СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ

ТРЕБИЊЕ

Година XLIII
Требиње,25.08.2006.године
Број: 8
____________________________________________________________
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 28.07.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Информација о додјели кредита из средстава која су остварена по
основу Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње
електричне енергије и Закона о рударству до 17.07.2006 године.
Број:09-013-239-1/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.07.2006. 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 28.07.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Да се одборницима Скупштине општине Требиње достави списак лица која су
добила кредит из средстава која су остварена по основу Закона о накнадама за
кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и Закона о
рударству до 17.07.2006 године.
Број:09-013-239/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.07.2006. 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 28.07.2006. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Студија о оправданости формирања позоришта у Требињу.
Број:09-013-240/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.07.2006. 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 03.08.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Извјештај о раду и финансијски извјештај Јавне установе Дом младих
Требиње за 2005. годину.
Број:09-013-243/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 03.08.2006. 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 03.08.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Извјештај о пословању ЗУ Апотека Требиње за 2005. годину.
Број:09-013-243-1/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 03.08.2006. 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 03.08.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Извјештај о пословању предузећа по завршном рачуну за 2005. годину
Матичне музејске установе «Музеј Херцеговине» Требиње са основним подацима о
финансијском пословању по завршном рачуну 2004/2005 године.
Број:09-013-243-2/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 03.08.2006. 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 03.08.2006. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Извјештај о пословању Народне библиотеке Требиње са основним
финансијским пословањем по завршном рачуну 2004/2005 године.
Број:09-013-243-3/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 03.08.2006. 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 03.08.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Извјештај о раду хитне медицинске помоћи за 2005. годину и
Извјештај о пословању Дома здравља Требиње за 2005. годину.
Број:09-013-243-4/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 03.08.2006. 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 03.08.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2005. годину Јавне
установе за одгој дјеце «Наша радост» Требиње.
Број:09-013-243-5/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 03.08.2006. 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 03.08.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Извјештај о раду за 2005. годину са финансијским извјештајем Јавне
установе «Требињеспорт» Требиње.
Број:09-013-243-6/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 03.08.2006. 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 03.08.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Финансијски извјештај Територијалне ватрогасне јединице Требиње.

Број:09-013-243-7/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 03.08.2006. 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 03.08.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Извјештај о раду Центра за информисање и културу Требиње у 2005.
години са Финансијским извјештајем.
Број:09-013-243-8/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 03.08.2006. 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 03.08.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Годишњи извјештај о раду за 2005. годину Центра за социјални рад
Требиње.
Број:09-013-243-9/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 03.08.2006. 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 03.08.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Да се изврши ревизија пословања у предузећима и установама чији оснивач је
Скупштина општине Требиње.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број:09-013-243-10/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 03.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.

_____________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
СКУПШТИНА
Број:09-013-244/06
Датум:03.08.2006. године
На основу члана 31. 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 03.08.2006. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Господин Зоран Чучковић разрјешава се дужности начелника Одјељења за
просторно уређење у административној служби Општине Требиње, прије истека
мандата, због подношења оставке.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Образложење
Дана 28.07.2006. године господин Зоран Чучковић поднио је Начелнику Општине
неопозиву оставку на мјесто начелника Одјељења за просторно уређење
административне службе Општине Требиње.
На сједници Скупштине општине Начелник Општине прихватио је оставку и исту
дао Скупштини на усвајање. Како се радило о неопозивој оставци о њој није било
расправе и иста је једногласно прихваћена. Сходно предњем рјешено је као у
диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 09-013-245/06
Дана, 03.08.2006. године
На основу члана 47. Статута Општине Требиње («Службени гласник
Општине Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине
општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), у вези
пресуде Окружног суда у Требињу број 015-0-U-06-000-041, Скупштина општине
Требиње на сједници одржаној дана 03.08.2006. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
Госпођа Нада Ђурић разрјешава се дужности замјеника начелника Општине
Требиње прије истека мандата, због опозива.
Образложење
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 02.03.2006. године
разрјешила је дужности замјеника начелника Општине Требиње, госпођу Наду
Ђурић прије истека мандата, због опозива. Доношењу рјешења о разрјешењу број
09-013-34/06 претходио је поступак за разрјешење у смислу члана 47. Статута
Општине Требиње.
У законом одређеном року госпођа Нада Ђурић покренула је управни спор
пред Окружним судом у Требињу који је пресудом број 015-0-U-06-000-041 тужбу
уважио и предметно рјешење поништио.
У образложењу пресуде наводи се да предметно рјешење има карактер
рјешења из члана 197. става 2. у вези члана 194. Закона о општем управном
поступку («Службени гласник Републике Српске» број 13/02), те сходно предњем
исто би морало да садржи све прописане елементе. Такође, рјешење мора да
садржи довољне разлоге који су били одлучни при оцјени доказа, правне прописе,
као и разлоге који с обзиром на чињенично стање упућују на одлуку каква је
донесена. Наведено је да управни акт коме недостаје образложење, као што је у
овом случају ријеч, није могуће цијенити са аспекта правилности утврђеног
чињеничног стања, а ни законитост оспореног рјешења, јер пропис на основу кога
се ствар рјешава наводи се у «образложењу», а не у «уводу», како је наведено у
оспореном акту. У пресуди се такође наводи да доношење рјешења без
образложења садржи битну повреду одредаба поступка што повлачи поништај
рјешења.
Пресудом је одређено да Скупштина општине Требиње у поновном
поступку отклони недостатке на које је указано, да наведе разлоге и правне прописе
који с обзиром на оспорено чињенично стање упућују на оспорену одлуку, с тим да
отклони и друге повреде на које је указано и донесе нову одлуку у року од 30 дана
од дана пријема пресуде.
Цијенећи наводе пресуде а имајући у виду оспорено рјешење и поступак
који му је претходио, Скупштина општине Требиње приступила је отклањању
недостатака на начин што образлаже поступак и разлоге разрјешења, односно
рјешење којим је госпођа Ђурић разрјешена дужности замјеника начелника.
Наиме, на иницијативу 17 одборника Скупштине општине Требиње
покренут је поступак за разрјешење замјеника начелника Општине Требиње.
Иницијатива је на 14. сједници Скупштине општине Требиње уврштена у дневни
ред као пета тачка која је гласила «Приједлог рјешења о разрјешењу замјеника
начелника Општине Требиње». Предње је у складу са чланом 47. Статута Општине
Требиње којим је одређено да се замјеник начелника може разрјешити прије истека
мандата, између осталог, и ако не извршава, неблаговремено или немарно извршава
дужности које му повјери начелник општине. Послови које обавља замјеник
начелника су послови из надлежности начелника општине које му је он повјерио

да обави, дакле, надлежности замјеника начелника општине су изведене из
надлежности начелника општине које су прописане чланом 43. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05, 118/05).
Пренос надлежности са начелника на змјеника начелника је регулисан чланом
41.ст.5 Закона о локалној самоуправи који гласи «замјеник начелника извршава
дужности које му повјери начелник општине».
Чланом 47. став 2. Статута Општине Требиње одређено је да се поступак за
разрјешење може покренути на приједлог Начелника Општине или најмање 10
одборника Скупштине општине, док је ставом 3. овог члана одређено да приједлог
мора бити дат у писменом облику уз навођење разлога због којих се предлаже
разрјешење.
Уз иницијативу за разрјешење замјеника начелника приложено је
образложење у коме су наведени разлози за разрјешење и то:
- кршење скупштинске одлуке број 09-013-35-1/05 од 11.04.2005. године о
забрани експлоатације шљунка и пијеска, у корист предузећа
«Херцеговинапутеви»;
- непокретање активности везаних за Стратегију развоја општине Требиње,
као једног од најбитнијих докумената Општине;
- показала неспособност у руковођењу тендереском комисијом за избор банке
и пласман средстава за стимулативно запошљавање чиме је онемогућено
отварање нових радних мјеста;
- доприноси стварању лоших међуљудских односа и негативне климе у раду
општинске администрације (усмене жалбе радника општинске
администрације),
- те користи позицију за остваривање личних и страначких интереса.
Уз ово образложење приложена је Одлука Скупштине општине Требиње
број 09-013-35-1/05 од 11.04.2005. године из које је видљиво да је на снази била
забрана експлоатације шљунка и пијеска на подручју општине Требиње за сва
правна и физичка лица као и акт број 11-310-4/05 од 22.6.2005. године упућен
Министарству привреде и енергетике Бања Лука потписан од стране Замјеника
начелника госпође Наде Ђурић. Овим актом затражена је сагласност за
експолоатацију шљунка и пијеска на локалитету Зубци на к.ч. број 1496/1 КО
Зубци. Из приложеног је видљиво да није поштована Одлука СО Требиње од
11.04.2006.године.
У погледу израде Стратегије развоја општине Требиње, односно
непокретања активности везаних за израду овог документа може се као доказ
истаћи чињеница да стратегија као један од најважнијих доумената није урађена,
за израду је било задужено Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, док је
замјеник начелника била координатор за рад овог Одјељења, након што је начелник
овог Одјељења разрјешена те дужности. Предње је видљиво из стенограма са
расправе гдје је начелник јасно истакао да је замјеник начелника одређена за
координатора Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
По овим као и осталим разлозима наведеним у образложењу на сједници СО
вођена је расправа, након које се приступило гласању о разрјешењу замјеника
начелника. Гласање је извршено тајно, односно обављено по процедури и у складу

са чланом 118. и 123. Пословника Скупштине општине Требиње («Сл. гласник
Општине Требиње» број 2/00). Од 30 присутних одборника 25 одборника изјаснило
се «за разрјешење», 5 одборника је било «против разрјешења», па како је за
доношење одлуке довољна надполовична већина, то је госпођа Нада Ђурић
разрјешена дужности функције замјеника Начелника Општине Требиње.
Ово рјешење је коначно и против њега се не може изјавити жалба, али се
може покренути управни спор пред Окружним судом у Требињу, у року од 30 дана
од дана пријема рјешења.
ПРЕДСЈЕДНИК
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 03.08.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Информација о стању и резултатима пословања привреде општине у
2005. години.
Број:09-013-247/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 03.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 31. став 1. алинеја 2., Статута Општине Требиње
(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној дана 03.08.2006. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању извршења Буџета Општине Требиње по завршном рачуну за 2005.
годину
Члан 1.
Овом одлуком усваја се извршење Буџета Општине Требиње по завршном рачуну
за 2005. годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је извјештај о извршењу Буџета Општине Требиње за
2005. годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-248/06

ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:03.08.2006. 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 03.08.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Информација о културним манифестацијама у оквиру Требињских
љетних свечаности у 2005. години.
Број:09-013-249/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 03.08.2006. 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 03.08.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извјештај о раду Начелника Општине и административне службе
Општине Требиње за 2005. годину.
Број:09-013-250/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 03.08.2006. 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 03.08.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Размтрајући Извјештај о раду Начелника Општине и административне службе за
2005. годину евидентно је да поједина одјељења као и начелници тих одјељења
нису обављали своје послове у складу са потребама, могућностима и законским
обавезама, што је утицало на укупан резултат рада општинске администрације.
Имајући напријед наведено у виду обавезује се Начелник Општине да у року од 30
дана изврши кадровске промјене и реконструкцију у одјељењима како би се
ефикасност администрације подигла на потребан ниво.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».

Број:09-013-250-1/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 03.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 30. и члана 72. став 2. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС» број 101/04, 42/05 и 118/05) члана 31. Статута Општине Требиње
(«Службени гласник општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о критеријима, поступку
за додјелу кредита и условима за кориштење кредита
Члан 1.
Одлука о критеријима, поступку за додјелу кредита и условима за кориштење
кредита («Службени гласник општине Требиње» број 8/04, 5/05) мијења се и
допуњује и то:
У Члану 3. став 1. ријеч «три» замјењује ријеч «четири»
У Члану 3. став 1. алинеја 1. ријечи «физичка лица и» бришу се
У Члану 3. став 1. иза алинеје 1. додаје се нова алинеја која гласи:
«Предузетници у оснивању»
Члан 2.
У Члану 4. став 1. ријечи «физичка лица и» бришу се
У Члану 4. став 1. алинеја 2. мијења се и гласи «да прихвати да се брише са
евиденције Завода за запошљавање и да у року од 30 дана од дана преноса
средстава кредита на кориштење достави банци доказ о пријави Фонду ПИО и
Фонду Здравственог осигурања»
Алинеја 5. брише се.
Члан 3.
У Члану 5. став 1. број «7» мијења се бројем «10»
У Члану 5. став 4. се мијења и гласи «накнада за обраду захтјева наплаћује се
једнократно на одобрени износ кредита, а према стопи (%) која се добије у
поступку избора најповољнијег понуђача за сервисирање кредитних средстава.
Трошкови обраде кредита терете основну масу намијењену за расподјелу кредита».
Члан 4.
У члану 7. став1. ријечи «физичка лица и» се бришу.
Члан 5.
Иза члана 7. додаје се члан 7а који гласи: «право приступа кредитној линији имају
предузетници у оснивању под следећим условима:

- да су поднијели захтјев за регистрацију дјелатности код надлежног органа
општине Требиње
- да се захтјев за кредит односи на улагања у неку од дјелатности које су Планом и
програмом развоја општине Требиње предвиђене да се финансирају из средстава
остварених по основу Закона о накнадама за кориштење природних ресурса,
- да прихвати да на основу одобрених средстава у року од 30 дана одобравања
средстава обави процедуру самозапошљавања (брисања са евиденције Завода за
запошљавање, пријава код Фонда ПИО и Фонда Здравственог осигурања и уредно
плаћање свих обавеза по основу регистрације дјелатности и радног односа)
- да прихвати да му се одобри 50 % износа предвиђеног за самозапошљавање
(10.000,00 КМ), а разлику до 20.000,00 КМ и евентуално предвиђени износ
средстава за запошљавање новог радника у року од 30 дана од дана када је испунио
услове из алинеје 2.члана 7а.(кад изврши регистрацију и пружи доказ о
самозапошљавању)
- лице које се запошљава мора бити пријављено на Заводу за запошљавање најмање
6 мјесеци у односу на дан подношења захтјева за додјелу кредита
- да прихвати обавезу да у периоду отплате одобреног кредита, неће смањити број
радника у односу на број запослених у моменту подношења захтјева за додјелу
кредита, увећаног за број новопримљених радника у односу на одобрена средства
(20.000,00 КМ један новопримљени радник);
До смањења броја радника може доћи само у складу са Законом
- лице које се запошљава мора бити пријављено на Заводу за запошљавање
- да на други начин (властито учешће, комерцијални кредит и сл. може обезбједити
простали износ средстава потребних за заокружење финансијске конструкције
пројекта)
- да није кривично кажњаван
Члан 6.
У Члану 8. став 1. тачка 3. мијења се и гласи : «да прихвата да на сваких 20.000,00
КМ одобреног кредита запосли по једно незапослено лице».
Члан 7.
У Члану 9. став 1. мијења се и гласи: «максимални износ кредита који се може
одобрити потенцијалном кориснику из Члана 7а. и члана 8. ове Одлуке је 40.000,00
КМ
на рок отплате за потенцијалне кориснике из Члана 7а. од 10 година са укљученим
грејс периодом који не може бити дужи од 24 мјесеца, а за потенцијалне кориснике
из Члана 8. од 7 година са укљученим грејс перидом који не може бити дужи од 12
мјесеци.
У Члану 9. став 2. се брише
У Члану 9. став 4. мијења се и гласи: «накнада за обраду захтјева наплаћује се
једнократно на одобрени износ кредита, а према стопи (%) која се добије у
поступку избора најповољнијег понуђача за сервисирање кредитних средстава.
Трошкови обраде кредита терете основну масу намијењену за расподјелу кредита».
Члан 8.

У Члану 11. став 1. иза ријечи «одобреног» додају се ријечи «предузетницима у
оснивању и».
Члан 9.
У Члану 12. став 1. тачка 4. мијења се и гласи : «да прихвата да на сваких 20.000,00
КМ одобреног кредита запосли по једно незапослено лице». Лице које се
запошљава мора се налазити на евиденцији незапослених лица код Завода за
запошљавање.
«Потенцијални корисник кредита не може запослити лице, коме је он био
послодавац, а да на Заводу за запошљавање није вођено у евиденцији и
незапослено најмање шест (6) мјесеци у односу на моменат подношења захтјева за
додјелу кредита».
Члан 10.
У Члану 13. број 150.000,00 КМ мијења се бројем 80.000,00 КМ
Члан 11.
Члан 16 се брише
Члан 12.
У Члану 22. став 2. мијења се и гласи: «индивидуални пољопривредни произвођачи
захтјев подносе на прописаном обрасцу, предузетници у оснивању и предузетници
на меморандуму или обичном формату А-4, а правна лица искључиво на
меморандуму»
Члан 13.
У Члану 23. став 1. тачка 1. алинеја 1. мијења се и гласи: «индивидуални
пољопривредни произвођачи: потврду Завода за запошљавање Требиње да се
налазе на евиденцији завода као незапослена лица»
У Члану 23. тачка 2. алинеја 1. испред ријечи предузетници додају се ријечи
«предузетници у оснивању и»
У Члану 23. тачка 2. алинеја 1. ријеч «предузетнику» замјењује се ријечима
подносиоцу захтјева
У Члану 23. тачка 2. алинеја 4. иза ријечи Требиње додају се ријечи «односно
потврду да је код надлежног органа општине Требиње поднио захтјев за
регистрацију дјелатности
У Члану 23. тачка 2. алинеја 6. ријечи «предузетника» замјењује се ријечима
„подносиоца захтјева“
Члан 14.
У Члану 24. став 2. ријечи „физичка лица и» бришу се.
Члан 15.
Иза члана 40. додаје се члан 40а који гласи: «корисници кредитних средства који су
искористили право на додјелу кредита по одредбама Одлуке број 09-013-99/04 од
09.09.2004. године (максимални износ за запослење једног радника 12.000,00 КМ)

имају право на разлику средстава по запосленом раднику. Разлика средстава
односи се на максималне износе кредита по запосленом раднику, односно 20.000,00
КМ умјесто 12.000,00 КМ како је било регулисно поменутом Одлуком. Право на
разлику средстава могу остварити корисници кредита, уколико су одобрена
средства уложили у реализацију програма са којим су конкурисали и под условом
да разлику средстава уложе у проширење тог програма као и да се обавезно пријаве
код Фонда ПИО и Фонда Здравственог осигурања уколико се већ нису пријавили.
Разлику средстава из претходног става овог члана могу остварити корисници
средстава код банке код које су остварили право на кредит из револвинг масе.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-255/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора ЈУ Дом Здравља Требиње
Члан 1.
У Управни одбор именују се:
1. Др Бранимир Перотић
2. Др Мира Ивановић
3. Др Небојша Миладиновић
4. Радмила Чичковић
5. Здравко Вуковић
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-256/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана,14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ

о именовању чланова Надзорног одбора ЈУ Дом Здравља Требиње
Члан 1.
У Надзорни одбор именују се:
1. Аница Рамић
2. Бранко Кисјелица
3. Борислав Тарана
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-1/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана,14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
ЈУ Центар за социјални рад Требиње
Члан 1.
У Управни одбор именују се:
1. Даница Рашовић
2. Вера Булут
3. Олгица Рудакијевић
4. Мирко Илијић
5. Тамара Дучић
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-256-2/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана,14.08.2006.године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње (Службени гласник Општине
Требиње број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(Службени гласник Општине Требиње број 3/06) Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Надзорног одбора

ЈУ Центар за социјални рад Требиње
Члан 1.
У Надзорни одбор именује се:
1. Мирјана Борчанин
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-256-3/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана,14.08.2006.године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ Апотека Требиње
Члан 1.
У Управни одбор именују се:
1. Перо Јелачић
2. Олга Сетенчић
3. Ристо Вулић
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-4/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Надзорног одбора ЈЗУ Апотека Требиње
Члан 1.
У Надзорни одбор именује се
1.Драгица Чихорић

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-5/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора ЈУ за одгој дјеце Наша радост
Требиње
Члан 1.
У Управни одбор именују се
1. Цмиљка Стојановић
2. Мирјана Вујовић
3. Слађана Герун
4. Зоран Попадић
5. Милијана Миловић
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-6/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Надзорног одбора ЈУ за одгој дјеце Наша радост
Требиње
Члан 1.
У Надзорни одбор именују се
1. Радмила Карић
2. Радмила Тошић
3. Милена Вучинић
Члан 2.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-7/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора ЈУ Требињеспорт Требиње
Члан 1.
У Управни одбор именују се
1. Зоран Кисин
2. Бранка Анђелић
3. Милан Кољеншић
4. Дејан Бодирога
5. Јадранка Алексић
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-8/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Надзорног одбора ЈУ Требињеспорт Требиње
Члан 1.
У Надзорни одбор именују се
1. Милан Мариновић
2. Игор Анђелић
3. Васо Кучинар
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.

Број: 09-013-256-9/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора ЈП Требињестан Требиње
Члан 1.
У Управни одбор именују се
1. Мира Спасојевић
2. Душанка Скулић
3. Љиљана Робовић
4. Љубиша Крунић
5. Небојша Пантић
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-10/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Надзорног одбора ЈП Требињестан Требиње
Члан 1.
У Надзорни одбор именују се
1. Лука Петровић
2. Мирјана Борчанин
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-11/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине

(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора ЈП Ценар за информисање и културу
Требиње
Члан 1.
У Управни одбор именују се
1. Божидар Вучур
2. Влатка Обрадовић
3. Зоран Сорајић
4. Горан Вукоје
5. Јово Грујичић
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обајвиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-12/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Надзорног одбора ЈП Центар за информисање и
културу Требиње
Члан 1.
У Надзорни одбор именују се
1. Далиборка Радановић
2. Сњежана Домазет
3. Обрад Илић
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-13/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине

(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора ЈУ Туристичка организација Општине
Требиње, Требиње
Члан 1.
У Управни одбор именују се
1. Зоран Анђелић
2. Здравко Влачић
3. Милица Дурсун
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-14/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Надзорног одбора ЈУ Туристичка организација
Општине Требиње, Требиње
Члан 1.
У Надзорни одбор именују се
1. Сњежана Вучић - Мијановић
2. Драгица Чихорић
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-15/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ

о именовању чланова Управног одбора ЈУ Дом младих Требиње
Члан 1.
У Управни одбор именују се
1. Веселин Крунић
2. Владимир Благојевић
3. Марија Даковић
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а обајвиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-16/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Надзорног одбора ЈУ Дом младих Требиње
Члан 1.
У Надзорни одбор именују се
1. Борислав Тарана
2. Драган Миленић
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-17/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора «Агенције за развој малих и средњих
предузећа Општине Требиње» Требиње
Члан 1.
У Управни одбор именују се
1. Миљан Вуковић
2. Љиљана Робовић
3. Комнен Вуковић

Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-18/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Надзорног одбора «Агенције за развој малих и средњих
предузећа Општине Требиње» Требиње
Члан 1.
У Надзорни одбор именују се
1. Радмила Анђелић
2. Рада Кучинар
3. Славојка Братић
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-19/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора ММУ Музеј Херцеговине Требиње
Члан 1.
У Управни одбор именују се
1. Весељка Салатић
2. Тихомир Кијац
3. Дијана Кашиковић
4. Татјана Булајић
5. Неђо Ћебеџија
Члан 2.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.

Број: 09-013-256-20/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Надзорног одбора ММУ Музеј Херцеговине Требиње
Члан 1.
У Надзорни одбор именују се
1. Зоран Мијановић
2. Вера Булут
3. Младенка Бендераћ
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број: 09-013-256-21/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. 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 14.08.2006. године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању поновног јавног конкурса за избор и именовање управних и
надзорних одбора у предузећима и установама чији оснивач је је Скупштина
општине Требиње
Члан 1.
Расписује се поновни Јавни конкурс за избор и именовање управних и
надзорних одбора у предузећима и установама чији оснивач је Скупштина општине
Требиње, за позиције које су остале упражњене по Конкурсу од 21.03.2006. године
(«Службени гласник Републике Српске» број 24/06).
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 гласнику Републике
Српске», те дневним листовима «Глас Српске» и «Дневни аваз».
Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана последњег објављивања у гласилу из
претходног става.
Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих на конкурс,
разговора са кандидатима који уђу у ужи избор и предлагање ранг листа кондидата
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: 09-013-256-22/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
_______________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05,13/05), Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 14.08.20006. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о критеријумима, начину и поступку
расподјеле средстава Буџета Општине Требиње намјењених удружењима
грађана и омладинским организацијама
Члан 1.
Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава Буџета
Општине Требиње намјењених удружењима грађана и омладинским
организацијама («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) мијења се и
допуњује и то:

У члану 2. ријечи «Ове организације не могу бити корисници редовног гранта из
Буџета Општине Требиње у вријеме расписивања и реализације конкурса» бришу
се.
Члан 2.
У члану 7. став 1. иза алинеје 11. додаје се нова алинеја која гласи
„Афирмише научно-истраживачки рад од интереса за развој локалне заједнице“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број: 09-013-257/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана,14.08.2006.године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.20006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се информација о реализацији Закључка Скупштине општине Требиње
број 09-013-80-5/06 о прихватању понуде по праву прече куповине пословног
простора Привредне банке Сарајево у Горици.
Број:09-013-258/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана,14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима (''Службени
гласник СР БиХ'' број 3/90, 9/90, 11/90 и 40/90) 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 14.08.2006. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју општине
Требиње
Члан 1.
У Одлуци о безбједности саобраћаја на подручју општине Требиње
(''Службени гласник Општине Требиње'' број 1/97, 4/99, 6/01, 7/02, 3/03, 3/04, 4/04,
9/05 i 2/06) у члану 4. став 1. брише се алинеја 5. (на дијелу Улице Дучићеве од
Улице Вука Караџића до Цвијетног трга у смијеру сјевер – југ).
У истом члану и ставу мијења се алинеја 10. и гласи ''- теретним возилима
преко 2.5 тоне носивости у Улици Влатка Вуковића до раскрснице са Кружним

путем за Хрупјела и у Улици Добровољачкој од раскрснице са Улицом Влатка
Вуковића до куће Андрића.''
У истом члану и ставу мијења се алинеја 11. и гласи ''- теретним возилима
преко 2.5 тоне носивости у Улици Соколској испред Окружног суда, као и у
приступној улици стамбеном блоку преко пута Школског центра.''
У истом члану и ставу у алинеји 12. бришу се ријечи ''и до уливања у
коловоз магистралног пута број 20''.
У истом члан и ставу у алинеји 13. бришу се ријечи ''без обзира да ли
посједују дозволу за улазак у град''.
У истом члану и ставу додају се нове алинеје које гласе:
''- у Улици Београдској у смијеру југ – сјевер''
''- у Улици Жичкој у смијеру исток – запад''
''- у Улици Милешевској у смијеру исток – запад''
''- у Улици Добровољних давалаца крви у смијеру исток – запад''
Члан 2.
У члану 8. став 1. алинеја 1. бришу се ријечи ''у Улици Његошевој са јужне
стране''.
У истом члану и ставу додаје се нова алинеја која гласи:
''- у Улици С. Ћоровића са источне стране''
Члан 3.
У члану 9. став 3. ријечи ''Секретаријат за урбанизам, грађевинарство и
стамбено – комуналне послове'' замјењују се ријечима ''Одјељење за стамбено –
комуналне послове''.
Члан 4.
У члану 9а. став 2. се мијења и гласи: ''За јавна паркиралишта на којима се
врши наплата, Начелник Општине посебним актом утврђује: услове, начин
кориштења, организацију, начин наплате, висину трошкова за премјештање возила,
висину накнаде за смјештај и деблокирање возила на тим паркиралиштима.''
У члану 9а. додају се ставови 3. и 4. који гласе:
''На јавним парикралиштима на којима је организована наплата, корисник је
дужан платити накнаду прописану акотм из предходног става.
Јавно паркиралиште на којем је организована наплата мора бити означено
саобраћајном сигнализацијом.''
Члан 5.
Иза члана 9а. додаје се нови члан 9б. који гласи:
''На јавним паркиралиштима на којима се врши наплата паркирања, најмање
3% паркинг мјеста мора бити означено знаком и резервисано за инвалиде са
паркинг картом за возила означена посебним знаком.
Знак и паркинг карту из предходног става издаје орган управе надлежан за
послове саобраћаја сходно прописима о посебном знаку за означавање возила
инвалида.
Наплата паркирања неће се вршити на мјестима резервисаним за обиљежена
возила инвалида.''
Члан 6.
У члану 10а. Став 1. ријечи ''радник милиције'' замјењују се ријечи ''радник
МУП-а''.

У истом члану и ставу иза алинеје 3. додају се нове алинеје 4. и 5. које гласе:
''- ако власник, односно корисник блокираног возила, одбије да плати
накнаду за деблокирање.
- возило паркирано, дјелимично или у потпуности, на тротоару, на улазима у
гараже и друге јавне пословне просторе и приступне путеве стамбеним и
другим објектима.''
У истом члану, став 2. ријечи ''Радник милиције'' замјењују се ријечи
''Радник МУП-а''.
Члан 7.
Иза члана 10в. додају се нови чланови који гласе:
''Члан 10г.
Комунални полицајац ће одредити да се изврши блокирање возила направом
за блокирање точкова, ако је:
1. возило паркирано на паркиралишту на којем је организована наплата,
а власник односно корисник није истакао паркинг карту односно није
платио накнаду за паркирање.
2. возило паркирано супротно одредбама члана 10а. став 1. тачке 1., 2. и
3.
Власник односно корисник возила из предходна два става дужан је платити
накнаду за послове блокирања и деблокирања возила.
Возило ће бити деблокирано након достављеног доказа о уплати накнаде.
Власник, односно корисник деблокираног возила дужан је одмах уклонити
возило с мјеста на којем је било паркирано.
Члан 10д.
Забрањена је на паркиралиштима оправка и остављање неисправних или
хаварисаних моторних возила и прикључних возила као и камп приколица.
На јавним паркиралиштима забрањено је паркирање возила на пролазима
унутар паркиралишта и било какво паркирање које угрожава безбједно кретање
возила.''
Члан 8.
У члану 12. став 3. ријечи ''Секретаријат за урбанизам, грађевинарство и
стамбено – комуналне послове'' замјењују се ријечима ''Одјељење за стамбено –
комуналне послове''.
Члан 9.
У члану 15. став 2. ријечи ''Одјељења за стамбено – комуналне дјелатности''
замјењују се ријечима ''Одјељења за стамбено – комуналне послове''.
Члан 10.
У члану 38. став 3. ријечи ''СО-е Требиње'' замјењују се ријечима ''Општине
Требиње''.
Члан 11.
У члану 45. став 1. додаје се нова тачка 17. која гласи:
''17. ако власник возила односно корисник не уклони возило након
деблокирања.''
Члан 12.

У члану 47. став 1. ријечи ''радници милиције'' замјењују се ријечима
''радници МУП-а''.
Члан 13.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине Општине Требиње да утврди
пречишћени текст Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју општине
Требиње.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику Општине Требиње''.
Број: 09-013-259/06
Датум,14.08.2006. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.

_____________________________________________________________
На основу члана 2. става 2. Закона о комуналним дјелатностима («Службени
гласник Републике Српске» број 11/95, 18/95, 18/95 и 51/02), члана 30. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05), Скупштине општине Требиње, на сједници
одржаној дана 14.08.2006. године, донијела је
ОДЛУКУ
о јавним паркиралиштима и гаражама
Члан 1.
Утврђује се да су: управљање, одржавање, уређивање и опремање јавних
паркиралишта и гаража – комуналне дјелатности од посебног друштвеног интереса
за општину Требиње.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број:09-013-260/06

ПРЕДСЈЕДНИК

Датум, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 12. став 2. Закона о спорту («Службени гласник Републике
Српске» број 4/02 и 66/03) и члана 31. алинеја 6. Статута Општине Требиње
(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05,13/05), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана 14.08.20006. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма развоја спорта општине Требиње за 2006. годину

Члан 1.
Усваја се Програм развоја спорта општине Требиње за 2006. годину.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Програм развоја спорта општине Требиње за 2006.
годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-261/06
Дана, 14.08.2006. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.

Програм развоја спорта
општине Требиње за 2006. годину
Као и све друге друштвене дјелатности у овом периоду, и сопрт пролази кроз своју
етапност организационог, садржајног, просторног и стручног обнављања и
конституисања. Свакако, да су поједини спортски клубови имали различит степен
успјешности, у зависности од стварних услова, брзине обнављања дјелатности,
материјалне и финансијске подршке. У том смислу, основне карактеристике
садашњег тренутка могле би се исказати у следећем:
Од ове године спортску политику, на нивоу РС, води и усмјерава Министарство за
породицу, омладину и спорт са извршиоцима у локалној заједници;
Школски спорт се одвија у васпитно – образовним установама предшколског,
основног, средњег и високог образовања, у примјени наставних планова и програма
које изграђује и прати Републички педагошки завод. Овдје морамо рећи да
спортски живот дјеце и омладине је најнеорганизованији облик кретног,
вјежбовног и спортског стваралаштва. Спорт, једноставно речено, није садржајна
структура слободног времена младих, и то је оно што забрињава. Млади најмање
имају оно што им највише треба, са чиме уче, развијају се и стварају. Осим
наставног процеса у школи, других спортских садржаја готово да и немају. Не
функционише ваннаставна активност у школама у вријеме највећих ученикових
слобода /субота, недјеља, зимски и љетни распуст/. Тек је у зачетку обнављање
«Малих олимпијских игара» које дају основ за надање да ће се њихова активност у
спорту интензивирати, па је у ту сврху планиран «Грант за школски спорт» у
Буџету Општине.

У општини Требиње дјелује 30-так спортских клубова и клубова који имају
карактер спорта и у њима налазе свој садржај пионири, кадети, јуниори и сениори.
Овдје треба истаћи, да се у задње вријеме, региструју и клубови који до сада нису
имали традицију у нашем граду, а то су: Кик бокс клуб, Аеро клуб, Мото спорт,
Паинтбол клуб, Талва клуб као и клуб за спортски плес.
Редни број
Назив клуба
1.
Фудбалски клуб «Леотар»
2.
Кошаркашки клуб «Леотар»
3.
Џудо клуб «Леотар»
4.
Атлетски клуб «Леотар»
5.
Карате клуб «Требиње»
6.
Рукометни клуб «Леотар»
7.
Женски рукометни клуб «Леотар»
8.
Пливачку клуб «Леотар»
9.
Женски фудбалски клуб «Леотартех»
10.
Веслачко друштво «Требишњица»
11.
Стонотениски клуб «Свети Сава»
12.
Одбојкашки клуб «Леотар»
13.
Куглашки клуб «Требишњица»,
14.
Женски кошаркашки клуб «Требиње 03»,
15.
Клуб малог фудбала
16.
Кик бокс клуб «Кобра»,
17.
Аеро клуб «Требиње»,
18.
Мото клуб «ТНТ»
19.
Паинтбол клуб «Арена»
20.
Карате клуб «Леотар»
21.
Шаховски клуб «Леотар»
22.
Талва клуб «Требиње»,
23.
Спортско риболовачко друштво «Требиње»,
24.
Спелеолошко друштво «Зелена брда»,
25.
Ронилачки клуб «Посејдон»
26.
Боћарски клуб
27.
Планинарско друштво
28.
Боди билдинг клуб
29.
Спортски плес
30.
Клуб ратних војних инвалида – стрељачки
31.
Ловачко друштво

Из ове табеле може се закључити да је присутна експанзија клубова у односу на
стагнацију привреде. Школски спорт и масовни спорт захтјевају једно, а
квалитетни спорт тражи нешто друго. Општина би требала да на првом мјесту
ствара услове за бављење спортом и подржава програме који окупљају млађу
популацију.

Квалитетни спорт данас у општини Требиње је у дубокој материјалној кризи.
Можемо казати да се финансирање клубова свело, искључиво из средстава буџета
општине која за 2006. годину износе 455.000,00 КМ или 76% од 600.000,00 КМ
намјењених за развој спортских програма.
Средства Буџета општине Требиње планирана за финансирање програма развоја
спорта на подручју општине Требиње за 2006.годину у износу од 600.000,00 КМ,
распоређују се како слиједи:
1. Грант спортским организацијама

455.000,00 КМ

2.Грант за одржавање, изградњу и
реконструкцију спортских објеката

31.000,00 КМ

3. Грант за школски спорт

42.000,00 КМ

4.Грант за припрему и учешће перспективних
спортиста на међународним такмичењима

24.000,00 КМ

5.Грант за усавршавање спортских стручњака
и спортских радника

30.000,00 КМ

6.Грант за резерву

18.000,00 КМ

Грант спортским организацијама распоређује се како слиједи:
1.Фудбалски клуб "Леотар"

200.000,00 КМ

2. Кошаркашки клуб"Леотар" __________________________100.000,00 КМ
3.Џудо клуб "Леотар" _________________________________ 33.000,00 КМ
4.Атлетски клуб "Леотар" ______________________________20.000,00 КМ
5.Карате клуб "Требиње " ______________________________10.000,00 КМ
6.Рукометни клуб "Леотар" ___________________________10.000,00 КМ
7.ЖРК "Леотар" ______________________________________ 20.000,00 КМ
8.Пливачки клуб "Леотар" ______________________________15.000,00 КМ
9.Женски фудбалски клуб "Леотар" ______________________10.000,00 КМ
10.Веслачко друштво "Требишњица " ___________________ 7.000,00 КМ
11.Стоно тениски клуб "Свети Сава" _____________________ 3.500,00 КМ
12.Одбојкашки клуб "Леотар" ___________________________ 3.500,00 КМ
13.Куглашки клуб "Требишњица" _______________________ 3.000,00 КМ
14.ЖКК "Требиње 03" _________________________________ 9.000,00 КМ
15.Клуб малог фудбала ________________________________ 2.500,00 КМ
16.Кикбокс клуб "Кобра" _______________________________ 2.000,00 КМ
17.Аеро клуб "Требиње " _______________________________ 2.000,00 КМ

18.Мото спорт "ТНТ"___________________________________3.000,00 КМ
19.Паинтбол клуб "Арена" _____________________________ 1.500,00 КМ
Из овог рјешења можемо констатовати да уколико не буде и других извора
финансирања рада спортских клубова, да ће доћи до стагнације квалитетног спорта,
а можда и престанка рада неких клубова. У постојећој оскудици финансијских
средстава, илузорно је очекивати да се сви регистровани клубови на нивоу општине
могу финансирати из средстава планирених у буџету. Зато, Скупштина општине,
предлаже клубовима да уложе додатни напор у изналажењу финансијских
средстава путем спонзора или донатора.
Средства планирана у Буџету Општине Требиње за спорт, за 2006. годину су:
- средства за финансирање спортских програма (6143) 600.000,00 КМ
- средства Требињеспорту (6152) .................................... 120.000,00 КМ
- средства
за
спортске
манифестације
од
општинског
значаја
........................................................................................... 37.000,00 КМ
- средства за за изградњу спортских терена у
- М.З. Тини ........... 25.000,00 КМ
- М.З. Хрупјела .. 25.000,00 КМ
- Стадион Брегови 39.000,00 КМ
- средства спортско-риболовном друштву ...................... 10.000,00 КМ
- средства спелеолошком друштву ..................................
2.000,00 КМ
Укупно планирана средства ..................................................... 858.000,00 КМ
Средства за финансирање спортских програма у висини од 600.000,00 КМ
распоређена се на основу Рјешења број 11-66-30-1/06 од 09.05.2006. године које је
донио Начелник Општине, на приједлог Комисије за расподјелу средстава и
сагласности Савјета за спорт Скупштине општине.
Средства намјењена «Требињеспорту» планирана су за одржавање спортских
објеката са којима газдује и управља јавна установа.
Средства за спортске манифестације од општинског значаја планирана су за
стварање повољних услова за масовно бављење спортско-рекреативних активности
грађана свих узраста. Ту се мисли на традиционалну «Олимпијаду» у малом
фудбалу како за пионире, јуниоре тако и за сениоре, Новогодишњи и Божићни
турнир, избор спортисте године, дан дружења спортских клубова и дани на
Требишњици.
Средства за изградњу спортских терена планирана су за мјесне заједнице Тини и
Хрупјела која су реализована, а средства за Стадион малих игара у Бреговима
планирана су за пресвлачење асфалтом око 1300 м2, која ће послужити као база за
вјештачку подлогу.

Такође планирана су средства Спортско-риболовном друштву у висини од
10.000,00 КМ као и Спелеолошком друштву од 2.000,00 КМ.
У будућности би требало вршити прерасподјелу ових средстава у корист стварања
услова за бављење спортом као добровољне активности, доступне свим
становницима са посебним акцентом на пионире и омладину, као и на унапређење
наставе физичког васпитања што би довело до бољег организовања васпитноспорстких активности и спортских манифестација. Посебно из разлога што
општина у области спорта и физичке културе има следеће надлежности:
- Обезбјеђује услове за изградњу, одржавање и коришћење спортских и
рекреативних објеката,
- Обезбјеђује и усмјерава реализацију школских и студентских такмичења,
општинског и међуопштинског нивоа,
- Обезбјеђује посебне услове за повећање квантитета и квалитета рада са
младим спортским талентима,
- Обезбјеђује услове за развој и унапређење аматерског спорта,
- Обезбјеђује услове за организацију и одржавање спортских такмичења и
манифестација од значаја за општину.
Из наведених разлога Савјет за спорт, Начелник Општине и Одјељење за
друштвене дјелатности су покренули иницијативу за изградњу фискултурне сале
при Основној школи «Јова Јовановић Змај». Дворана би имала функцију за
извођење наставе физичког васпитања и за ваннаставне активности а у слободним
терминима служила би за потребе спортских активности грађана. Динамика
извођења ових радова би била следећа: у 2006. години обезбједити пројекат и
дозволу за изградњу филскултурне сале као и договор око финансирања овог
пројекта како би радови могли започети у првој половини 2007. године.
Такође, у овој години потребно би било сагледати могућност да се спортски терени
у Јужном логору врате Општини Требиње, како би се ставили у своју намјенску
функцију.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05,13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.20006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Задужују се стручне службе Општине Требиње да у року од два мјесеца обезбиједе
пројектну документацију за спортску дворану уз Основну школу «Јова Јовановић
Змај» у Бреговима, како би се у Буџету Општине Требиње за 2007. годину могла
планирати средства за изградњу.

Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а обајвиће се у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-261-1/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
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 14.08.2006. 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 617/30 у површини од 478 m², уписане у Исказ 1 К.О. Гомиљани као јавно добро,
- к.ч. број 617/31 у површини од 480 m², уписане у Исказ 1 К.О. Гомиљани 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
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».
Број:09-013-262/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
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 14.08.2006. 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 554/3 - неплодно у површини од 461 m², уписане у Исказ 1 К.О.
Требиње - као јавно добро са 1/1 дијела.
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
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».
Број:09-013-262-1/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-262-2/06
Датум:14.08.2006. године
На основу члана 61. став 1. Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник
Републике Српске» број 86/03) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), а по захтјеву А.Д.
«Шумапродукт» Требиње, Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној
дана 14.08.2006. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. На грађевинском земљишту означеном као к.ч. број 480/2 – неплодно у
површини од 220 m², уписано у зк. улошку број 17, К.О. Требиње – орган
управљања СО Требиње са 1/1 дијела, к.ч. број 554/3 – неплодно од 461 m²,
орган управљања СО Требиње са 1/1дијела и к.ч. број 469/2 – неплодно у
површини од 230 m² - уписано у зк. ул. број 36, К.О. Требиње, утврђује се право
власништва у корист АД Шумапродукт Требиње, као градитеља изграђеног
пословног објекта, са 1/1 дијела.
2. АД Шумапродукт Требиње дужно је платити накнаду за земљиште из тачке 1.
овог
рјешења
у
износу
од
7.491,00
КМ
(словима:седамхиљадачетиристотинедеведесетједна конвертибилна марка) на

рачун број: 5620080000105057, Буџет Општине Требиње, шифра уплате
722411.
3. Након правоснажности овог рјешења на некретнинама наведеним у тачки 1.
диспозитива овог рјешења извршиће се укњижба права власништва у корист АД
Шумапродукт Требиње са дијелом 1/1, уз истовремено брисање досадашњег
уписа на том земљишту.
4. Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, Подручна
јединица Требиње извршиће промјену посједовног стања кроз катастарски
операт.
5. Трошкове поступка издавања овог рјешења у износу од 50,00 КМ именовани је
дужан уплатити у року од 15 дана од дана пријема истог, на рачун број:
5510010000882632 Бањалучка банка А.Д. Бања Лука, за РГУ- позив на број 47 –
ИПП.

Образложење
А.Д Шумапродукт Требиње из Требиња поднијело је захтјев Републичкој управи за
геодетске и имовинско правне послове, Подручној јединици Требиње да им се на
основу члана 61. став 1. Закона о грађевинском земљишту утврди право
власништва у њихову корист, на грађевинском земљишту у државној својини,
наведеном у тачки 1. диспозитива овог рјешења, на коме се налазе пословни
објекти, чији су власници са 1/1 дијела, без права кориштења, изузев парцеле
означене као к.ч. број 460/2 у површини од 230 m², на којој Шумапродукт има
право кориштења са 1/1 дијела.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења утврђено је да су некретнине
означене као к.ч. број 480/2, неплодно у површини од 220 m², уписане у зк. ул. број
17, К.О. Требиње, к.ч. број 554/3 – неплодно у површини од 461 m², државна
својина са 1/1 дијела. На парцели означеној као к.ч. број 460/2 – неплодно у
површини од 230 m², државна својина, уписано је право кориштења у корист
Предузећа Шумапродукт Требиње, а на основу Рјешења среске експропријационе
комисије од 16.05.1956. године, број Е-бр.-4-1/55.
У посједовном листу број 687 К.О. Полице 1, као посједник свих горе описаних
некретнина у укупној површини од 910 m², уписано је ОДП Шумапродукт.
За напоменути је да је пословна зграда у потпуности поклопила три описане
парцеле, те да је у стручном мишљењу Одјељења за просторно уређење број: 07-3637/05 од 21.04.2005. године, утврђено је да не постоји сметња да власник објекта
ријеши имовинско правне односе, како би се објекат коначно нашао на својој
грађевинској парцели, а осим тога, напомињемо да је приватизација обављена по

посједовном стању, па су горе описане некретнине биле обухваћене програмом
приватизације, као производна зграда и складиште.
Увидом у урбанистички план Требиње 2015, утврђено је да су на поменутом
локалитету предвиђени објекти који се већ ту налазе, те да сходно томе не постоје
сметње да се на земљишту из тачке 1. диспозитива овог рјешења утврди право
власништва у корист предузећа Шумапродукт Требиње са 1/1 дијела.
Накнада за утврђено право власништва утврђена је у смислу члана 1. Одлуке о
утврђивању просјечне грађевинске цијене 1 m², корисне стамбене површине у
државној својини на подручју општине из претходне године («Службени гласник
Општине Требиње» број 1/99), те члана 2. Одлуке о утврђивању процента од
просјечне тржишне цијене 1 m² изграђеног стамбеног простора (“Службени
гласник Општине Требиње» број 4/96).
Како су у конкретном случају испуњени услови прописани чланом 61. став 1.
Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник Републике Српске» број
86/03), то је ваљало овим рјешењем утврдити право власништва у корист
подносиоца захтјева, на наведеном земљишту на коме је изграђен привремени
пословни објекат.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни
спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана пријема истог.
Тужба се подноси непосредно суду у два истовјетна примјерка таксирана са 100,00
КМ судске таксе. Уз тужбу треба приложити копију овог рјешења.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-262-3/06
Датум:03.04.2006. године
На основу члана 24. и члана 45. Закона о грађевинском земљишту
(«Службени гласник Републике Српске» број 86/03) и члана 14. Статута Општине
Требиње («Службени гласник Oпштине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05)
рјешавајући у предмету изузимања и додјеле градског грађевинског земљишта ради
привођења трајној намјени, Скупштина општине Требиње на сједници одржаној
дана 14.08.2006. године, донијела је:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Изузима се из посједа, уз накнаду, од досадашњег корисника Савић Жарка
Новице из Требиња, градско грађевинско земљиште означено као: к.ч. број
752/184 – пашњак Бањевац у површини од 400 m², уписано у зк.ул. број 1713
К.О. Горица.

2. Додјељује се, непосредном погодбом, уз накнаду Савић Жарка Новици,
градско грађевинско земљиште означено као к.ч. број 608/274 – пашњак
Бањевацу површини од 400 m², уписано у зк.ул. број 192 К.О. Горица, за
изузете некретнине из тачке 1. диспозитива овог рјешења.
3. Земљишно књижни уред Основног суда у Требињу ће након
правоснажности овог рјешења брисати упис досадашњих корисника на
земљишту из тачке 1. диспозитива овог рјешења и уписати државну својину
са 1/1 дијела, док ће на некретнинама из тачке 2. овог рјешења уписати
право кориштења у корист Савић Жарка Новице са 1/1 дијела.
4. Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, Подручна
јединица Требиње извршиће промјену посједовног стања кроз катастарски
операт.
Образложење
Савић Жарка Новица из Требиња, обратио су се захтјевом Скупштини
општине Требиње, путем Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове, Подручне јединице Требиње да се изузму из његовог посједа некретнине
означене у тачки 1. диспозитива овог рјешења због неприступачности терена за
изградњу породичне стамбене зграде а да му се на име накнаде додијели
некретнина из тачке 2. диспозитива овог рјешења.
Члановима 24. и 45. Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник
Републике Српске» број 86/03), предвиђено је да Скупштина општине доноси
рјешење о изузимању из посједа, односно додјели градског грађевинског
земљишта, те је одлучено као у диспозитиву овог рјешења.
Против овог рјешења није дозвољена жалба али се може покренути управни
спор пред Окружним судом Требиње, у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
Тужба се предаје суду непосредно или се шаље поштом.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
_______________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-262-4/06
Датум:14.08.2006. 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, 10/05 и 13/05) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, рјешавајући у предмету преузимања
градског грађевинског земљишта, ради привођења трајној намјени, донијела је
сљедеће:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Черовић Павла сина Сава, Сенић Бранка сина Стевана, Чорлија Сава сина
Марка и Вучинић Миланчета сина Зорке, ранијих земљишнокњижниг
корисника и носилаца права кориштења ради грађења, преузима се, уз
накнаду а ради привођења трајној намјени градско грађевинско земљиште
означено као:
- к. ч. број 234/1, пашњак Под у површиниод 167 m², и к. ч. број 190/6 – њива
Знојача у површиниод 111 m², обје уписане у зк. ул. број 938, К.О. Горица
државна својина са 1/1 дијела, са правом кориштења у корист Черовић
Павла сина Сава из Дубровника са 1/3 дијела, Сенић Бранка сина Стевана из
Јање са 1/3 дијела, Чорлија Сава сина Марка из Билеће са 1/6 дијела и
Вучинић Миланчета сина Зорке из Билеће са 1/6 дијела.
2. Некретнине описане у тачци 1. овог рјешења преузима Општина Требиње
ради привођења трајној намјени односно ради уређења улица у насељу
Горица а према регулационом плану Горица 2.
3. За преузето земљиште ранијим земљишнокњижним корисницима 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 носилаца права кориштења 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 поднијела је захтјев овом органу за преузимање
земљишта описаног у тачци 1. диспозитива овог рјешења ради привођења трајној
намјени, а у сврху уређења улица у насељу Горица.
Уз захтјев је приложен извод из регулационог плана Горица 2 и остала
потребна документација.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења утврђено је да су
стварни корисници некретнина чије се преузимање тражи и које су наведене у
диспозитиву овог рјешења. Сходно члану 24. став 2. Закона о грађевинском
земљишту («Службени гласник Републике Српске» број 86/03) саслушани су сви
ранији земљокњижни корисници наведених некретнина описаних у тачци 1.
диспозитива, који су својим изјавама датим на записник изјавили како су сагласни
да се њихове некретнине преузму, уз накнаду, ради привођења трајној намјени.
Након правоснажности овог рјешења, досадашњим земљишнокњижним
корисницима припада право на накнаду у висини њихових идеалних дијелова, а

према одредбама члана 61. став 1. и 2. Закона о грађевинском земљишту
(«Службени гласник Републике Српске» број 86/03).
Против овог рјешења није допуштена жалба, али се може покренути
управни спор код Окружног суда Требиње, у року од 30 дана од дана пријема овог
рјешења.
Тужба се предаје суду непосредно или путем поште.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-262-5/06
Датум:14.08.2006. 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, 10/05 и 13/05) Скупштина општине Требиње
на сједници одржаној дана 14.08.2006. године, рјешавајући у предмету преузимања
градског грађевинског земљишта, ради привођења трајној намјени, донијела је
следеће:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Од Томашевић Божа сина Јована, ранијег земљишнокњижног корисника и
носиоца права кориштења ради грађења, преузима се, уз накнаду а ради
привођења трајној намјени градско грађевинско земљиште означено као:
- к. ч. број 185/3, пашњак Пут у површини од 89 m², уписано у зк. ул. број 534,
К.О. Горица, државна својина са 1/1 дијела, са правом кориштења у корист
Томашевић Божа сина Јована са 1/1 дијела.
2. Некретнине описане у тачци 1. овог рјешења преузима Општина Требиње
ради привођења трајној намјени односно ради уређења улица у насељу
Горица а према регулационом плану Горица 2.
3. За преузето земљиште ранијим земљишнокњижним корисницима 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 носилаца права кориштења 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 поднијела је захтјев овом органу за преузимање
земљишта описаног у тачци 1. диспозитива овог рјешења ради привођења трајној
намјени, а у сврху уређења улица у насељу Горица.
Уз захтјев је приложен извод из регулационог плана Горица 2 и сва остала
потребна документација.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења утврђено је да је
стварни корисник некретнина чије се преузимање тражи и које су наведене у
диспозитиву овог рјешења. Сходно члану 24. став 2. Закона о грађевинском
земљишту («Службени гласник Републике Српске» број 86/03) саслушан је ранији
земљокњижни корисник наведених некретнина описаних у тачци 1. диспозитива,
који је у својој изјави датој на записник изјавио како је сагласан да се његове
некретнине преузму, уз накнаду, ради привођења трајној намјени.
Након правоснажности овог рјешења, досадашњем земљишнокњижном
кориснику припада право на накнаду сходно члану 61. став 1. и 2. Закона о
грађевинском земљишту («Службени гласник Републике Српске» број 86/03).
Против овог рјешења није допуштена жалба, али се може покренути
управни спор код Окружног суда Требиње, у року од 30 дана од дана пријема овог
рјешења.
Тужба се предаје суду непосредно или путем поште.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 25. Закона о грађевинском земљишту (Службени гласник
РС број 86/03) 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 14.08.2006. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Лучић Милосава – син Митра и Лучић Петра – син
Митра из Требиња, по праву прече куповине некретнина, а којом су
понуђене Скупштини општине Требиње некретнине означене као к.ч. број
247/19, пашњак Градац у површини 450 m², уписане у зк.ул. број 6 К.О.
Горица, државна својина 1/1 са правом кориштења Лучић Петра – син
Митра са 1/6 дијела и Лучић Милосава – син Митра са 5/6 дијела, а исте су
понудили по цијени од 30,00 КМ/m².

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
"Службеном гласнику Општине Требиње".
Број:09-013-262-6/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 25. Закона о грађевинском земљишту (Службени гласник
РС број 86/03) 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 14.08.2006. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Кукурић Богдана – син Митра из Петроварадина, ул.
Томислава Маташића број 23., по праву прече куповине некретнина, а којом
су понуђене Скупштини општине Требиње некретнине означене као к.ч.
број 1573/1, ораница Гучина у површини 714 m², к.ч. број 1573/2 врт Гучина
у површини од 15 m², к.ч. број 1574/2 врт Гучина у површини од 26 m²,
уписане у зк.ул. број 3074 К.О. Требиње, државна својина са правом
кориштења Кукурић Богдана – син Митра са 1/1 дијела, а исто је понудио по
цијени од 97.791,50 КМ.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
"Службеном гласнику Општине Требиње".
Број:09-013-262-7/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
______________________________________________________________________
На основу члана 25. Закона о грађевинском земљишту (Службени гласник
РС број 86/03) 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 14.08.2006. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Кукурић Михајла сина Илије из Требиња, ул.
Милоша Црњанског, по праву прече куповине некретнина, а којом су
понуђене Скупштини општине Требиње некретнине означене као к.ч. број
91, врт пред кућом, Башча у површини 464 m², уписане у зк.ул. број 141 К.О.
Требиње, државна својина 1/1 са правом кориштења Кукурић Михајла сина
Илије са 1/1 дијела, а исте је понудио по цијени од 11.000,00 КМ.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
"Службеном гласнику Општине Требиње".

Број:09-013-262-8/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 25. Закона о грађевинском земљишту (Службени гласник
РС број 86/03) 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 14.08.2006. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Дугалић Хасана Хатиџе, рођена Куртовић из
Мостара, по праву прече куповине некретнина, а којом су понуђене
Скупштини општине Требиње некретнине означене као к.ч. број 1567 ораница Гучина у површини 906 m², уписане у зк.ул. број 1755 К.О.
Требиње, државна својина 1/1 са правом кориштења Дугалић Хасана Хатиџе
рођ. Куртовић са 1/1 дијела, а исте је понудила по цијени од 35.000,00 КМ.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
"Службеном гласнику Општине Требиње".
Број:09-013-262-9/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 31. Закона о промету непокретности (Службени лист СР
БиХ број 38/78) и Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности
("Службени лист СР БиХ" број 4/89,29/90 и 22/91) и члана 51. Статута општине
Требиње (Службени гласник Општине Требиње број 8/05,10/05,13/05),
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 14.08.2005. године,
донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Продановић Радована, син Илије из Требиња, Стари
Град, број 8, по праву прече куповине некретнина, а којом су понуђене
Скупштини општине Требиње некретнине означене као к.ч.број 2128/2,
кућиште са двориштем у површини од 49 m², уписане у зк.ул. број 368 К.О.
Требиње, власништво Продановић Радована, син Илије са 1/1 дијела, а исте
је понудио по цијени од 37.000,00 КМ.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
"Службеном гласнику Општине Требиње".
Број:09-013-262-10/06

ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
_______________________________________________________________________
На основу члана 31. Закона о промету непокретности (Службени лист СР
БиХ број 38/78) и Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности
("Службени лист СР БиХ" број 4/89,29/90 и 22/91) и члана 51. Статута општине
Требиње (Службени гласник Општине Требиње број 8/05,10/05,13/05),
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 14.08.2005. године,
донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Бреко Менсуре, кћи Салка из Требиња, Засад б.б.,
по праву прече куповине некретнина, а којом су понуђене Скупштини
општине Требиње некретнине означене као к.ч.број 356/32, кућа и
двориште у површини од 206 m², уписане у зк.ул. број 1 К.О. Мостаћи,
власништво Бреко Менсуре, кћи Салка са 1/1 дијела, а исте је понудила
по цијени од 49.500,00 КМ.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
"Службеном гласнику Општине Требиње".
Број:09-013-262-11/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
_______________________________________________________________________
На основу члана 31. Закона о промету непокретности (Службени лист СР
БиХ број 38/78) и Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности
("Службени лист СР БиХ" број 4/89,29/90 и 22/91) и члана 51. Статута општине
Требиње (Службени гласник Општине Требиње број 8/05,10/05,13/05),
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 14.08.2005. године,
донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Рамић Марка, сина Арсенија из Требиња,
Хрупјела б.б., по праву прече куповине некретнина, а којом су понуђене
Скупштини општине Требиње некретнине означене као к.ч.број 5398/1 кућа и двориште у површини од 713 m², уписане у зк.ул. број 2534 К.О.
Требиње, власништво Рамић Марка, сина Арсенија са 1/1 дијела, а исте
је понудио по цијени од 150.000,00 КМ.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
"Службеном гласнику Општине Требиње".
Број:09-013-262-12/06

ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
_______________________________________________________________________
На основу члана 31. Закона о промету непокретности (Службени лист СР
БиХ број 38/78) и Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности
("Службени лист СР БиХ" број 4/89,29/90 и 22/91) и члана 51. Статута општине
Требиње (Службени гласник Општине Требиње број 8/05,10/05,13/05),
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 14.08.2005. године,
донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Биједић Ејуба, сина Зејнила из Требиња, Подвори
- Горица, по праву прече куповине некретнина, а којом су понуђене
Скупштини општине Требиње некретнине означене као к.ч.број 499/1 кућа и двориште у површини од 316 m², уписане у зк.ул. број 711 К.О.
Горица, власништво Биејдић Ејуба, сина Зејнила са 1/1 дијела, а исте је
понудио по цијени од 40.000,00 КМ.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
"Службеном гласнику Општине Требиње".
Број:09-013-262-13/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
_______________________________________________________________________
На основу члана 19. Закона о промету непокретности («Службени лист СР
БиХ» број 38/78) и члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник
Општине Требиње» број 8/05,10/05,13/05), Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 14.08.2005. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о продаји некретнина из државне својине на подручју општине Требиње
1. Има се извршити продаја некретнина означених као к.ч. број 695/5 ораница
«Опаљена долина» у површини од 1190 m², к.ч. број 695/6 шикара «Опаљена
долина» у површини од 740 m², к.ч. број 695/8 градилиште са двориштем у
површини од 100 m² и к.ч. 695/14 шума «Опаљена долина» у површини од
4.630 m², све уписане у зк. ул. број 6 К.О. Рашевићи, државна својина са 1/1
дијела, орган управљања Скупштина општине Требиње.
2. Продаја ће се извршити лицитацијом, путем усменог јавног надметања на
лицу мјеста а цијена ће се саопштити огласом о продаји некретнина из
државне својине.
3. Овај Закључак се има објавити у Службеном гласнику Општине Требиње и
ступа на снагу даном доношења.
Број:09-013-262-14/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.08.2006. године
Никола Секуловић,с.р.

________________________________________________________________________
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Број:
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Закључак,
Закључак,
Закључци,
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење,
Рјешење о разрјешењу замјеника начелника Општине Требиње - по
донешеној пресуди,
7. Закључак,
8. Одлука о извршењу Буџета Општине Требиње по завршном рачуну за 2005.
годину,
9. Закључак,
10. Закључак,
11. Закључак,
12. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о критеријима, поступку за додјелу
кредита и условима за кориштење кредита,
13. Рјешења о именовању чланова управних и надзорних одбора у предузећима
и установама чији оснивач је СО Требиње,
14. Одлука о расписивању поновног јавног конкурса,
15. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о критеријумима, начину, поступку
и расподјели средстава Буџета Општине Требиње намјењених удружењима
грађана и омладинским организацијама,
16. Закључак,
17. Одлука о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју
општине Требиње,
18. Одлука о јавним паркиралиштима и гаражама,
19. Одлуке о усвајању Програма развоја спорта општине Требиње за 2006.
годину,
20. Одлукe, рјешењâ и закључци Републичке управе за геодетске и имовинско
правне послове-Подручна јединица Требиње
1.
2.
3.
4.
5.
6.

