СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ

Година XLIII

ТРЕБИЊЕ

Требиње,26.01.2006.године

Број: 1

________________________________________________________________________
На основу члана 30. став 2. и став 3. Закона о буџетском систему Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске» број 96/2003, 14/2004 и 67/2005)
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 26.12.2005. године, донијела је
О Д Л У К У
о привременом финансирању јавних расхода Општине Требиње до доношења
буџета за 2006. годину
Члан 1.
До доношења буџета Општине Требиње за 2006. годину финансирање јавних
расхода вршиће се по Одлуци о привременом финансирању Општине Требиње, а
најдуже за период од 1. јануара до 30. јуна 2006. године.
Члан 2.
Привремено финансирање врши се сразмјерно кориштеним у истом периоду у
буџету претходне фискалне године, а највише до половине укупних прихода
распоређених у буџету претходне фискалне године.
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је распоред по економским категоријама за период 01.01.31.03.2006. године и 01.01.-30.06.2006. године по одлуци о привременом
финансирању.
Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-242/05
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:26.12.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 15-18. Закона о комуналним дјелатностима («Службени гласник
Републике Српске» број 11/95) члана 19. Одлуке о комуналним дјелатностима
(«Службени гласник Општине Требиње» број 2/96) и члана 51. Статута општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 8/05 и 10/05) Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној дана 26.12.2005. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о вриједности бода за одређивање комуналне накнаде
1. Утврђује се вриједност бода за одређивање комуналне накнаде по јединици
мјере (м2) корисне површине простора за:
- стамбене, производне и отворене корисне површине
0,00068
- пословне просторе
0,00205
2. Висина комуналне накнаде по јединици мјере корисне површине простора
израчунава се на начин прописан Одлуком о комуналним дјелатностима.
3. Бод по овом закључку примјењује се од 01.01.2006. године.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-243/05
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:26.12.2005. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-244/05
Датум:26.12.2005. године
На основу члана 238.став 2.Закона о општем управном поступку («Службени
гласник Републике Српске»,број 13/02) Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 26.12.2005.године донијела је
РЈЕШЕЊЕ

УКИДА СЕ Рјешење број: 09-013-229-12/05 од 09.12.2005.године.
Образложење
Коначним Рјешењем у управном поступку ове Скупштине број: 09-013-229-12/05
од 09.12.2005. године Колак Васу додијељено је на кориштење градско грађевинско
земљиште означено као к.ч.број 354/71, уписано у з.к ул. бр.235 К.О. Мостаћи.
Због очигледне процесне грешке у раду Комисије за додјелу грађевинског
земљишта на кориштење, повријеђен је материјални закон и то Закон о
грађевинском земљишту, тачније његов члан 48. став 3. као и члан 25. Одлуке о
грађевинском земљишту, којима је предвиђено да ће одлуку по приговору на
резултате конкурса донијети Скупштина општине а не Комисија.
Због изложеног потребно је рјешење укинути по праву надзора јер је очигледно да
је повријеђен материјални закон.
Ово рјешење је коначно и против њега није допуштена жалба, али се може
покренути управни спор путем Окружног суда у Требињу у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
ПРЕДСЈЕДНИК
1. Именованом,
Никола Секуловић,с.р.
2. У спис,
3. Архиви.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-244-1/05
Датум:09.12.2005. године
На основу члана 238. став 2. Закона о општем управном поступку («Службени
гласник Републике Српске» број 13/02) Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 26.12.2005.године донијела је
РЈЕШЕЊЕ

УКИДА СЕ Рјешење број: 09-013-229-15/05 од 09.12.2005.године.
Образложење
Коначним Рјешењем у управном поступку ове Скупштине број: 09-013-229-15/05
од 09.12.2005. године Милану Дармановићу додијељено је на кориштење градско
грађевинско земљиште означено као к.ч.број 356/154, уписано у з.к ул. бр.235 К.О.
Мостаћи.
Због очигледне процесне грешке у раду Комисије за додјелу грађевинског
земљишта на кориштење, повријеђен је материјални закон и то Закон о
грађевинском земљишту, тачније његов члан 48. став 3. као и члан 25. Одлуке о
грађевинском земљишту, којима је предвиђено да ће одлуку по приговору на
резултате конкурса донијети Скупштина општине а не Комисија.
Због изложеног потребно је рјешење укинути по праву надзора јер је очигледно да
је повријеђен материјални закон.
Ово рјешење је коначно и против њега није допуштена жалба, али се може
покренути управни спор путем Окружног суда у Требињу у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
ПРЕДСЈЕДНИК
1.Именованом,
Никола Секуловић,с.р.
2.У спис,
3.Архиви.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-244-2/05
Датум:26.12.2005. године
На основу члана 238. став 2. Закона о општем управном поступку («Службени
гласник Републике Српске» број 13/02) Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 26.12.2005.године донијела је
РЈЕШЕЊЕ

I
УКИДА СЕ Рјешење број: 09-013-229-11/05 од 09.12.2005.године.

II
Одбија се приговор Кекић (Радован) Здравка на бодовну листу, као неоснован.

Образложење
Коначним Рјешењем у управном поступку ове Скупштине број: 09-013-229-11/05
од 09.12.2005. године Кекић Здравку додијељено је на кориштење градско
грађевинско земљиште означено као к.ч.број 296/3, уписано у з.к ул. бр.284 К.О.
Требиње.
Због очигледне процесне грешке у раду Комисије за додјелу грађевинског
земљишта на кориштење, повријеђен је материјални закон и то Закон о
грађевинском земљишту, тачније његов члан 48. став 3. као и члан 25. Одлуке о
грађевинском земљишту, којима је предвиђено да ће одлуку по приговору на
резултате конкурса донијети Скупштина општине, а не Комисија. Такође,
повријеђена је Одлука о грађевинском земљишту у погледу критерија на основу
којих се бодују кандидати. Именовани Кекић Здравко је бодован по основу учешћа
у рату тако да му је признат статус борца I категорије иако Рјешењем
Министарства рада и борачко инвалидске заштите број 03-2-568-1667-1/03 од
09.12.2005. године утврђено је да је борац седме категорије.
Наведено Рјешење достављено је Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту
Општине Требиње које га је доставило Конкурсној комисији као доказ у поступку.
Из предњег произилази да је Комисија именованом додијелила бодове који му не
припадају, односно који су овим Рјешењем оспорени, чиме је повријеђен
материјални пропис, односно Одлука о грађевинском земљишту, због чега су
настале правне послиједице. Сходно предњем, ријешено је као у ставу један
диспозитива.
У погледу приговора именованог Скупштина сматра да је исти требало одбити из
разлога што је техничком грешком наведено да му припада 169 бодова, гдје су му
признати бодови по основу тешког здравственог стања и по основу права на
дјечији додатак, обзиром да не може добити ове бодове јер нема доказа о
наведеном нити је исто споменуо у захтјеву за додјелу, због чега се приговор
сматра неоснованим.

Због изложеног потребно је рјешење укинути по праву надзора јер је очигледно да
је повријеђен материјални закон, односно приговор одбити.
Ово рјешење је коначно и против њега није допуштена жалба, али се може
покренути управни спор путем Окружног суда у Требињу у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
ДОСТАВЉЕНО:
ПРЕДСЈЕДНИК
1.Именованом,
Никола Секуловић,с.р.
2.У спис,
3.Архиви.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-244-3/05
Датум:26.12.2005. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући поводом приговора Сарић (Јово)
Миленка из Требиња, на основу члана 48. став 2. Закона о грађевинском
земљишту (''Службени гласник Републике Српске'' број 86/03) и члана 25. став 4.
Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник Општине Требиње» број
8/05) на сједници одржаној дана 26.12.2005. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Приговор Сарић (Јово) Миленка из Требиња, СЕ УСВАЈА и уврштава се на листу
приоритета на 40 мјесто са 82 бода и додјељује му се ради изградње индивидуалне
стамбене зграде неизграђено градско грађевинско земљиште у петој стамбено
пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр. 779/220 у површини од 313 м2
уписано у з.к.ул.бр.2. К.О. Требиње.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
1.671,42 КМ, словима (једна хиљада шестстотинаседамдесетједна /42 КМ), коју је
дужан уплатити у корист жиро рачуна општине Требиње број 562-008-0000105-057
врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Сарић (Јова) Миленка из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Начелник општине Требиње је на основу члана 45. Закона о грађевинском
земљишту и члана 16. у вези са чланом 14. Одлуке Скупштине општине Требиње о
грађевинском земљишту расписао конкурс за додјелу неизграђеног грађевинског
земљишта у циљу грађења.
На расписани конкурс пријавио се именовани Сарић Миленко.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредби члана 14. Одлуке Скупштине општине Требиње
о грађевинском земљишту. Конкурсна комисија је извршила бодовање кандидата
према критеријима из Одлуке о грађевинском земљишту, и сачинила листу
приоритета на којој именовани није уврштен.
Против ове листе приоритета о додјели грађевинског земљишта ради грађења
именовани је благовремено изјавио приговор. У приговору истиче да му није јасно
због чега није на листи приоритета кад је благовремено поднио пријаву на конкурс.
По приспјелом приговору Комисија је цијенећи наводе именованог утврдила да је
грешком испустила именованог, те је истог потребно уврстити у листу приоритета
што је Комисја учинила уврстивши га на 40. мјесто са 82 бода.
Скупштина је такође донијела одлуку да се именованом додијели грађевинско
земљиште описано у диспозитиву рјешења обзиром да је Брњашић Душан одустао
од поменутог земљишта а следећи на листи приоритета је именовани те је
примјеном члана 26. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту ријешено као у
изреци рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоци захтјева

Предсједник

2.Земљишно-књижном одјељењу
Основног суда Требиње, након
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви

Никола Секуловић,с.р.

________________________________________________________________________

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
- СКУПШТИНА Број:09-013-244-4/05
Датум:26.12.2005. године
Скупштина општине Требиње рјешавајући поводом приговора Антуновић
(Миодраг) Жељка из Требиња, на основу члана 48. став 2. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике Српске“ број 86/03) и члана 25. став 4.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник Општина Требиње“ број
8/05), на сједници одржаној дана 26.12.2005. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
Приговор Антуновић (Миодраг) Жељка из Требиња ОДБИЈА СЕ као неоснован.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Начелник општине Требиње је на основу члана 45. Закона о грађевинском
земљишту и члана 16. у вези са чланом 14. Одлуке Скупштине општине Требиње о
грађевинском земљишту расписао конкурс за додјелу неизграђеног грађевинског
земљишта у циљу грађења.
На расписани конкурс се пријавио и именовани Антуновић Жељко.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредба члана 14. Одлуке Скупштине општине Требиње
о грађевинском земљишту.Конкурсна комисија је извршила бодовање кандидата

према критеријумима из Одлуке о грађевинском земљишту, и сачинила листу
приоритета на којој именовани није уврштен.
Против ове листе приоритета и закључка о додјели грађевинског земљишта ради
грађења именовани је благовремено изјавио приговор.У приговору истиче да му
нису признати бодови по основу радног стажа супруге.
Приговор није основан.
На својој сједници Скупштина је утврдила да је именовани правилно бодован у
складу са одредбама одлуке Скупштине општине Требиње о грађевинском
земљишту јер се бодови по основу радног стажа признају само подносиоцу
захтјева,али не и члану породичног домаћинства.
Због изложеног Скупштина је приговор именованог одбила.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба,али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Евиденцији
3.Архиви
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-244-5/05
Датум:26.12.2005. године
Скупштина општине Требиње рјешавајући поводом приговора Варага (Лука)
Радивоја из Требиња, на основу члана 48. став 2. Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“ број 86/03) и члана 25. став 4. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени гласник Општина Требиње“ број 8/05), на
сједници одржаној дана 26.12.2005. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ

Приговор Варага (Лука) Радивоја из Требиња СЕ ДЈЕЛИМИЧНО УСВАЈА и
признаје му се 10 бодова по основу кредитне способности, а у осталом дијелу
приговор се одбија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Начелник општине Требиње је на основу члана 45. Закона о грађевинском
земљишту и члана 16. у вези са чланом 14. Одлуке Скупштине општине Требиње о
грађевинском земљишту расписао конкурс за додјелу неизграђеног грађевинског
земљишта у циљу грађења.
На расписани конкурс се пријавио и именовани Варага Радивоје.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредба члана 14. Одлуке Скупштине општине Требиње
о грађевинском земљишту.Конкурсна комисија је извршила бодовање кандидата
према критеријумима из Одлуке о грађевинском земљишту, и сачинила листу
приоритета на којој је именовани заузео 39. мјесто са 87 бодова.
Против ове листе приоритета и закључка о додјели грађевинског земљишта ради
грађења именовани је благовремено изјавио приговор.У приговору истиче да му
није признат број бодова по основу кредитне способности и број бодова по основу
члана породичног домаћинства који има статус породице погинулог борца..
Приговор је дјелимично основан.
На својој сједници Скупштина је утврдила да је именованом било потребно
признати 10 бодова по основу кредитне способности и уврстила именованог на 35.
мјесто са 97 бодова.
У осталом дијелу приговора именованог је потребно одбити с обзиром да се
Одлуком о грађевинском земљишту број бодова по основу погинулог борца призна
само подносиоцу захтјева који је статус породице погинулог борца стекао по
Закону о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено- отаџбинског рата у Републици Српској.
Због тога је Скупштина приговор дјелимично прихватила а у осталом дијелу
одбила па је ријешено као у изреци рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба,али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.

Достављено:
1. Подносиоцу захтјева
Предсједник
2. Евиденцији
Скупштине општине
3. Архиви
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-244-6/05
Датум:26.12.2005. године
Скупштина општине Требиње рјешавајући поводом приговора Ковачевић (Ђуро)
Данила из Требиња, на основу члана 48. став 2. Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“ број 86/03) и члана 25. став 4. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени гласник Општина Требиње“ број 8/05), на
сједници одржаној дана 26.12.2005. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
Приговор Ковачевић (Ђуро) Данила из Требиња СЕ ОДБИЈА као неоснован.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Начелник општине Требиње је на основу члана 45. Закона о грађевинском
земљишту и члана 16. у вези са чланом 14. Одлуке Скупштине општине Требиње о
грађевинском земљишту расписао конкурс за додјелу неизграђеног грађевинског
земљишта у циљу грађења.
На расписани конкурс се пријавио и именовани Ковачевић Данило и конкурисао на
земљиште означено као к.ч. број 603/31, 752/199, 171/161 и 296/3.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредба члана 14. Одлуке Скупштине општине Требиње
о грађевинском земљишту.Конкурсна комисија је извршила бодовање кандидата
према критеријумима из Одлуке о грађевинском земљишту, и сачинила листу
приоритета на којој је именовани заузео 32. мјесто са 106 бодова чиме није испунио
услове за додјелу грађевинског земљишта ради грађења.

Против ове листе приоритета и закључка о додјели грађевинског земљишта ради
грађења именовани је благовремено изјавио приговор. У приговору истиче да није
могуће да он са 106 бодова није ушао у круг кандидата који су добили на
кориштење грађевинско земљиште.
Приговор није основан из разлога што су локације на које је конкурисао именовани
предложене за додјелу лицима са већим бројем бодова од њега на листи
приоритета.
Због изложеног ријешено је као у изреци рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба,али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Евиденцији
3.Архиви
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-244-7/05
Датум:26.12.2005. године
Скупштина општине Требиње рјешавајући поводом приговора Шкркар (Живко)
Пера из Требиња, на основу члана 48. став 2. Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“ број 86/03) и члана 25. став 4. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени гласник Општина Требиње“ број 8/05), на
сједници одржаној дана 26.12.2005. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
Приговор Шкркар (Живко) Пера из Требиња СЕ ОДБИЈА као неоснован.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Начелник општине Требиње је на основу члана 45. Закона о грађевинском
земљишту и члана 16. у вези са чланом 14. Одлуке Скупштине општине Требиње о

грађевинском земљишту расписао конкурс за додјелу неизграђеног грађевинског
земљишта у циљу грађења.
На расписани конкурс се пријавио и именовани Шкркар Перо и конкурисао на
земљиште означено као к.ч. број 296/3 К.О. Требиње.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредба члана 14. Одлуке Скупштине општине Требиње
о грађевинском земљишту.Конкурсна комисија је извршила бодовање кандидата
према критеријумима из Одлуке о грађевинском земљишту, и сачинила листу
приоритета на којој је именовани заузео 35. мјесто са 98 бодова чиме није испунио
услове за додјелу грађевинског земљишта ради грађења.
Против ове листе приоритета и закључка о додјели грађевинског земљишта ради
грађења именовани је благовремено изјавио приговор. У приговору именовани
истиче да Здравко Кекић који је на листи приоритета заузео прво мјесто и самим
тим добио на кориштење описану локацију није могао учествовати на конкурсу јер
није доставио доказ прибављен од надлежних служби из мјеста пребивалишта на
дан 30.04.1991. године, као ни доказ да исти не користи напуштену имовину на коју
је поднесен захтјев за поврат, те да није поднио захтјев да ли му је та имовина
враћена. Због тога предлаже да Комисија изврши поновно бодовање и у листу
приоритета умјесто Кекић Здравка уврсти њега признавши му 20 бодова по основу
војног инвалидитета и 20 бодова по основу тешког здравственог стања члана
породичног домаћинства чиме би по његовом мишљењу имао укупно 143 бода, те
предлаже Скупштини да му додјели локацију к.ч. број 296/3.
Приговор није основан.
На својој сједници Скупштина је утврдила да су Шкркар Перу правилно признати
бодови по основу војне инвалидности, а да му нису признати бодови по основу
тешког здравственог стања члана породичног домаћинства јер није поднио доказ о
тешком здравственом стању члана породичног домаћинства. По мишљењу
Скупштине ирелевантни су наводи именованог да Здравко Кекић није доставио уз
пријаву на конкурс потврду о пребивалишту на дан 30.04.1991.г. као ни доказ да му
је имовина коју је користио прије рата враћена, обзиром да се конкурсом ови
докази и нису тражили од кандидата.
Због тога је Скупштина приговор именованог одбила.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба,али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.

Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Евиденцији
3.Архиви
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
- СКУПШТИНА Број:09-013-244-8/05
Датум:26.12.2005. године
Скупштина општине Требиње рјешавајући поводом приговора Комненовић
(Недељко) Драган из Требиња, на основу члана 48. став 2. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике Српске“ број 86/03) и члана 25. став 4.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник Општина Требиње“ број
8/05), на сједници одржаној дана 26.12.2005. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
Приговор Комненовић (Недељко) Драган из Требиња ОДБИЈА СЕ као неоснован.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Начелник општине Требиње је на основу члана 45. Закона о грађевинском
земљишту и члана 16. у вези са чланом 14. Одлуке Скупштине општине Требиње о
грађевинском земљишту расписао конкурс за додјелу неизграђеног грађевинског
земљишта у циљу грађења.
На расписани конкурс се пријавио и именовани Комненовић Драган.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредба члана 14. Одлуке Скупштине општине Требиње
о грађевинском земљишту. Конкурсна комисија је извршила бодовање кандидата
према критеријумима из Одлуке о грађевинском земљишту, и сачинила листу
приоритета на којој је именовани заузео 54. мјесто са 57 бодова.
Против ове листе приоритета и закључка о додјели грађевинског земљишта ради
грађења именовани је благовремено изјавио приговор. У приговору истиче да се
његов отац, који има локацију непосредно до локације на коју је именовани
конкурисао, у више наврата обраћао надлежним органима општине Требиње за
додјелу предметне локације, али је све завршено усменим обећањима да ће његов

захтјев бити позитивно ријешен. У прилогу је приложио и одређену документацију.
Због наведених обећања у предметну локацију су већ уложили одређена
материјална средства и труд надајући се позитивном исходу.
Приговор није основан.
На својој сједници Скупштина је разматрала приговор заједно са листом
приоритета и утврдила да је приговор неразумљив, те да није јасно на основу ког
правног аргумента је отац именованог подносио захтјев и улагао средства, пошто
се и предметна локација могла додјелити једино на основу конкурса на који је и
именовани конкурисао.
Због тога је Скупштина прихватила приједлог Комисије и приговор именованог
одбила.
Због изложеног ријешено је као у изреци рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба,али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Евиденцији
3.Архиви
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
- СКУПШТИНА Број:09-013-244-9/05
Датум:26.12.2005. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући поводом приговора Милићевић
(Младена) Максима из Требиња, на основу члана 48. став 2. Закона о
грађевинском земљишту ("Службени гласник Републике Српске" број 86/03) и
члана 25. став 4. Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени гласник Општине
Требиње" број 8/05), на сједници одржаној дана 26.12.2005. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ
Приговор Милићевић (Младен) Максима из Требиња се ДЈЕЛИМИЧНО СЕ
УСВАЈА на тај начин што се првопласираном на листи приоритета Кекић Здравку
укида 18 бодова по основу учешћа у рату, а у осталом дијелу приговор се одбија
као неоснован.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Начелник општине Требиње је на основу члана 45. Закона о грађевинском
земљишту и члана 16. у вези са чланом 14. Одлуке Скупштине општине Требиње о
грађевинском земљишту расписао конкурс за додјелу неизграђеног грађевинског
земљишта у циљу грађења.
На расписани конкурс се пријавио и именовани Милићевић Максим.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредби члана 14. Одлуке Скупштине општине Требиње
о грађевинском земљишту. Конкурсна комисија је извршила бодовање кандидата
према критеријима из Одлуке о грађевинском земљишту, и сачинила листу
приоритета на којој је именовани заузео 31. мјесто са 103 бода.
Против ове листе приоритета и закључка о додјели грађевинског земљишта ради
грађења именовани је благовремено изјавио приговор. У приговору истиче да
Кекић Здравко који је добио локацију 296/3 на коју је и именовани конкурисао није
правилно бодован, односно да не може имати 139 бодова из разлога што му је
неосновано признато 20 бодова по основу учешћа у рату јер он има сазнање да
именовани Кекић Здравко није био припадник ВП 7512/4 Билећа, а што је било
одлучно за признавање статуса борца I категорије. Предлаже, да се до даљњег
стави мораториј на листу приоритета, да се по службеној дужности провјере
наведени подаци, те да се након извршених провјера поништи одлука којом се
Кекић Здравко проглашава као прворангирани и да се формира нова листа на којој
ће он са 128 бодова бити прворангирани и по том основу добити поменуту
локацију, односно грађевинско земљиште означено као к.ч. број 296/3.
Приговор је дјелимично основан.
Дјелимична основаност приговора произилази из тога што је комисија накнадним
прибављањем доказа утврдила да именовани није борац I категорије по основу чега
му је признато 20 бодова. Рјешењем број 03-2-568-1667-1/03 од 9.12.2005. године је
утврђено да је Кекић Здравко, на кога се односи приговор именованог, борац VII

категорије, а не I како му је раније било признато, те му је потребно смањити 18
бодова по основу учешћа у рату.
Остали дио приговора није основан из разлога што именовани Милићевић Максим
нема 128 бодова како наводи већ 103 бода, те на основу тога не може бити
првопласирани на листи приоритета, те је на основу тога ријешено као у изреци
рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
2.Евиденцији
3.Архиви

Предсједник

Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
- СКУПШТИНА Број:09-013-244-10/05
Датум:26.12.2005. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући поводом приговора Мирковић (Блажо)
Драгана из Требиња, на основу члана 48. став 2. Закона о грађевинском земљишту
("Службени гласник Републике Српске" број 86/03) и члана 25. став 4. Одлуке о
грађевинском земљишту ("Службени гласник Општине Требиње" број 8/05), на
сједници одржаној дана 26.12.2005. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
Приговор Мирковић (Блажо) Драган из Требиња ДЈЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА,
тако да умјесто 32 мјеста на листи приоритета са 108 бодова, заузима 30 мјесто са
истим бројем бодова. У осталом дјелу приговор се одбија као неоснован.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Начелник општине Требиње је на основу члана 45. Закона о грађевинском
земљишту и члана 16. у вези са чланом 14. Одлуке Скупштине општине Требиње о
грађевинском земљишту расписао конкурс за додјелу неизграђеног грађевинског
земљишта у циљу грађења.
На расписани конкурс се пријавио и именовани Мирковић Драган.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредби члана 14. Одлуке Скупштине општине Требиње
о грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта и то локације број 296/3. Конкурсна комисија је извршила
бодовање кандидата према критеријима из Одлуке о грађевинском земљишту, и
сачинила листу приоритета на којој је именовани заузео 32. мјесто са 108 бодова
чиме није испунио услове за додјелу грађевинског земљишта ради грађења.
Против ове листе приоритета и закључка о додјели грађевинског земљишта ради
грађења именовани је благовремено изјавио приговор. У приговору истиче да
поједини кандидати нису бодовани према одредбама Одлуке о грађевинском
земљишту, већ им је по појединим критеријима додијељено бодова више од
утврђеног броја из поменуте Одлуке. Наводи да кандидату под редним бројем 31. –
Милићевић Максиму је додјељено 42. бода по основу радног стажа што сматра да
је нереалан број, обзиром да је општепознато да се са 40 година радног стажа
испуњава један од услова за остваривање пензије, те да му није могло припасти 15
бодова по основу дефицитарне струке обзиром да се ради о пензионеру. Такође,
ставио је примједбе на састав Комисије, обзиром да су у истој одборници
Скупштине општине, што је по његовом мишљењу противзаконито. Надаље,
приговорио је на бодовање по основу могућности добијања кредита, на техничке
грешке у закључку, на чињеницу да се нису узимали у обзир бодови о радном
стажу супружника, због чега предлаже да се конкурс поништи, распише нови, а
Одлука о грађевинском земљишту измјени у смислу тачног и конкретног
рецизирања критерија за додјелу.
Скупштина је на свом засједању, рјешавала по приговору именованог утврдила да
се приговор дијелимично усвоји из разлога што кандидат под бројем 31.
Милићевић Максиму се не може додијелити 15 бодова по основу дефицитарне
струке јер се ради о пензионеру, а накнадном провјером утврђено је да Милићевић
Максим има 37. година радног стажа чиме губи 5 бодова а утврђена је и грешка код
бодовања чланова домаћинства гдје је техничком грешком наведено да му припада
20 бодова, уствари по том основу припада му 15 бодова, јер се ради о трочланом
домаћинству. Значи укупан број бодова Милићевић Максим износи 103, а
подносилац приговора има 108 бодова.
У преосталом дијелу приговор се одбија као неоснован из разлога што се Одлука о
грађевинском земљишту не може мијењати на његов приједлог јер је то
надлежност Скупштине општине.

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
2.Евиденцији
3.Архиви

Предсједник

Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
- СКУПШТИНА Број:09-013-244-11/05
Датум:26.12.2005. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући поводом приговора Зиројевић (Стево)
Владимира из Требиња, на основу члана 48. став 2. Закона о грађевинском
земљишту ("Службени гласник Републике Српске" број 86/03) и члана 25. став 4.
Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени гласник Општине Требиње" број
8/05), на сједници одржаној дана 26.10.2005. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
Приговор Зиројевић (Стево) Владимира из Требиња ОДБИЈА СЕ као неоснован.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Начелник општине Требиње је на основу члана 45. Закона о грађевинском
земљишту и члана 16. у вези са чланом 14. Одлуке Скупштине општине Требиње о
грађевинском земљишту расписао конкурс за додјелу неизграђеног грађевинског
земљишта у циљу грађења.

На расписани конкурс се пријавио и именовани Зиројевић Владимир.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредби члана 14. Одлуке Скупштине општине Требиње
о грађевинском земљишту. Конкурсна комисија је извршила бодовање кандидата
према критеријима из Одлуке о грађевинском земљишту, и сачинила листу
приоритета на којој именовани није уврштен.
Против ове листе приоритета и закључка о додјели грађевинског земљишта ради
грађења именовани је благовремено изјавио приговор. У приговору истиче да није
задовољан утврђеном листом приоритета, да локација на коју је он конкурисао није
могла бити предмет конкурса, те да је на локацију већ уложио одређена
материјална средства на њеном уређењу.
Приговор није основан.
На својој сједници Скупштина је разматрала приговор заједно са листом
приоритета и утврдила да је на локацију на коју је именовани конкурисао у
друштвеној својини са 1/1, те да се иста једино могла додјелити на основу
конкурса, па није јасно на основу ког правног аргумента је именовани користио
локацију.
Због изложеног ријешено је као у изреци рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
2.Евиденцији
3.Архиви

Предсједник

Никола Секуловић,с.р.
____________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
- СКУПШТИНА Број:09-013-244-12/05
Датум:26.12.2005. године

Скупштина општина Требиње рјешавајући поводом приговора Борчанин
(Драгољуб) Данила из Требиња, на основу члана 48. став 2. Закона о грађевинском
земљишту ("Службени гласник Републике Српске" број 86/03) и члана 25. став 4.
Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени гласник Општине Требиње" број
8/05), на сједници одржаној дана 26.12.2005. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
Приговор Борчанин (Драгољуб) Данила из Требиња ОДБАЦУЈЕ СЕ КАО
НЕДОПУШТЕН.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Начелник општине Требиње је на основу члана 45. Закона о грађевинском
земљишту и члана 16. у вези са чланом 14. Одлуке Скупштине општине Требиње о
грађевинском земљишту расписао конкурс за додјелу неизграђеног грађевинског
земљишта у циљу грађења.
На расписани конкурс се пријавио и именовани Борчанин (Драгољуб) Данила,
конкуришући на локацију у првој или другој зони.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредби члана 14. Одлуке Скупштине општине Требиње
о грађевинском земљишту. Конкурсна комисија је извршила бодовање кандидата
према критеријима из Одлуке о грађевинском земљишту, и сачинила листу
приоритета на којој именовани није уврштен јер није конкурисао на одређену
локацију, а локацију у првој и другој зони нису биле предмет конкурса.
Против ове листе приоритета и закључка о додјели грађевинског земљишта ради
грађења именовани је благовремено изјавио приговор.
Приговор није допуштен из разлога што из напријед изложеног је видљиво да
именовани Борчанин Данило није конкурисао на земљиште које је било предмет
конкурса, па је ријешено као у изреци.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.

Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
2.Евиденцији
3.Архиви

Предсједник

Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
- СКУПШТИНА Број:09-013-244-13/05
Датум:26.12.2005. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући поводом приговора Вукоја (Јован)
Радован из Требиња, на основу члана 48. став 2. Закона о грађевинском земљишту
("Службени гласник Републике Српске" број 86/03) и члана 25. став 4. Одлуке о
грађевинском земљишту ("Службени гласник Општине Требиње" број 8/05), на
сједници одржаној дана 26.12.2005. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
Приговор Вукоја
НЕДОПУШТЕН.

(Јован)

Радован

из

Требиња

ОДБАЦУЈЕ

СЕ

КАО

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Начелник општине Требиње је на основу члана 45. Закона о грађевинском
земљишту и члана 16. у вези са чланом 14. Одлуке Скупштине општине Требиње о
грађевинском земљишту расписао конкурс за додјелу неизграђеног грађевинског
земљишта у циљу грађења.
На расписани конкурс се није пријавио и именовани Вукоје Радован.

У поступку који је претходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредби члана 14. Одлуке Скупштине општине Требиње
о грађевинском земљишту. Конкурсна комисија је извршила бодовање кандидата
према критеријима из Одлуке о грађевинском земљишту, и сачинила листу
приоритета на којој именовани није уврштен јер и није поднио пријаву на конкурс.
Против ове листе приоритета и Закључка о додјели земљишта ради грађења
именовани је благовремено изјавио приговор. У приговору истиче да му није
познато из кога разлога није уврштен у листу приоритета иако наводи чињеницу да
је послао захтјев путем Општинске борачке организације Требиње 03.06.2002.
године чиме и не спори чињеницу да није узео учешћа у конкурсу за додјелу
локација.
На својој сједници Скупштина је утврдила да именовани није поднио пријаву на
конкурс услијед чега је ваљало приговор одбацити као недопуштен, те је из тог
разлога ријешено као у изреци рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
2.Евиденцији
3.Архиви

Предсједник
Никола Секуловић,с.р.

________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-244-14/05
Датум:09.12.2005. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Колак (Чедомир) Васа из Требиња, на основу
члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени
гласник Општине Требиње» број 6/05) а у складу са Закључком Конкурсне
комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
26.12.2005.године, доноси

РЈЕШЕЊЕ
I
Колак (Чедомир) Васу из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ради
изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у петој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр. 354/71
у површини од 214 м2 уписано у з.к.ул.бр.235. К.О. Мостаћи.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
1.142,76 КМ, словима (једнахиљадастотинучетрдесет двије /76 КМ), коју је дужан
уплатити у корист жиро рачуна општине Требиње број 562-008-0000105-057 врста
прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Колак Васа из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Колак Васо из Требиња је поднио захтјев да му се додијели неизграђено
грађевинско земљиште у државној својини ради изградње индивидуалне стамбене
зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.

Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоци захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-244-15/05
Датум:26.12.2005. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Дармановић (Љубомир) Милана из
Требиња, на основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени
гласник Републике Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском
земљишту («Службени гласник Општине Требиње» број 6/05) а у складу са
Закључком Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници
одржаној дана 26.12.2005.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Дармановић (Љубомир) Милана из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА
КОРИШЋЕЊЕ ради изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско
грађевинско земљиште у петој стамбено пословној зони, земљиште означено као
к.ч. бр. 356/154 у површини од 330 м2 уписано у з.к.ул.бр.235 К.О. Мостаћи.

II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
1.762,20 КМ, словима (једнахиљадаседамстотинашездесетдвије/20 КМ), коју је
дужан уплатити у корист жиро рачуна општине Требиње број 562-008-0000105-057
врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Дармановић Милана из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дармановић Милан из Требиња је поднио захтјев да му се додијели неизграђено
грађевинско земљиште у државној својини ради изградње индивидуалне стамбене
зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.

Достављено:
1.Подносиоци захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
_______________________________________________________________________
На основу члана 39. Статута општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05), те члана 82. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 2/00), Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 16.01.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
Члан 1.
Госпођица Жељка Косјерина разрјешава се дужности члана Комисије за избор гдје
Скупштина општине врши коначно именовање, због подношења оставке.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».

Број: 09-013-3/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 16.01.2006, године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 39. Статута општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05), те члана 82. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 2/00), Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 16.01.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
Члан 1.
Господин Мирко Ђурић разрјешава се дужности члана Комисије за избор гдје
Скупштина општине врши коначно именовање, због подношења оставке.

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број: 09-013-3-1/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 16.01.2006, године
Никола Секуловић,с.р.
_____________________________________________________________
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС
(Службени гласник Републике Српске број 41/03) и члана 82. Пословника
Скупштине општине («Службени гласник Општине Требиње» број 2/00),
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 16.01.2006. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор гдје Скупштина општине врши коначно именовање
Члан 1.
У Комисију се именују:
1. Марко Бешењи,
2. Добрила Цураћ,
3. Миленко Миленковић,
4. Бранислав Кешељ,
5. Милан Кољеншић
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 утврђеним Одлуком Скупштине општине Требиње број 09-013-19/05
од 21.02.2005. године и критеријима утврђеним статутиима установа и предузећа
гдје је оснивач Скупштина општине Требиње, уколико су усклажени са наведеном
Одлуком, те исту достави Скупштини општине на разматрање.
Члан 3.
Даном ступања на снагу овог рјешења престаје да важи рјешење Скупштине
општине Требиње број 09-013-37/05 од 11.04.2005. године.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број: 09-013-3-2/06
Дана, 16.01.2006, године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.

_____________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05), те члана 82. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 2/00), Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 16.01.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Приједлог пословника Скупштине општине Требиње враћа се предлагачу на
дораду, уз обавезу да се размотре уложени амандмани и дате сугестије на исти, те
нови приједлог припреми до наредне сједнице Скупштине општине.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број: 09-013-7/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 16.01.2006, године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
СКУПШТИНА
Број:09-013-4/06
Датум:16.01.2006. године
На основу члана 4. Закона о промету непокретности ("Службени лист СР БиХ",
број 38/78) и Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности ("Сл.
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 ), Скупштина општине
Требиње на сједници одржаној дана 16.01.2006. 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 3659/3 пут у површини од 84 m² , уписане у Исказ 1 К.О. Требиње као јавно добро

-

к.ч. број 769/41, путеви у површини од 48 m², уписане у Исказ 1 К.О. Горица
- као јавно добро

Члан 2.
У земљишним књигама Основног суда у Требињу у "Б" листу на некретнинама из
члана 1. ове Одлуке има се брисати упис јавног добра, те исте уписати у
одговарајући земљишно-књижни уложак исте катастарске општине уз укњижбу
друштвена 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».
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.

_______________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-4-1/06
Датум:16.01.2006. године
На основу члана 24. Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник
Републике Српске» број 86/03) и члана 14. Статута општине Требиње («Службени
гласник општине Требиње» број 8/05 и 10/05) Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 16.01.2006. године, рјешавајући у предмету преузимања
градског грађевинског земљишта ради привођења трајној намјени, донијела је:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Од Митровић Данице кћери Марка, Митровић Живорада сина Марка,
Петровић Миодрага сина Луке, Митровић Владимира сина Недељка,
Митровић Слободана син Неђа, Петровић Миодрага сина Зорке, Митровић
Милорада сина Милана и Митровић Марка сина Милана ранијих
земљишнокњижних корисника преузима се, уз накнаду а ради привођења

трајној намјени – односно изградњи Јужне обилазнице око Требиња а за
који је утврђен општи интерес Одлуком Владе РС на сједници одржаној
дана 11. марта 2004. године, градско грађевинско земљиште означено као:
к. ч. број 1608 «Шикара Баре» површине од 450 m², уписано у з.к. ул. број
3630 К.О. Требиње, друштвена својина са 1/1 дијела, са правом кориштења у
корист Митровић Данице кћи Марка са 1/21 дијела, Митровић Живорада
сина Марка са 23/315 дијела, Петровић Миодрага сина Луке са 4/315 дијела,
Митровић Владимира сина Недељка са 24/945 дијела, Митровић Слободана
сина Неђа са 48/945 дијела, Петровић Миодрага сина Зорке са 1/21 дијела,
Митровић Милорада сина Милана са 117/315 дијела и Митровић Марка сина
Милана са 117/315 дијела.
2. Некретнину описану у тачки 1. овог рјешења преузима Општина Требиње,
ради привођења трајној намјени односно изградњи Јужне обилазнице око
Требиња за коју је ошти интерес утврђен Одлуком Владе РС.
3. За преузето земљиште ранијим земљишно књижним сукорисницима
припада право на накнаду, која ће се утврдити у посебном поступку, након
правоснажности овог рјешења.
4. Земљишно књижни уред Основног суда Требиње ће по правоснажности
овог рјешења брисати упис досадашњих сукорисника на земљишту из тачке
1. овог рјешења, а упис новог носиоца права кориштења извршиће се истим
рјешењем.
5. Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, Подручна
јединица Требиње извршиће промјену посједовног стања кроз катастарски
операт.
Образложење
Општина Требиње покренула је поступак изузимања и експропријације
земљишта ради изградње Јужне обилазнице око Требиња. Општи интерес утврђен
је Одлуком Владе РС дана 11. марта 2004. године. Уз захтјев је приложена сва
потребна документација.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења утврђено је да су
предметне некретнине друштвена својина са 1/1 дијела са правом кориштења у
корист сукорисника како је то наведено у тачци 1. диспозитива овог рјешења.
Сходно члану 24. став 2. Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник
Републике Српске» број 86/03) саслушани су ранији корисници који су у својој
изјави датој на записник изјавили да су сагласни да се њихова некретнина изузме
ради привођења трајној намјени.
Након правоснажности овог рјешења досадашњим сукорисницима припада
право на накнаду сходно члану 68. став 1. Закона о грађевинском земљишту
(«Службени гласник Републике Српске» број 86/03).

Против овог рјешења није допуштена жалба али се може покренути управни
спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана пријема
рјешења.
Тужба се предаје суду непосредно или се шаље поштом.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
Доставити:
1. Досадашњим сукорисницима грађевинског земљишта
2. Општини Требиње
3. Републичком правобраниоцу сјед. замјеника Требиње
4. ЗК уреду Осноног суда у Требињу
5. РГУ уреду за катастар
6. Збирци исправа
7. Архиви
_______________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-4-2/06
Датум:16.01.2006. године
На основу члана 24. Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник
Републике Српске» број 86/03) и члана 14. Статута општине Требиње («Службени
гласник општине Требиње» број 8/05 и 10/05) Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 16.01.2006. године, рјешавајући у предмету преузимања
градског грађевинског земљишта ради привођења трајној намјени, донијела је:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Од Митровић Данице кћери Марка, Митровић Живорада сина Марка,
Петровић Миодрага сина Луке, Митровић Владимира сина Недељка,
Митровић Слободана син Неђа, Петровић Миодрага сина Зорке, Митровић
Милорада сина Милана и Митровић Марка сина Милана ранијих
земљишнокњижних корисника преузима се уз накнаду а ради привођења
трајној намјени – односно изградњи Јужне обилазнице око Требиња а за
који је утврђен општи интерес Одлуком Владе РС на сједници одржаној
дана 11. марта 2004. године, градско грађевинско земљиште означено као:
к. ч. број 1563/2 «Њива» површине од 290 m² и к.ч. број 1503/2 «Њива» у
површини од 935 m² , уписано у з.к. ул. број 945 К.О. Требиње, друштвена
својина са 1/1 дијела, са правом кориштења у корист Митровић Данице кћи
Марка са 1/21 дијела, Митровић Живорада сина Марка са 23/315 дијела,
Петровић Миодрага сина Луке са 4/315 дијела, Митровић Владимира сина
Недељка са 24/945 дијела, Митровић Слободана сина Неђа са 48/945 дијела,

Петровић Миодрага сина Зорке са 1/21 дијела, Митровић Милорада сина
Милана са 13/35 дијела и Митровић Марка сина Милана са 13/35 дијела.
2. Некретнине описану у тачки 1. овог рјешења преузима Општина Требиње,
ради привођења трајној намјени односно изградњи Јужне обилазнице око
Требиња за коју је ошти интерес утврђен Одлуком Владе РС.
3. За преузето земљиште ранијим земљишно књижним сукориснику припада
право на накнаду, која ће се утврдити у посебном поступку, након
правоснажности овог рјешења.
4. Земљишно књижни уред Основног суда Требиње ће по правоснажности
овог рјешења брисати упис досадашњих сукорисника на земљу из тачке 1.
овог рјешења, а упис новог носиоца права кориштења извршиће се истим
рјешењем.
5. Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, Подручна
јединица Требиње извршиће промјену посједовног стања кроз катастарски
операт.
Образложење
Општина Требиње покренула је поступак изузимања и експропријације
земљишта ради изградње Јужне обилазнице око Требиња. Општи интерес утврђен
је Одлуком Владе РС дана 11. марта 2004. године. Уз захтјев је приложена сва
потребна документација.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења утврђено је да су
предметне некретнине друштвена својина са 1/1 дијела са правом кориштења у
корист сукорисника како је то наведено у тачци 1. диспозитива овог рјешења.
Сходно члану 24. став 2. Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник
Републике Српске» број 86/03) саслушани су ранији корисницикоји су у својој
изјави датој на записник изјавили да су сагласни да се њихова некретнина изузме
ради привођења трајној намјени.
Након правоснажности овог рјешења досадашњим сукорисницима припада
право на накнаду сходно члану 68. став 1. Закона о грађевинском земљишту
(«Службени гласник Републике Српске» број 86/03).
Против овог рјешења није допуштена жалба али се може покренути управни
спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана пријема
рјешења.
Тужба се предаје суду непосредно или се шаље поштом.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
Доставити:
1. Досадашњим сукорисницима грађевинског земљишта

2. Општини Требиње
3. Републичком правобраниоцу сјед. замјеника Требиње
4. ЗК уреду Осноног суда у Требињу
5. РГУ уреду за катастар
6. Збирци исправа
7. Архиви
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-4-3/06
Датум:16.01.2006. године
На основу члана 24. Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник
Републике Српске» број 86/03) и члана 14. Статута општине Требиње («Службени
гласник општине Требиње» број 8/05 и 10/05) Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 16.01.2006. године, рјешавајући у предмету преузимања
градског грађевинског земљишта ради привођења трајној намјени, донијела је:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Од Влачић Божа сина Николе, Влачић Радослава сина Николе, Шупић рођ.
Влачић Љепосаве и Старовић рођ. Влачић Јелке, ранијих
земљишнокњижних корисника преузима се уз накнаду а ради привођења
трајној намјени – односно изградњи Јужне обилазнице око Требиња а за
који је утврђен општи интерес Одлуком Владе РС на сједници одржаној
дана 11. марта 2004. године, градско грађевинско земљиште означено као:
к. ч. број 1505/3 «ораница Гучина» површине од 659 m² уписано у зк.ул. број
871 К.О. Требиње, друштвена својина са 1/1 дијела, са правом кориштења у
корист Влачић Божа сина Николе из Требиња са ¼ дијела, Влачић Радослава
сина Николе из Требиња са ¼ дијела, Шупић рођ. Влачић Љепосаве из
Требиња са ¼ дијела и Старовић рођ. Влачић Јелке из Гацка са по ¼ дијела.
2. Некретнине описану у тачки 1. овог рјешења преузима Општина Требиње,
ради привођења трајној намјени односно изградњи Јужне обилазнице око
Требиња за коју је ошти интерес утврђен Одлуком Владе РС.
3. За преузето земљиште ранијим земљишно књижним сукорисницима
припада право на накнаду, која ће се утврдити у посебном поступку, након
правоснажности овог рјешења.
4. Земљишно књижни уред Основног суда Требиње ће по правоснажности
овог рјешења брисати упис досадашњих сукорисника на земљу из тачке 1.
овог рјешења, а упис новог носиоца права кориштења извршиће се истим
рјешењем.

5. Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, Подручна
јединица Требиње извршиће промјену посједовног стања кроз катастарски
операт.
Образложење
Општина Требиње покренула је поступак изузимања и експропријације
земљишта ради изградње Јужне обилазнице око Требиња. Општи интерес утврђен
је Одлуком Владе РС дана 11. марта 2004. године. Уз захтјев је приложена сва
потребна документација.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења утврђено је да су
предметне некретнине друштвена својина са 1/1 дијела са правом кориштења у
корист сукорисника како је то наведено у тачци 1. диспозитива овог рјешења.
Сходно члану 24. став 2. Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник
Републике Српске» број 86/03) саслушани су ранији корисницикоји су у својој
изјави датој на записник изјавили да су сагласни да се њихова некретнина изузме
ради привођења трајној намјени.
Након правоснажности овог рјешења досадашњим сукорисницима припада
право на накнаду сходно члану 68. став 1. Закона о грађевинском земљишту
(«Службени гласник Републике Српске» број 86/03).
Против овог рјешења није допуштена жалба али се може покренути управни
спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана пријема
рјешења.
Тужба се предаје суду непосредно или се шаље поштом.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
Доставити:
1. Досадашњим сукорисницима грађевинског земљишта
2. Општини Требиње
3. Републичком правобраниоцу сјед. замјеника Требиње
4. ЗК уреду Осноног суда у Требињу
5. РГУ уреду за катастар
6. Збирци исправа
7. Архиви
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-4-4/06
Датум:16.01.2006. године
На основу члана 31. Закона о промету непокретности (Службени лист СР
БиХ број 38/78), Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности
("Службени лист СР БиХ" број 4/89,29/90 и 22/91) те члана 51. Статута општине

Требиње (Службени гласник Општине Требиње број 8/05 и 10/05), Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној дана 16.01.2006. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Вучур Божидара и Браниславе, по праву прече
куповине, а којом су понудили Скупштини општине стан који се налази у
згради која је саграђена на некретнинама означеним као к.ч.број 2424/3,
спрат 4, број стана 15, укупне корисне стамбене површине од 37,85 m², К.О.
Требиње, сувласништво именованих са по 1/2 дијела, а по цијени од
25.000,оо КМ (словима:двадесетпетхиљада КМ).
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
"Службеном гласнику Општине Требиње".
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
_______________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-4-5/06
Датум:16.01.2006. године
На основу члана 31. Закона о промету непокретности (Службени лист СР
БиХ број 38/78), Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности
("Службени лист СР БиХ" број 4/89,29/90 и 22/91) те члана 51. Статута општине
Требиње (Службени гласник Општине Требиње број 8/05 и 10/05), Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној дана 16.01.2006. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Милошевић Чеда и Надице из Сарајева, по праву прече
куповине, а којом су понудили Скупштини општине стан који се налази у
згради која је саграђена на некретнинама означеним као к.ч.број 1347, спрат 2,
број стана 4, укупне корисне стамбене површине од 86,89 m², К.О. Требиње,
власништво именованих са по 1/2 дијела, а по цијени од 50.000,оо КМ
(словима:педесетхиљада КМ).
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
"Службеном гласнику Општине Требиње".

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-4-6/06
Датум:16.01.2006. године
На основу члана 31. Закона о промету непокретности (Службени лист СР
БиХ број 38/78), Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности
("Службени лист СР БиХ" број 4/89,29/90 и 22/91) те члана 51. Статута општине
Требиње (Службени гласник Општине Требиње број 8/05 и 10/05), Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној дана 16.01.2006. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Драшковић Раденка из Требиња, ул. Душанова бр.
18, по праву прече куповине, а којом су понудио Скупштини општине стан
који се налази у згради која је саграђена на некретнинама означеним као
к.ч.број 708, спрат 1, број стана 20, укупне корисне стамбене површине од
52,10 m², К.О. Полице, власништво именованог са 1/1 дијела, а по цијени од
53.000,оо КМ (словима:педесеттрихиљаде КМ).
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
"Службеном гласнику Општине Требиње".
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-4-7/06
Датум:16.01.2006. године
На основу члана 207.Закона о општем управном поступку («Службени гласник
Републике Српске» број 13/02), члана 51. Статута општине Требиње («Службени
гласник општине Требиње» број 8/05 и 10/05), Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 16.01.2006. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о исправци грешке

1. У рјешењу Скупштине општине Требиње, број: 09-013-232-8/05 од 09.12.2005.
године у тачку 3. образложења у петом реду реченица треба да завршава рјечју
«рјешења».
Дио реченице која гласи: «који је у својој изјави датој на записник изјавио да је
сагласан да се његова некретнина преузме ради привођења трајној намјени» се
брише.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине Требиње, а производи правно дејство од дана од кога
производи правно дејство и рјешење које се исправља.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-4-8/06
Датум:16.01.2006. године
На основу члана 207.Закона о општем управном поступку («Службени гласник
Републике Српске» број 13/02), члана 51. Статута општине Требиње («Службени
гласник општине Требиње» број 8/05 и 10/05), Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 16.01.2006. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о исправци грешке
1. У рјешењу Скупштине општине Требиње, број: 09-013-232-7/05 од 09.12.2005.
године у тачку 3. образложења у петом реду реченица треба да завршава рјечју
«рјешења».
Дио реченице која гласи: «који је у својој изјави датој на записник изјавио да је
сагласан да се његова некретнина преузме ради привођења трајној намјени» - се
брише.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине Требиње, а производи правно дејство од дана од кога
производи правно дејство и рјешење које се исправља.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-4-9/06
Датум:16.01.2006. године

На основу члана 207.Закона о општем управном поступку («Службени гласник
Републике Српске» број 13/02), члана 30. Статута општине Требиње («Службени
гласник општине Требиње» број 8/05 и 10/05), Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 16.01.2006. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о исправци грешке
1. У рјешењу Скупштине општине Требиње, број: 09-013-232-11/05 од 09.12.2005.
године у тачку 3. образложења у петом реду реченица треба да завршава рјечју
«рјешења».
Дио реченице која гласи: «који је у својој изјави датој на записник изјавио да је
сагласан да се његова некретнина преузме ради привођења трајној намјени» се
брише.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном
гласнику општине Требиње, а производи правно дејство од дана од кога
производи правно дејство и рјешење које се исправља.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04), члана 7. став 1. закона о јавним набавкама БОсне и
Херцеговине («Службени гласник Босне и Херцеговине « број 49(04), а у вези са
чланом 5. Упутства о примјени Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(«Службени гласник БиХ» број 03/05), Начелник општине донио је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени Рјешења
I
Рјешење о именовању чланова Комисије за израду тендерског документа,
објављивањеобавјештења о набавци услуге: Сервисирање кредитних средствава
остварених по основу накнада за кориштење природних ресурса број:11-442-54/05
од 16.05.2005. године се мијења тако што се у ставу I умјесто имена Орхидеја
Сучевић (редни број 4) уписује име Марина Гаџа.

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број:11-442-54/10-05
Начелник општине
Датум:22.12.2005. године
Др Доброслав Ћук
________________________________________________________________________

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Код Одјељења за стамбено-комуналне послове Општине Требиње уписана је
Заједница етажних власника за управљање зградом, Требиње улица Луке
Вукаловића број 9 са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом, Требиње, улица Луке
Вукаловића број 9. Оснивачи: 22 етажна власника зграде. Дјелатност: 70.320Управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у правном промету
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговарају супсидијарно оснивачи и
чланови зајендице до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. Заступа
ЖЕЉКО ВУКАНОВИЋ, предсједник Управног одбора, самостално и са
ограничењем. За обавезе заједница одговара цјелокупном имовином
Број: 06-372-49/05
Датум:06.12.2005. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Илија Шукић, с.р.

______________________________________________________________________
Садржај:
1. Одлука о привременом финансирању јавних
расхода Општине Требиње до доношења
буџета за 2006. годину
2. Закључак о вриједности бода за одређивање
комуналне накнаде
3. Рјешења,
4. Рјешење о именовању Комисије за избор гдје
Скупштина општине врши коначно именовање,
5. Закључак,
6. Одлука, рјешења, закључци,
7. Рјешење о измјени Рјешења,
8. Упис у регистар заједнице етажних власника
стамбених зграда

Број:

