усвојити  бар план парцелације  

 

Ред. 

број 

Локација / назив рег. План и бр. 

гласила када је усвојен 

Средства  (КМ) предвиђена из 

буџета кредита  гранта 

1. Насеље Тини – Урб. пројекат 

«Раскрсница Неимарство Тини» (Сл. 

гл. Општине  Требиње бр. 3/03) 

20.000,00   

2. Ђурђевданска улица, површина 

3500м2 ; Рег.план «Горица 2»  (Сл. гл. 

Општине  бр. 6/78) 

110.000,00   

3. Горица /др. Драго Милић и остали)-

Површина 150 м2; Рег.план «Горица 

1-блок 4»  (Сл. гл. Општине  бр. 6/78) 

5.000,00   

4. Прљача ( Тришић, Бјелица и остали)-

нема рег.план 

10.000,00   

5. Растоци, Рег.план  «Јужни градски 

излаз»  (Сл. гл. Општине  бр. 11/05) 

7.000,00   

6. Градина -Површина 1565  м²; 

нема рег.план 

 

30.000,00 

  

Укупно : 183.000,00    



Укупно за рјешавање имовинских односа за формирање саобраћајница у насељима 

са вишегодишњим проблемима 183.000,00 КМ 

 

3. Израда техничке документације 

3.1. За објекте водоснабдевања 

Израда техничке документације потребне за побољшање поузданости и 

континуитета напајања ел. енергијом пумпне станице изворишта те за објекте 

/резервоари, пумпне станице предвиђени као прва фаза или дио прве фазе развоја 

система за водоснабдјевање Требиња-прва /резервоар Крш/ и трећа зона 

водоснабдјевања те  снабдјевање Нецвијећа уз прибављање потребних сагласности 

и одобрења: 

Ред. 

број 

Локалитет  

 

Средства  (КМ) предвиђена из 

буџета кредита гранта 

1. Извориште «Врело око» 

Напомена: Искуствена процјена   

«Електрохерцеговине» 

 

 

25.000,00 

  

2. Резервоари и пумпне станице 

 

 

30.000,00 

  

 

3.2  За  секундарно уређење  земљишта 

Основни циљ израде ове документације је да се створе услови за уређење 

земљишта, израдом техничка документација за саобраћајнице са припадајућом 

инфраструктурома /водовод, канализација, јавна расвјета/ и уређење слоб. 

површина, одобрење за гарђење, те изграда програма уређења грађевинског 

земљишта за изградњу објеката стамбене, пословне и друге намјене по локацијама  

 

Ред. 

број 

Локалитет  

опис потребних радова/услуга/робе 

Средства  (КМ) предвиђена из 

буџета кредита гранта 

1. «Јужни градски излаз» 25.000,00   

2. Индустријска зоне «Волујац» 8.000,00   

3. Гробље «Волујац» 10.000,00   

 

3.3.  За објекте  васпитно-образовног садржаја 

: 

Ред. 

број 

Објекат 

 

Средства  (КМ) предвиђена из 

буџета кредита гранта 

1. Нова зграда Гимназије 25.000,00   

 

 

II - ПРОГРАМ  ИЗГРАДЊЕ  НЕДОСТАЈУЋЕ  КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ У ПОСТОЈЕЋИМ НАСЕЉИМА 

Овај дио Програма обухвата стечене обавезе на изградњи недостајуће  

инфраструктуре у постојећим насељима, са удруживањем средстава из МЗ. 

 



Ред. 

број 

Локалитет  

опис потребних радова/услуга/робе 

Средства  (КМ) предвиђена из 

буџета кредита гранта 

МЗ Центар 

1. Околно уређење у Бреговима- 
-Наставак  радова  започетих у 2006. године 

асфалтирање и бетонска галантерија 

 130.000,00 

 

 

2. ТС  БРЕГОВИ  

-набавка кућице и уградња опреме која је 

набављена  2006. године 

 

30.000,00 

  

3. Улица Меше Селимовића 

-прибављ. урб. сагласности, израда гл. 

пројекта, одобрења за грађење, рехабилитација 

  

7.500,00 

 

 

4. 
Улица М. Лечића 

-прибављ. урб. сагласности, израда гл. 

пројекта, одобрења за грађење, рехабилитација 

  

7.500,00 

 

5. Око Дома културе 

-прибављ. урб. сагласности, израда гл. 

пројекта, одобрења за грађење, рехабилитација 

  

15.000,00 

 

МЗ ТИНИ 

1. Раскрсница «Тини» 

- прибављ. урб. сагласности, израда гл. 

пројекта, одобрења за грађење и почетак 

изградње уз предходну куповину земље 

  

 

50.000,00 

 

 

 

МЗ ХРУПЈЕЛА 

 Улица Влатка Вуковића 

-прибављ. урб. сагласности, израда гл. 

пројекта, одобрења за грађење и I фаза 

рехабилитација саобраћајнице 

  

180.000,0

0 

 

МЗ ГОРЊЕ ПОЛИЦЕ 

 

1. 
Канализација у ул. Војводе Синђелића и 

Јована Цвијића 

-прибављ. урб. сагласности, израда гл. 

пројекта, одобрења за грађење и почетак 

изградње I фаза  /изградња фекалне 

канализације а у II фази рехабилитација 

саобраћајнице, са доградњом јавне расвете / 

 

 

 

 

 

 

160.000,00 

  

 

 

160.000,0

0 

 

2. 
Поличка  улица 

-прибављ. урб. сагласности, израда гл. 

пројекта, одобрења за грађење и I фаза 

рехабилитација саобраћајнице  

  

 

10.000,00 

 

МЗ ДОЊЕ ПОЛИЦЕ 

 

1. 
Вртларска улица 

-прибављ. урб. сагласности, израда гл. 

 

 

 

 

 



пројекта, одобрења за грађење и I фаза 

рехабилитација  саобраћајнице 

 

 

10.000,00 

МЗ ГОРИЦА   

 

1. 
Израда секундарних колектора 

припадајућих ГУК-4 /Горичка улица/-

1.фаза 

- Ревизија гл. пројекта, издавање одобрења за 

грађење и градња 

 

 

 

110.000,00 

 

 

 

200.000,0

0 

 

 

2. 
Електрификација Насеље Богданића До 

- прибављ. урб. сагласности, израда гл. 

пројекта, одобрење за грађење  изградња 

 

 

 

76.000,00 

  

 

3. 
НН мрежа код Мале бране 

- прибављ. урб. сагласности, израда гл. 

пројекта, одобрење за грађење изградња 

 

 

 

9.000,00 

  

 

4. 
Израд тротара уз Никшићки пут 

-наставак радова започетих 2006.године 

 

 

50.000,00 

  

 

50.000,00 

 

5. Улица  Драга Перовића 

- прибављ. урб. сагласности, израда гл. 

пројекта, одобрење за грађење  и градња 

  

 

40.000,00 

 

 

6. 
 

Улица Богдана Зимоњића 

- прибављ. урб. сагласности, израда гл. 

пројекта, одобрење за грађење  изградња 

  

 

60.000,00 

 

 

7. 
Изградња отворених канала  

-наставак радова 

 

80.000,00 

  

80.000,00 

МЗ ЗАСАД 

1. Електрификација насеља Мостаћи 

-прибављ. урб. сагласности, израда гл. 

пројекта, одобрења за грађење и  изградња 

 

60.000,00 

  

2. Електрификациаја Засад поља 

--прибављ. урб. сагласности, израда гл. 

пројекта, одобрења за грађење и  изградња 

 

76.000,00 

  

3. Јавна расвјета ул. Војвођанска 

-уградња набавњеног материјала 

 

8.000,00 

  

4. 
Улица Површка /Војвођанска 

- прибављ. урб. сагласности, израда гл. 

пројекта, одобрења за грађење и  изградња 

  

 

 

50.000,00 

 

5. 

 

 

Пут у насељу Мостаћи-нови 

-прибављ. урб. сагласности, израда гл. 

пројекта, одобрења за грађење и 

  

 

50.000,00 

 



 изградња 

6. Наставка градње цјеводвода за 

водоснабдевање насеља Вуковина 

-наставак градње 

 

 

10.000,00 

 

 

  

7. Пут у Требињским брдима 

-модернизација/рехабилитација/ 
 25.000,00   

МЗ ПРИДВОРЦИ 

1. Електрификација насеља Тодорићи 

- урб. сагласности, израда гл. пројекта, 

одобрења за грађење и изградња 

  

 

100.000,00 

  

2. Пут 

-наставак започетих радова 
   

50.000,00 

 

МЗ ПЕТРОВО ПОЉЕ 

1. Електрификација Насеља Волујац 

-урб. сагласности, израда гл. пројекта, 

одобрења за грађење и изградња 

  

100.000,00 

  

2. Пут у Вариној груди 

-наставак започетих радова 
   

30.000,00 

 

3. Кремени до 

- модернизација/рехабилитација пута 

  25.000,00  

МЗ ПОЉИЦЕ ПОПОВО 

1. Пут Пољице –Рапти 

-урб. сагласности, израда гл. пројекта, 

одобрења за грађење и  изградња 

    

50.000,00 

МЗ ПОДБРЂЕ 

1. Грбићи-рехабилитација пута  25.000,00  

МЗ ЉУБОМИР -модернизација/рехабилитација) путева на правцима: 

1. Љубомир  100.000,00  

2. Брова-Пијавице  30.000,00  

МЗ МОСКО- модернизација/рехабилитација) путева на правцима: 

1. Јасен  25.000,00  

2. Јасен – Цибријан  30.000,00  

   

3. Брани до-Влашка  30.000,00  

4. Моско  50.000,00  

5. Будоши -Врбно  50.000,00  

МЗ  ЛАСТВА- модернизација/рехабилитација) путева на правцима : 

1. Вила –Бегова корита  25.000,00  

МЗ ХУМ И ПОВРШ 

1. Водоснабдевање 

-Набавка и монтажа цјевовода-наставак 

започетих радова 

 

 

10.000,00 

  

МЗ Величани 

1. Набавка кућице за ТС 10.000,00   

2. Пут –Горње Драчево    



-модернизација/рехабилитација 10.000,00 

 

 

Напомена : 

- На свим локалитетима где је предвиђена градња објеката непостојеће 

ифраструктуре нису приказани трошкови израде техничке документације, 

прибављања потребних сагласности и надзора,исти су предвиђени збирно  

у ставци уговорених услуга у буџету  

- Програм израде техничке документације треба се током године ускладити 

и допунити  према  петогодишњим планом капиталних улагања који ће у 

2007.години усвојити СО Требиње. 

Број:09-013-100/07                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:04.04.2007. године                                     Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 21., 23., 24. и 25. Закона о грађевинском земљишту («Службени  

гласник  РС» број 112/06) и члана 31. Статута Општине Требиње («Службени  

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

на сједници одржаној дана 04.04.2007. године донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о обрачуну  накнаде за уређење  грађевинског земљишта у 2007. години 

 

Члан 1. 

Овом одлуком  утврђује се начин обрачуна висине накнаде за уређењe грађевинског 

земљишта. 

Члан 2. 

Уређење градског грађевинског земљишта врши се према програму уређења 

градског грађевинског земљишта. 

 

Члан 3. 

Уређење градског грађевинског земљишта у смислу ове одлуке обухвата 

припремање тог земљишта за стамбену, привредну и другу изградњу и његово 

опремање комуналним грађевинама и инсталацијама за заједничко и појединачно 

кориштење. 

 

Члан 4. 

Припремање градског грађевинског земљишта обухвата: 

- геолошка, геомеханичка и микросеизмолошка испитивања, испитивања 

потребна за обезбjеђење изграђених грађевина од елементарних и других 

непогода, припремање геодетских планова и елабората, просторних 

изведбених планова, парцелацију земљишта, утврђивање границе  

грађевинских парцела, рjешавање имовинско правних односа, израду 

техничке документације и сличне радове, 

- уклањање постојећих објеката и уређаја, насада плодне земље и одвоз 

материјала, 



- поравнање, насипање и исушивање земљишта, осигурање клизишта, 

испитивања земљишта ради проналажења и уклањања експлозивних 

средстава из рата и слични радови, 

- археолошка испитивања ако је на земљишту археолошко налазиште. 

 

Члан 5. 

Опремање градског грађевинског земљишта обухвата: 

1. Изградњу комуналних грађевина и инсталација за заједничко кориштење као што 

је: изградња и реконструкција путева, улица, приступних путева, тргова, прелаза, 

јавних паркиралишта у насељу,јавне расвјете, зелених површина у насељу и других 

комуналних грађевина и инсталација за заједничко коришћење, 

2. Изградњу комуналних грађевина и инсталација за појединачно коришћење као 

што је изградња и реконструкција уређења и мрежа за снабдјевање насеља водом, 

електричном и другом енергијом. Комуналне грађевине и инсталације из 

претходног става разврставају се, према значају  који имају за насеље: 

- секундарне мреже које су намијењене за снабдијевање постојећег или 

предвиђеног стамбеног или другог подручја, 

- примарне мреже које су намјењене за снабдијевање двају или више 

постојећих или предвиђених стамбених или других подручја, 

- магистралне мреже које су намјењене за снабдијевање цијелог мјеста, 

општине или ширег подручја. 

 

Члан 6. 

У радове на опремању грађевинског земљишта не спадају прикључци које сноси 

ивнеститор на терет трошкова грађења. 

 

Члан 7. 

Инвеститор који намјерава градити на градском грађевинском земљишту дужан је   

да плати накнаду за уређење градског грађевинског земљишта које обухвата 

стварне трошкове припремања и опремања тог земљишта. 

 

Члан 8. 

Висина накнаде за уређење градског грађевинског земљишта по јединици мјере 1 

м2, корисне површине грађевине утврђује се дијељењем укупних стварних 

трошкова уређења подручја на које се односе са бројем предвиђених јединица 

мјере корисне површине грађевина на том подручју. 

 

Члан 9. 

Висина накнаде за уређење градског грађевинског земљишта коју треба да плати 

инвестиор одређује се тако да се предвиђени број јединица мјере корисне 

површине његове грађевине помножи с просјечном висином те накнаде по 

јединици мјере на одређеном подручју. 

 

Члан 10. 



Накнада за уређење грађевинског земљишта се обрачунава по метру квадратном 

(м²) корисне површине објеката чија се изградња предвиђа, односно одређена је 

пројектом на начин тако да: 

- корисна површина представља подну површину објекта. При томе се у 

површину урачунавају и све површине у нишама прозора, излога, 

радијатора, уграђених делова намештаја и слично; 

- све корисне површине се рачунају према мјерама између финално обрађених 

површина зидова. Уколико се мјере површина узимају између необрађених 

зидова, односно из пројекта (цртежа), онда се тако израчунате површине 

умањују за 3%. Ово смањење се не примењује ако су зидови од 

префабрикованих елемената, чије финално обрађене површине не 

повећавају дебљину зида означену на цртежу, уколико су пројектом 

предвиђени необрађени зидови, као и уколико се мјере узимају из пројекта 

изведеног стања; 

- површина објеката друштвеног стандарда је површина свих радних, 

помоћних и пратећих просторија са припадајућим комуникацијама; 

- стамбена површина је збир свих подних површина у становима у 

колективној стамбеној згради (изузимајући комуникације и заједничке 

просторије ван станова) и површина станова у стамбено-пословним 

објектима; 

- површина привредно-производног простора је површина свих радних, 

помоћних и пратећих просторија са припадајућим комуникацијама и 

пратећим пословним, односно канцеларијским простором чија површина не 

прелази 25% од укупне површине; 

- површина пословно-услужног простора је укупна нето површина свих 

простора; 

- површина пословно-комерцијалног простора је површина свих радних, 

помоћних и пратећих просторија са припадајућим комуникацијама; 

- површина објеката дипломатско-конзуларних представништава (амбасада) и 

резиденција је површина свих радних, помоћних и пратећих просторија са 

припадајућим комуникацијама; 

- површина припадајућег гаражног простора је површина гаражних места без 

комуникација; 

- површина индивидуалних стамбених објеката је површина свих подних 

површина у породичној стамбеној згради, укључујући комуникације и 

помоћне просторије; 

- површине спортско-рекреативних простора, базена, теретана, сауна, 

билијарна сала и сличних простора у стамбеним објектима, не сматрају се 

заједничким просторијама. 

 

Члан 11. 

Корисна површина за накнаду за уређење градског грађевинског земљишта 

обрачунава се са следећим коефицијентима: 

1. Коефицијентом 2 за: 

1.1. објекте бензинских пумпи са припадајућим садржајем без надстрешнице, 

2. Коефицијентом 1 за: 



2.1. све корисне површине наведене у члану 10, 

2.2. спортско-рекреативне "балоне", 

2.3. надстрешнице уз бензинску пумпу, 

3. Коефицијентом 0,75 за: 

3.1. галерије у затвореном простору, 

3.2. стамбене површине и магацине у подрумским и сутеренским етажама, 

4. Коефицијентом 0,50 за: 

4.1. гаражна мјеста без комуникација, 

4.2. све помоћне зидане објекте уз породичне стамбене објекте (оставе, шупе и  

       сл.), 

4.3. отворене базене и отворене спортске терене уз породичне стамбене  

      објекте, 

4.4. надстрешнице уз привредно-производне и пословне објекте, 

4.5. површине отворених простора (балкони, терасе, тремови и лође). 

5. Коефицијентом 0,25 за: 

5.1. објекте јавне намене: рекреативно-спортски објекти и објекти забаве и  

       разоноде на отвореном простору, 

5.2. економске објекте уз породичне стамбене објекте (кошеви, амбари, сјеници  

       и сл.), 

5.3. отворена складишта. 

 

Накнада се не обрачунава за површине лифтова и комуналних постројења 

(подстаница, акубатерија, хидроцила и трафо-станица у оквиру објекта). 

 

Члан 12. 

Ако не постоји документација на основу које се може одредити висина накнаде за 

уређење градског грађевинског земљишта по јединици мјере, висина те накнаде 

одређује се на бази цијене трошкова уређења од  68,5 КМ /м2. 

Базна цијена из претходног става валоризује се сваке године у складу с индексом 

раста  цијена грађевинских радова . 

Базна цијена из став 1. овог члана валоризује се и током године да се, примјеном 

објављених индекса раста цијене грађевинских радова, доведе на одговарајући 

ниво на дан доношења рјешења о урбанистичкој сагласности. 

 

 

Члан 13. 

Ако се базна цијена трошкова уређења градског грађевинског земљишта узме као 

базни фактор 1,00000  учешћа појединих врста трошкова уређења у базној цијени 

износи: 

А) Трошкови припремања градског грађевинског земњишта 

Р.бр. Врста трошкова уређења Учешће у А цени 

1.  Накнада за претварање пољопривредног у 

грађевинско земњиште 

0.01048 

 

2.  Трошкови прибављања земљишта у 

друштвеној својини и земљишни препис 

0.00665 

 

3.  Геодетски планови 0.00460 



4.  Геодетска и друга испитивања земљишта 0.00214 

5.  Просторно изведбени планови 0.01453 

6.  Локацијска документација 0.00360 

7.  Пројекти  комуналних  грађ. и инсталација 0.00574 

8.  Рушење објеката 0.01000 

9.  Санација земљишта 0.05139 

10.  Измештање комуналних  грађ. инсталација 0.00279 

11.  Накнада за усјеве и засаде 0.00197 

12.  Накнада за објекте и пресељавање 0.10211 

13.  Замјенски станови 0.07181 

14.  Одржавање празних станова 0.00142 

15.  Остали трошкови у припреми земљишта 0.00079 

16.  Оперативна координација за  прип. земљ 0.05000 

                                                                                             СВЕГА : 0.34000 

Б) Трошкови опремања градског грађевинског земљишта 

Р.бр. Врста трошкова уређења Учешће у  Б цени 

     1. Макадамски пут 0.03504 

2. Асфалтни пут 0.06780 

3. Асфалтни пут са тротоаром 0.10328 

4. Паркиралиште 0.04868 

5. Јавна расвјета 0.03295 

6. Хортикултурно уређење 0.02055 

7. Кишна канализација 0.05119 

8. Водоводна мрежа 0.03993 

9. Фекална канализација 0.04975 

10. Топловодна мрежа 0.07274 

11. Гасна мрежа  0.03253 

12. Електрична мрежа 0.03655 

13. Телефонска мрежа 0.02359 

14. Оперативна координација 0.05000 

 

                                                                           СВЕГА: 0.66000 

                                                                                             УКУПНО А + Б: 1.00000 

 

 

Члан 14. 

Ако су поједине врсте трошкова уређења градског грађевинског земљишта познате 

односно изводиве примјеном индексне методологије, оне ће се узети у том износу 

без обзира на њено учешће у базној цијени, а непознате врсте трошкова рачунаће се 

према свом учешћу у базној цијени. 

 

Члан 15. 

Када се накнада за уређење градског грађевинског земљишта одређује на основу 

базне цијене, у њу могу ући само оне врсте трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта које  користе инвеститоровој грађевини. 



 

Члан 16. 

Ако прикључци на приступни пут, водоводну, канализациону, електричну мрежу и 

остали трошкови опремања градског грађевинског земљишта нису обезбеђени на 

самој грађевинској парцели, а налазе се на удаљености до 10 м`од грађевинске 

парцеле, накнада за уређење градског грађевинског земљишта под тим основама 

умањује се за 20%. 

Ако се прикључци налазе на удаљености од 10 – 20 м`, од грађевинске парцеле 
накнада за уређење градског грађевинског земљишта по наведеним основима 

умањује се за 30%. Ако су прикључци из става 1. овог члана на већој 

удаљености од 20 м` од грађевинске парцеле накнада за уређење градског 

грађевинског земљишта по наведеним основама не плаћа се. 

 

Члан 17. 

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта, обрачуната по овој одлуци, 

умањује се: 

- у висини 40% за објекте које гради Црвени крст  као и друге организације са 

истом дјелатношћу, за објекте који су намјењени за обављање њихове 

дјелатности. За магацине за складиштење хуманитарне помоћи, чија се 

изградња финансира средствима Црвеног крста, накнада се обрачунава у 

висини 10% накнаде; 

- у висини од 20% за објекте чији су инвеститори државни органи и 

организације, органи локалне самоуправе и организације које обављају јавну 

дјелатност за објекте који су по намјени у функцији њихове дјелатности; 

- у висини од 20% за станове који се граде за  рјешавање стамбених потреба 

социјално угрожених лица, борачких катергорија чија изградња се 

финансира из буџета или дијелом из буџета; 

- у висини од 20% за  производне објекте гдје се планира запослити до 10 

лица; 

- у висини од  40 % за  производне објекте гдје се планира запослити до 50 

лица; 

- у висини од  60 % за  производне објекте  гдје се планира запослити  преко 

100 лица; 

- за изградњу објеката који су директно у функцији обављања комуналних 

делатности и објеката који су дио инфраструктурне мреже и постројења, 

накнада за уређење грађевинског земљишта се не плаћа. 

Трошкови оперативне кординације се процентуално умањују од умањења 

појединих трошкова уређења и опремања градског грађевинског земљишта,  

односно присуства наведених трошкова. 

 

Члан 18. 

Ако се објекат гради на градском грађевнском земљишту које није уређено, 

инвеститор је дужан да изврши уређење на цијелој површини грађевинске парцеле  

сагласно урбанистичко техничким условима утврђеним у урбанистичкој 

сагласности. 



У случају из предходног става инвеститор није дужан да плати накнаду за 

трошкове уређења гарађевинске парцеле које је извршио, већ само сразмјерни 

износ накнаде која отпада на то земљиште, а који се односи на трошкове уређења 

који су раније извршени (довод струје, водовода, канализације, изградње пута и 

др...)  

Код доградње и надоградње постојећих објеката, односно код замјене старог 

објекта новим објектом инвеститор плаћа разлику накнаде за уређење грађевинског 

земљишта за површину дограђеног, односно надограђеног  дијела, односно разлику 

у површини старог и новог објекта. 

Лице које врши унутрашњу адаптацију и реконструкцију у оквиру постојећег 

габарита и волумена легално изграђеног објекта, без повећања укупне обрачунске 

површине, не плаћа накнаду за уређење грађевинског земљишта. 

Са инвеститором се може уговорити, када је то потребно, динамика уређења 

градског грађевинског земљишта. 

 

Члан 19. 

Накнада за уређење  грађевинског земљишта за постављање привремених објеката 

утврђује се  по овој одлуци, а обрачунава се у висини од: 

- 20% накнаде за објекте са роком привремености до три године  

- 30% накнаде за објекте са роком привремености преко три године или 

календарски неодређеним роком 

 

Члан 20. 

Износ накнада за трошкове уређење градског грађевинског земљишта за једну 

грађевину утврђује се рјешењем о урбанистичкој сагланости према корисној 

површини објекта који ће се градити (КМ/м ²), а коначан износ накнаде утврђује се 

у поступку издавња одобрења за грађење. 

 

Члан 21. 

Накнада за  трошкове уређења осталог  грађевинског земљишта се не наплаћује.  

 

Члан 22. 

Средства која се остварују из накнаде за уређење градског грађевинског земљишта 

користе се за трошкове накнаде ранијим власницима, трошкове уређења земљишта 

и трошкове израде просторно–планске документације. 

 

Члан 23. 

Инвеститору  изградње објекта на градском грађевинском земљишту не може се 

издати одобрење за грађење, нити се може извршити укњижење у земљишним и 

другим јавним књигама док не поднесе доказ да је плаћена накнада за трошкове 

уређења. 

Члан 24. 

Ступањем  на снагу ове Одлуке престају да важе  чланови  42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 

49. 50. 51. 52. 53. Одлуке о грађевинском земљишту (Сл. гласник Општине 

Требиње  бр. 6/05 ). 



У  осталим члановима Одлуке о грађевинском земљишту  (Сл. гласник Општине 

Требиње  бр. 6/05 ) ријечи који се односе на уређење гарађевинског земљишта 

бришу се.  

Члан 25. 

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

гласнику Општине Требиње" 

 

Број:09-013-101/07                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:04.04.2007. године                                           Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 58. Закона о уређењу простора («Службени гласник РС» број 

84/02) и члана 31. Статута Општине Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» 

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

04.04.2007. године, донијeла је 

 

О Д Л У К У 

о именовању Савјета за израду Регулационог плана '' Центар'' 

 

Члан 1. 

 У Савјет за израду Регулационог плана '' Центар'',  именују се: 

 

1. Весна Шаренац, дипл. инж. арх, – предсједник, 

2. Славица Секуловић, дипл. прав, 

3. Драган Анђић, дипл. инж. арх, 

4. Ђорђе Одавић, мр. археологије, 

5. Божидар Гордијан, инж. ел., 

6. Раде Лечић, инж. грађ., 

7. Момчило Алексић, дипл. инж. ел. 

       

Члан 2. 

 Задатак Савјета из члана 1. ове Одлуке дефинисан је чланом 58. Закона о 

уређењу простора. 

 

Члан 3. 

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

«Службеном гласнику Општине Требиње». 

 

Број:09-013-102/07                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                           Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 58. Закона о уређењу простора («Службени гласник Републике 

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

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

сједници одржаној дана 04.04.2007. године, донијела је 

 



О Д Л У К У 

о именовању Савјета за израду Регулационог плана ''Стари град'' 

 

Члан 1. 

 У Савјет за израду Регулационог плана '' Стари град'',  именују се: 

 

1. Момчило Ђого, дипл. инж. арх, – предсједник 

2. Славица Секуловић, дипл. прав, 

3. Берта От, дипл. инж. арх, 

4. Ђорђе Одавић , мр.археологије 

5. Божидар Гордијан, инж. ел, 

6. Раде Лечић, инж. грађ, 

7. Момчило Алексић, дипл. инж. ел. 

       

  

Члан 2. 

 Задатак Савјета из члана 1. ове Одлуке дефинисан је чланом 58. Закона о 

уређењу простора. 

 

Члан 3. 

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

«Службеном гласнику Општине Требиње». 

 

Број:09-013-103/07                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                       Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 58. Закона о уређењу простора («Службени гласник Републике 

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

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

сједници одржаној дана 04.04.2007. године, донијeла је 

 

О Д Л У К У 

о именовању Савјета за израду Регулационог плана '' Сјеверни логор'' 

 

Члан 1. 

 У Савјет за израду Регулационог плана ''Сјеверни логор'',  именују се: 

1. Момчило Ђого , дипл. инж. арх, – предсједник, 

2. Славица Секуловић, дипл. прав, 

3. Илинка Вулешевић, дипл. инж. арх, 

4. Ђорђе Одaвић , мр.археологије 

5. Драган Милићевић, дипл. инж. ел, 

6. Раде Лечић, инж. грађ, 

7. Момчило Алексић, дипл. инж. ел. 

       

  

Члан 2. 



 Задатак Савјета из члана 1. ове Одлуке дефинисан је чланом 58. Закона о 

уређењу простора. 

 

Члан 3. 

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

«Службеном гласнику Општине Требиње». 

 

Број:09-013-104/07                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                      Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 58. Закона о уређењу простора («Службени гласник Републике 

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

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

сједници одржаној дана 04.04.2007. године, донијeла је 

 

О Д Л У К У 

о именовању Савјета за израду Регулационог плана '' Градина'' 

 

Члан 1. 

 У Савјет за израду Регулационог плана ''Градина '',  именују се: 

1. Весна Ђоровић, дипл. инж. арх, – предсједник 

2. Славица Секуловић, дипл. прав, 

3. Драган Анђић, дипл. инж. арх, 

4. Миодраг Спаић, дипл.инж. ел, 

5. Раде Лечић, инж. грађ, 

6. Момчило Алексић, дипл. инж. ел. 

       

  

Члан 2. 

 Задатак Савјета из члана 1. ове Одлуке дефинисан је чланом 58. Закона о 

уређењу простора. 

 

Члан 3. 

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

«Службеном гласнику Општине Требиње». 

 

Број:09-013-105/07                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                   Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 23. Закона о локалној самоуправи ( «Службени гласник 

Републике Српске» број 101/04,42/05,118/05) и члана 27. и 31. Статута Општине 

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

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 04.04. 2007. године,  донијела 

је  

 

 



О  Д  Л  У  К  У 

о организовању Службе  правне помоћи у Административној служби 

Општине Требиње 

 

Члан 1. 

У циљу заштите и остваривања права и интереса грађана  заснованих  на  

закону, организује се  Служба правне помоћи у Административној служби општине 

Требиње. 

 

Члан 2. 

Правo на пружање правне помоћи  имају  грађани  са  пребивалиштем  на 

територији општине Требиње. 

Служба правне помоћи пружа правну помоћ, по правилу, на усмени захтјев 

странке која се непосредно обрати служби. 

 

Члан 3. 

            О пружању правне помоћи води се уписник.  

            Уписник садржи: редни број, датум пружања услуге, име и презиме странке, 

предмет пружања правне помоћи, износ накнаде и напомена. 

                                            

Члан 4. 

Послове пружања правне помоћи могу вршити дипломирани правници са 

три године радног искуства на правним пословима, положеним стручним испитом 

за рад у административној служби јединице локалне самоуправе или правосудним 

испитом. 

 

Члан 5. 

На поднеске и исправе које састави Служба правне помоћи ставља штамбиљ 

службе и потпис лица које је пружило правну помоћ. 

 

Члан 6. 

Лице које обавља послове пружања правне помоћи самостално је у свом 

раду, помоћ                 пружа у оквиру закона, подзаконских аката и добијених 

овлаштења од странке, а у циљу  заштите интереса странке у остваривању и 

заштити својих права заснованих на закону.  

 

Члан 7. 

            Правна помоћ пружа се грађанима усмено и писмено, а обухвата давање 

усмених савјета или састављање одговарајућих писмених поднесака. 

Странка  сама прибавља  исправе и друга доказна средства потребна за 

пржање правне помоћи. 

 

Члан  8. 

Усмена правна помоћ обухвата давање правних савјета и може се дати 

одмах, а ако се ради о сложенијој правној ствари усмена правна помоћ се пружа 

наредног дана или у договору са странком. 



 

 

 

Члан 9. 

 

   Писмена правна помоћ обухвата:  

- састављање поднесака (захтјеви, представке, тужбе, жалбе и сл.), 

- састављање исправа (уговори, тестаменти и др.), као и вршење других 

правних послова у складу са законом и подзаконским актима. 

 

Члан 10. 

У зависности од обима и сложености правне ствари, писмена правна помоћ 

се пружа   наредног радног дана или у договору са странком. 

 

Члан 11. 

Радници Службе правне помоћи дужни су да као службену тајну чувају све 

оно што им је странка у вези са пружањем  правне помоћи повјерила. 

 

Члан 12. 

За услуге пружања правне помоћи плаћа се накнада по тарифи која је 

саставни дио ове одлуке. 

 

Члан 13. 

Правну помоћ  без накнаде имају: 

- породице погинулих  и несталих бораца, 

- ратни војни инвалиди и логораши, 

- цивилне жртве  рата, 

- инвалидна  лица 

- пензионери, 

- корисници сталне социјалне помоћи, 

- лица  пријављена Заводу за запошљавање 

- други корисници  у случајевима предвиђеним Тарифом о новчаној накнади. 

 

Члан 14. 

 

За остваривање права на бесплатну правну помоћ странка је обавезна, уз 

личну карту,  доставити и одговарајућу вјеродостојну исправу којом потврђује 

статус лица из члана 11 ове одлуке (рјешење, чек од пензије, потврду и сл.). 

 

Члан 15. 

За списе и радње које пружа Служба правне помоћи плаћа се општинска 

административна такса по следећој тарифи општинских административних такса: 

                                                                                                

Т  А  Р  И  Ф  А 

о општинској административној такси за пружање правне помоћи грађанима 

 



Тарифа број 1 

                                                                                                                              

Плаћа се у КМ 

 

 Тужбе у кривичном и парничном поступку.................................................... 25                                                    

                                                                                                                                                                                                                           

Тарифа број 2 

 

 Жалбе, уговори, тестаменти.............................................................................. 15 

 

 

Тарифа број 3 

 Приједлог за покретање извршног поступка     

 Поднесци у ванпарничном поступку................................................................ 10 

 

Тарифни број 4 

 Остали поднесци, пуномоћи, изјаве и сл............................................................5 

 

 

Тарифа број 5 

  Сви усмени правни савјети пружају се без накнаде. 

 

Тарифа број 6 

Правна помоћ пружа се без накнаде: пензионерима, породицама палих и 

несталих  бораца и корисницима сталне социјалне помоћи за све облике 

пружања правне помоћи.  

Под сталном социјалном помоћи подразумјева се новчана помоћ коју корисник 

прима код надлежног органа за социјалну заштиту. 

Избјеглом, расељеном становништву и повратницима услуге правне помоћи 

пружају се без накнаде ако се њихови захтјеви односе на област рјешавања 

статусних питања расељеног, избјеглог становништва и повратника. 

 

Тарифа број 7 

Борцима рата 1991-1995. године, борцима НОР-а и члановима њихових 

породица правна помоћ се пружа без накнаде ако се ради  о питањима из области 

борачке заштите. 

Сви поднесци који се упућују Центру за социјални рад, а тичу се остваривања 

права на социјалну заштиту су без накнаде, као и поднесци који се подносе другим 

организацијама и установама, а којима се тражи социјална помоћ. 

 

Члан  16. 

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

гласнику Општине Требиње”. 

Број:09-013-106/07                                                                  П Р Е Д С Ј Е Д Н И К                                                     

Датум:04.04.2007. године                                                      Никола Секуловић,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                  

________________________________________________________________________                                                                                             



На основу члана 15. став 1. тачка 3 Закона о локалној самоуправи (Службени 

гласник РС број 101/04) 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 04.04.2007. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о термину одржавања Манифестације 

„ Дучићевих вечери поезије “ 

 

Члан 1. 

Дучићеве вечери поезије ће се одржати сваке године у првој половини септембра. 

 

Члан 2. 

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

Општине Требиње“. 

 

Број:09-013-107/07                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                    Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

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

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

Требиње, на сједници одржаној дана 04.04.2007. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

Прихвата се Информација о програмима одржаним у оквиру Манифестације 

Требињске љетне свечаности у 2006. години. 

 

 

Број:09-013-108/07                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                    Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 15. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС» број 101/04) 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 04.04.2007. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

 о измјени и допуни Одлуке  

о оснивању Манифестације под називом 

 „Требињске љетне свечаности“ 

 

I 

У Одлуци о оснивању Манифестације под називом «Требињске љетне свечаности», 

број:09-013-19/2002 од 18.03.2002. године («Службени гласник Општине Требиње» 



број 1/2002), у даљем тексту Одлука, иза става  I Одлуке додаје се нови став  «I а» 

који гласи: 

„Циљ манифестације је: презентација највиших достигнућа у култури и развој 

културно - умјетничког аматеризма у општини Требиње“. 

 

II 

Иза става II Одлуке додаје се нови став „IIа“ који гласи: 

„Органи Манифестације су Савјет Манифестације, који именује Скупштина 

општине Требиње, као и стални и повремени органи које именује Савјет 

Манифестације“. 

 

III 

Став III и IV Одлуке се мијењају и постају став III који гласи: 

„У оквиру Манифестације редовно ће се одржавати следећи програми: 

Дјечији музички фестивал «Звон звонке пјесме», Фестивал позоришних аматера 

под називом «Фестивал фестивала», смотра професионалних позоришта, смотра 

фолклора. 

Поред ових садржаја Програмски савјет може укључити и друге програме (ликовна 

колонија, музички програми, ликовне изложбе, изложбе фотографија, поетско - 

прозни програми, филмски програми, позоришни програми, програми требињских 

стваралаца и друго), ако оцијени да ће допринијети обогаћивању укупне културне 

понуде“. 

 

IV 

Иза става III Одлуке додаје се став IV који гласи: 

„Организационе и техничке послове појединих програма у оквиру Манифестације 

обављаће: ЈУ Центар за информисање и културу; Музеј „Херцеговине“; Народна 

Библиотека Требиње; ЈУ Дом младих. 

Програмски савјет Манифестације може повјерити организацију појединих 

програма удружењима грађана и омладинским организацијама за које процијени да 

имају организационе способности и капацитете“. 

 

V 

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

општине Требиње“ 

 

Број:09-013-109/07                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                     Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 15. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС» број 101/04) 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 04.04.2007. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању Савјета Манифестације  



„Требињске љетне свечаности“ 

 

1. 

У Савјет Манифестације „Требињске љетне свечаности“ именују се: 

1.  Начелник Општине Требиње - Предсједник Савјета 

2.  Његово Преосвештенство Епископ Захумско – Херцеговачки и 

      Приморски, господин Григорије 

3.   Предсједник СО Требиње 

4.   Замјеник Начелника Општине 

5.   Потпредсједник СО Требиње 

6.   Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

7.   Шеф Одсјека за друштвене дјелатности 

8.   Предсједник Савјета за културу СО Требиње 

9.   Директор ЦИКА 

10. Директор Музеја  Херцеговине 

11. Директор Народне Библиотеке 

12. Лука Кецман 

13. Слободан Вујовић 

14. Брано Дурсун 

15. Момир Бркић 

16. Божидар Вучур 

17. Слободан Мрдић 

18. Игор Бошњак 

19. Здравко Бутулија 

20. Небојша Ратковић 

 

2. 

Савјет Манифестације  „Требињске љетне свечаности“: 

- Доноси правила и пропозиције Манифестације 

- Доноси пропозиције за одржавање појединих програма и садржаја који се 

одржавају у оквиру Манифестације 

- Именује чланове сталних и повремених органа Манифестације (Програмски 

савјет, Умјетнички савјет, Организациони одбор) 

- Усваја финансијски план и обрачун трошкова Манифестације 

- Подноси Извјештај о одржаној Манифестацији Скупштини Општине 

- Утврђује организаторе појединих садржаја и програма       

   

3. 

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

Општине Требиње“ 

Број:09-013-110/07                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                   Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________  

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

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



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

Требиње, на сједници одржаној дана 04.04.2007. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Прихвата се Извјештаја Одбора Скупштине општине за контролу примјене 

критерија и намјенског кориштења средстава кредита. 

 

Број:09-013-111/07                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:04.04.2007. године                                       Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

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

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

Стратегије развоја општине Требиње до 2017. године („Сл. гласник Општине 

Требиње“ број 2/07), Начелник Општине, донио је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Одбора за израду 

Стратегије развоја општине Требиње 

 

I 

У Одбор за израду Стратегије развоја општине Требиње до 2017. године 

именују се: 

 

1. Др Доброслав Ћук 

2. Никола Секуловић 

3. Др Раде Иванковић 

4. Др Ранко Глушчевић 

5. Михајло Тешановић 

6. Драган Анђелић 

7. Драго Бендераћ 

8. Петар Иванковић 

9. Радивоје Максимовић 

10. Миљан Вуковић 

11. Ђорђо Одавић 

12. Миодраг Самарџић 

13. Ђорђе Вучинић 

14. Слободан Мрдић 

15. Радмила Чичковић 

16. Мира Ћук 

17. Љиљана Перовић 

18. Марина Гаџа 

19. Гојко Грче 

20. Драгомир Брњош 



21. Весна Шаренац 

22. Миленко Миленковић 

23. Далибор Рајковић 

 

II 

Задатак и надлежности Одбора дефинисани су Одлуком о изради стратегије развоја 

општине Требиње до 2017. године. 

 

III 

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

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-111-6/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:19.03.2007. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

_______________________________________________________________________

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

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

(„Сл.гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. 

став 2. Одлуке о извршењу Буџета Општине Требиње за 2007. годину од 

02.03.2007. године,  Начелник Општине, донио је следећи  

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 

I 

Даје се сагласност на План утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине 

Требиње за 2007. годину, потребних за реализацију активности Туристичке 

организације општине Требиње, везаних за реализацију активности Туристичке 

организације током 2007. године. 

 

II 

Планирана средства на нивоу од 30.000,00 КМ (грант Туристичке организације 

општине Требиње) реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на 

рачун Туристичке организације Требиње број: 555-009-00262727-06 код Нове Банке 

Требиње – кварталним уплатама. 

 

III 

Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за 

финансије и Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о 

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

Требиње за 2007. годину). 

 

IV 

Обај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

V 



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

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-400-29/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:21.03.2007. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

Начелник Општине, донио је следећи  

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 

I 

Даје се сагласност на План утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине 

Требиње за 2007. годину, потребних за реализацију активности ЈУ 

«ТРЕБИЊЕСПОРТ» Требиње које су предвиђене Планом и Програмом Установе  

за 2007. годину број: 17/07 од 15.03.2007. године. 

 

II 

Планирана средства на нивоу од 150.000,00 КМ (грант ЈУ «ТРЕБИЊЕСПОРТ» 

Требиње) реализоваће Одјељење за финансије кварталним преносом средстава на 

рачун Установе. 

 

III 

Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за 

финансије и Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о 

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

Требиње за 2007. годину). 

 

IV 

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

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-400-28/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:27.03.2007. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

________________________________________________________________________

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

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

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

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

Начелник Општине, донио је следећи  

 
 



З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 

I 

Даје се сагласност на План утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине 

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

рада Требиње које су предвиђене Планом и Програмом рада Савеза  за 2007. годину 

број: 02/07 од 20.03.2007. године. 

 

II 

Планирана средства на нивоу од 5.000,00 КМ (грант Савеза инвалида рада 

Требиње) реализоваће Одјељење за финансије кварталним преносом средстава на 

рачун Савеза. 

 

III 

Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за 

финансије и Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о 

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

Требиње за 2007. годину). 

 

IV 

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

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-400-36/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:27.03.2007. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

Начелник Општине, донио је следећи  

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 

I 

Даје се сагласност на План утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине 

Требиње за 2007. годину, потребних за реализацију активности Центра за 

информисање и културу Требиње које су предвиђене Планом и Програмом рада 

Центра  за 2007. годину број: 36/07 од 10.03.2007. године. 

 

II 

Планирана средства на нивоу од 200.000,00 КМ (грант Центра за информисање и 

културу Требиње) реализоваће Одјељење за финансије кварталним преносом 

средстава на рачун Центра за информисање и културу Требиње. 



 

III 

Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за 

финансије и Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о 

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

Требиње за 2007. годину). 

 

IV 

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

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-400-47/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:27.03.2007. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

Начелник Општине, донио је следећи  

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 

I 

Даје се сагласност на План утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине 

Требиње за 2007. годину, потребних за реализацију активности Ватрогасног 

друштва „Ластва“ које су предвиђене Планом и Програмом рада Друштва  за 2007. 

годину број: 17/07 од 07.03.2007. године. 

 

II 

Планирана средства на нивоу од 40.000,00 КМ (грант Ватрогасног друштва 

„Ластва“) реализоваће Одјељење за финансије кварталним преносом средстава на 

рачун Друштва. 

 

III 

Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње, односно Одјељењу за 

финансије и Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о 

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

Требиње за 2007. годину). 

 

IV 

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

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-400-45/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:27.03.2007. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

________________________________________________________________________ 



 

 

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

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

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

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

Начелник Општине, донио је следећи  

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 

I 

Даје се сагласност на План утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине 

Требиње за 2007. годину, потребних за реализацију активности Друштва 

добровољних давалаца крви Требиње које су предвиђене Планом и Програмом рада 

Друштва  за 2007. годину број: 06/07 од 20.03.2007. године. 

 

II 

Планирана средства на нивоу од 12.000,00 КМ (грант Друштва добровољних 

давалаца крви Требиње) реализоваће Одјељење за финансије кварталним преносом 

средстава на рачун Друштва. 

 

III 

Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње, односно Одјељењу за 

финансије и Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о 

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

Требиње за 2007. годину). 

 

IV 

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

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-400-46/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:27.03.2007. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

Начелник Општине, донио је следећи  

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 

I 



Даје се сагласност на План утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине 

Требиње за 2007. годину, потребних за реализацију активности Агенције за развој 

малих и средњих предузећа општине Требиње које су предвиђене Планом и 

Програмом рада Агенције  за 2007. годину број: 16/07 од 09.03.2007. године. 

 

II 

Планирана средства на нивоу од 40.000,00 КМ (грант Агенције за развој малих и 

средњих предузећа општине Требиње) реализоваће Одјељење за финансије 

кварталним преносом средстава на рачун Агенције за развој малих и средњих 

предузећа општине Требиње. 

 

III 

Обавезује се корисник гранта да Општини Требиње, односно Одјељењу за 

финансије и Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о 

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

Требиње за 2007. годину). 

 

IV 

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

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-400-49/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:30.03.2007. 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 ("Службени 

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 1.680,00 КМ из средстава буџетске 

резерве на рачун Друштва математичара „Еуклид“ Требиње број: 

5620088024119075 на име помоћи за организовање школе младих математичара, 

ради припреме за републичка и савезна такмичења. 

 

             II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

Обавезује се коринсик средстава да Општини Требиње пружи доказ о намјенском 

утрошку истих. 

 

 

III 

 



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

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-431-25/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:02.04.2007. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

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

(„Сл.гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. 

став 2. Одлуке о извршењу Буџета Општине Требиње за 2007. годину од 

02.03.2007. године,  Начелник Општине, донио је следећи  

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

 

I 

Даје се сагласност на План утрошка средстава предвиђених Буџетом Општине 

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

Требиње, које су предвиђене Планом и Програмом рада Савеза за 2007. годину 

број: 6/07 од 20.03.2007. године. 

 

II 

Планирана средства на нивоу од 5.000,00 КМ (грант Савеза слијепих Требиње) 

реализоваће Одјељење за финансије кварталним преносом средстава на рачун 

Савеза слијепих Требиње број: 562-008-00002160-25 код Развојне банке у Требињу. 

 

III 

Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за 

финансије и Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о 

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

Требиње за 2007. годину). 

 

IV 

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

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-400-51/07                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:04.04.2007. године                                             Др Доброслав Ћук,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

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

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

Меморандума о разумијевању закљученог између Општине Требиње и Пројекта 

управне одговорности (ГАП) 28.12.2004. године,  и у складу са Додатком Обиму 

послова за унапређење услуга грађанима у вези   побољшања процеса издавања 

сагласности у области урбанизма и грађења закљученим дана 07.02.2007. године, 



између Општине Требиње и Пројекта Управне Одговомости у БиХ-ГАП, Начелник 

општине донио је  

 

 

О Д Л У К У 

 

О УСПОСТАВЉАЊУ ЦЕНТРА ЗА ДОЗВОЛЕ 

ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕЊА  У 

ОКВИРУ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ ГРАЂАНИМА У 

ОПШТИНИ  ТРЕБИЊЕ 

 

 

Члан 1. 

У Општини  Требиње  успоставља се Центар за дозволе из области урбанизама и 

грађења    ( у  даљем тексту Центар ) 

Центар ће бити лоциран у оквиру Центра за услуге грађанима, у згради Општине, у 

улици  Вука Караџића, бр. 2. 

 

 

Члан 2. 

Успостављање Центра биће резултат заједничког ангажовања Општине и ГАП 

Пројекта, у оквиру реализације Пилот пројекта унапријеђења пружања услуга 

грађанима у области урбанизма и грађења. 

 

 

Члан 3. 

Између Општине и ГАП-а је потписан Споразум о обиму послова на успостављању 

Центра, којим је, између осталог, регулисано слиједеће: 

 

- врсте и садржај активности које је неопходно предузети 

- носиоце и расподјелу појединачних активности у реализацији, између 

Општине и ГАП-а, 

- трошкове појединих активности и укупне трошкове успостављања Центра, 

- подјелу финансирања од стране Општине и ГАП-а, 

- рокове за реализацију појединачних активности и рок за успостављања 

Центра, у складу са динамиком реализације ГАП Пројекта, 

- друга питања од значаја за успостављање Центра. 

 

 

Члан 4. 

Формира се Савјетодавни одбор за урбанизам  и грађење, у оквиру успостављања 

Центра унутар Административне службе Општине Требиње, у сврху пружања 

подршке приликом спровођења Пројекта и давања смјерница за рад локалних 

органа управе и потписника Меморандума о разумјевању (предузећа и јавних 

установа). 



Савјетодавни одбор има савјетодавну улогу и бави се техничким и организационим 

аспектима Пројекта. 

 

Чланови Савјетодавног одбора биће именовани на основу Меморандума о 

разумијевању о успостављању Центра за дозволе из области урбанизма и грађења, 

потписаног између Начелника општине и јавних установа и предузећа. 

 

Чланове Савјета чине овлаштени представници: 

 

- Општине Требиње 

- ЈП   за комуналну хидротехнику " Водовод" а.д. Требиње 

- " Телеком  Српске " АД  Регионални Телеком РЈ Требиње 

-  "Електрохерцеговина " а.д. Требиње 

- Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове -ПЈ Требиње 

- Завод за заштиту  природног и културно историјског  наслеђа  РС  -РЈ 

Требиње 

 

Члан 5. 

У сврху пружања стручних и савјетодавних мишљења и приједлога, те дневне 

координације свих активности Центра и редовног информисања  Савјетодавног 

одбора о активностима везаним за имплементацију Акционог плана, формира се 

Радна група Центра  (у даљем тексту: Радна група), у саставу: 

 

-  Весна Шаренац, шеф Одсјека за просторно уређење,   

-  Смиља  Ружић, шеф   Одсјека за  комуналне послове, 

-  Биљана Крунић, самостални стручни сарадник у Одјељењу финансије, 

-  Славица Секуловић, самостални стручни сарадник у Одјељењу за 

просторно уређење, 

-  Перо Мунишић, самостални стручни сарадник у Одјељењу за просторно 

уређење, 

-  Дејан Јанковић, менаџер у Центру за услуге грађанима,  

-  Бранислав Трнинић, систем администратор. 

 

Главне функције Радне групе су стална координација и имплементација Пројекта, 

дефинисање главних задатака, организација рада путем Координатора, те 

настављање процеса праћења и унапређења рада Центра. 

 

 

Члан 6. 

За координацију свих активности на успостављању Центра, за провођење задатака 

Радне групе и контакте са ГАП-ом, испред Општине именује се  Весна  Шаренац. 

 

Координатор Радне групе је одговоран за дневне активности пилот пројекта везане 

за Центар, укључујући интеракцију ГАП-а и Савјетодавног одбора, провођење свих 

активности везаних за односе са јавношћу и медијима, одржавање састанака са 



Начелником општине, Руководиоцем Центра за пружање услуга грађанима, 

одборницима Скупштине општине  Требиње. 

 

 

Члан 7. 

Начин рада и задаци Савјетодавног одбора, Радне групе и Координатора радне 

групе ближе ће се дефинисати  Пословником о раду. 

 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у «Службеном 

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-122-15-1/07                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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

________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                 

           

 

 

 
 

 

Садржај:                                                                                                    Страна: 

 

1. Одлука о утврђивању земљишта које је изгубило 

      својство непокретности у општој употреби и 

      Закључак о неприхватању понуде, 

2. Одлука о именовању Комисије за избор секретара 

      Скупштине општине и начелникâ одјељењâ 

      Административне службе Општине Требиње, 

3. Одлука о утврђивању критерија и расписивању 

      јавног конкурса за избор Секретара  

      Скупштине општине Требиње, 

4. Одлука о именовању комисијâ за избор 

      и именовање чланова управних, надзорних одбора 

      и директора предузећа и установа  

      чији је оснивач Скупштина општине, 

5. Одлука о расписивању поновног конкурса 

      за избор и именовање чланова управних и  

      надзорних одбора у предузећима и установама  

      чији је оснивач Скупштина општине  

      /за позиције које су упражњене/, 

6. Одлука о разрјешењу В.Д. директора  

      «Агенције за развој малих и средњих  

       предузећа Општине Требиње», 

7. Одлука о именовању В.Д. директора  



      «Агенције за развој малих и средњих предузећа  

      Општине Требиње», 

8. Одлука о усвајању оставке на мјесто предсједника 

      и Одлука о именовању предсједника Комисије 

      за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима, 

9. Одлука о именовању Етичке комисије части, 

10. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о правима 

      у проширеној социјалној заштити општине Требиње, 

11. Закључак о усвајању Информације о  

      поступцима око издржавања штићеника  

      у Дому пензионера Требиње,  

12. Рјешење о измјени Рјешења о именовању  

      чланова Одбора за контролу примјене критерија  

      и намјенског кориштења средстава, 

13. Програм уређења грађевинског земљишта за 2007. годину, 

14. Одлука о начину обрачуна накнаде трошкова  

      уређења грађевинског земљишта у 2007. години, 

15. Одлука о именовању Савјета за израду  

      Регулационог плана «Центар», 

16. Одлука о именовању Савјета за израду  

      Регулационог плана «Стари град», 

17. Одлука о именовању Савјета за израду  

      Регулационог плана «Сјеверни логор», 

18. Одлука о именовању Савјета за израду  

            Регулационог плана «Градина», 

19. Одлука о Служби правне помоћи у  

      Административној служби Општине Требиње, 

20. Одлука о термину одржавања Дучићевих вечери поезије, 

21. Закључак о усвајању Информације о програмима  

            одржаним у оквиру Манифестације  

            Требињске љетне свечаности у 2006. години, 

22. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о  

      оснивању Манифестације под називом  

      «Требињске љетне свечаности», 

23. Одлука о именовању Савјета  

       Манифестације «Требињске љетне свечаности», 

24. Закључак о усвајању Извјештаја Одбора  

      Скупштине општине за контролу примјене  

      критерија и намјенског кориштења средстава кредита, 

25. Рјешење о именовању чланова Одбора за израду  

      Стратегије развоја општине Требиње, 

26. Закључак, 

27. Закључак, 

28. Закључак, 

29. Закључак, 

30. Закључак, 



31. Закључак, 

32. Закључак, 

33. Закључак, 

34. Закључак. 

35. Одлука о успостављању Центра за дозволе 

из области урбанизма и грађења у оквиру Центра 

за услуге грађанима у Општини Требиње 

 


