СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ

ТРЕБИЊЕ

Година XLIII
Требиње,28.11.2006.године
Број: 12
________________________________________________________________________
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 22.11.2006. године, донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Требиње за период од
01.01.-30.09.2006. године
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета Општине Требиње за период од 01.01.30.09.2006. године.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу Буџета Општине Требиње за
период од 01.01.-30.09.2006. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-320/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.11.2006. 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 22.11.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Информација о току активности на изради Буџета за 2007. годину.
Број:09-013-321/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.11.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-322/06
Датум:22.11.2006. године
На основу члана 24. и 45. Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник
Републике Српске» број 86/03) и члана 14. Статута Општине Требиње («Службени
гласник Општине Требиње» 8/05, 10/05 и 13/05), рјешавајући у предмету
изузимања и додјеле грађевинског земљишта, Скупштина општине Требиње, на
сједници одржаној дана 22.11.2006. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Изузимају се из посједа, без накнаде, од досадашњег корисника – Центра за
социјални рад Требиње из Требиња некретнине означене као к.ч. број 1905,
двориште у површини од 2246 m², к.ч. број 1914/4, двориште у површини од
996 m², и к.ч. број 1904/4 – зграда у површини од 1428 m² - све уписане у зк.
ул. број 806, К.О. Требиње, државна својина са 1/1 дијела.
2. Додјељује се, без накнаде Јавној установи за одгој дјеце «Наша радост»
Требиње из Требиња, некретнине описане у тачки 1. диспозитива овог
рјешења.
3. Земљишно-књижни уред Основног суда Требиње ће након правоснажности
овог рјешења брисати упис досадашњег корисника на земљишту из тачке 1.
диспозитива овог рјешења и уписати државну својину са 1/1 дијела, и
правом кориштења у корист Јавне установе за одгој дјеце «Наша радост»
Требиње, са 1/1 дијела.
4. Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, Подручна
јединица Требиње извршиће промјену посједовног стања кроз катастарски
операт.
Образложење
Јавна установа за одгој дјеце «Наша радост» Требиње обратила се захтјевом
Скупштини општине Требиње путем Републичке управе за геодетске и имовинско
правне послове, Подручне јединице Требиње да се од Центра за социјални рад
Требиње изузму некретнине означене у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
Из приложене документације утврђено је да се ради о некретнинама – објекту
Дјечијег вртића у Бреговима, те да се изузимање и додјела наведених некретнина
Јавној установи за одгој дјеце «Наша радост» врши како би именовани добили
одобрење за грађење и реконструкцију објекта дјечијег вртића.
Из захтјева је јасно да јавна установа за одгој дјеце «Наша радост» Требиње одавно
користи предметне објекте, односно некретнине, иако су оне уписане као
општенародна имовина са 1/1 дијела, а као корисник некретнина описаних у А
листу укњижен је Центар за социјални рад Требиње са 1/1 дијела.
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.
Сходно томе ријешено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор
пред Окружним судом Требиње у року од 30 дана од дана пријема истог.
Тужба се предаје суду непосредно или се шаље поштом.
Доставити:
ПРЕДСЈЕДНИК
1. Именованим,
Никола Секуловић,с.р.
2. Зк. уреду Основног суда Требиње,
3. РГУ-ПЈ Требиње,
4. У спис,
5. Архиви
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-323/06
Датум:22.11.2006. године
Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 22.11.2006. године, на основу
члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број
8/05,10/05 и 13/05) члана 112. и 234. Закона о општем управном поступку
(«Службени гласник Републике Српске» број 13/02) у предмету дозволе понављања
поступка, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Дозвољава се по службеној дужности понављање поступка у предмету
додјеле грађевинског земљишта, односно утврђивања права власништва у
корист Шарић Енеса, као градитеља зграде (кафана) изграђене на земљишту
означеном као к.ч. број 2523/2 К.О. Требиње, а који је окончан Рјешењима
Скупштине општине Требиње број 09-013-88-2/03 од 18.12.2003. године, и
број 09-013-150-3/05 од 29.08.2005. године.
2. Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Требиње
као овлаштени предлагач горе поменутих рјешења обновиће све радње
поступка који је претходио у доношењу коначних Рјешења од стране
Скупштине општине Требиње.
3. Одлаже се извршење рјешења Скупштине општине Требиње број 09-013-882/0'3 од 18.12.2003. године и број 09-013-150-3/05 од 29.08.2005. године.
Образложење
Скупштина општине Требиње је по службеној дужности покренула понављање
поступка у предмету додјеле грађевинског земљишта, односно утврђивања права
власништва у корист Шарић Енеса, као градитеља објекта (кафане), изграђене на
к.ч. број 2523/2, К.О. Требиње, а који је окончан Рјешењима Скупштине општине
Требиње број 09-013-88-2/03 од 18.12.2003. године и број 09-013-150-3/05 од
29.08.2005. године.

Разлог за понављање поступка, у овом предмету, је тај што у поступку који му је
претходио није пружена могућност свим заинтересованим лицима да учествују у
њему, што није прибављен извјештај Одјељења за просторно уређење о томе да ли
се, с обзиром, на важећу просторно-планску документацију, може издати одобрење
за грађење, чиме су повријеђене одредбе Закона о уређењу простора (чл. 70.,71., 89.
и 90.), одредбе Закона о грађевинском земљишту (чл.61.), до којих се накнадно
дошло може основано закључити да ће поновљени поступак довести до другачијег
рјешења ове правне ствари.
Приједлог за покретање поступка по службеној дужности је благовремен и
допуштен. Цијенећи да је у јавном интересу било доношење техничкорегулативних и планских докумената, који за предметни локалитет нису донијети,
па сходно томе и није дефинисано питање приступне саобраћајнице, то је
послужило као одлучујућа чињеница приликом оцјене основаности захтјева за
понављање поступка.
Сходно горе наведеном, а цијенећи прибављене доказе (Уговор о купопродаји од
07.10.1970. године, Рјешење број Дн: 901/70 од 28.10.1970. године, Рјешење о
урбанистичкој сагласности број УП/I-07-I/1-351-62/72 од 25.04.1972. године,
Извода из Урбанистичког плана Требиње 2015 (Сл. гласник општине Требиње број
1/03), ријешено као у диспозитиву.
Против овог Закључка није допуштена жалба, али се може покренути управни спор
тужбом код Окружног суда у Требињу у року од 30 дана од дана пријема истог.
Доставити:
ПРЕДСЈЕДНИК
1. Шарић Енес,
Никола Секуловић,с.р.
2. Шарић Јасминка,
3. Зк. уреду Основног суда Требиње,
4. У спис,
5. Архиви
________________________________________________________________________
На основу члана 43.а у вези а чланом 72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(«Сл.гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05) и чланова 45. и 52.
Статута Општине Требиње(«Сл.гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и
13/05), Начелник општине, д о н о с и
П Р А В ИЛ НИ К
о кориштењу службених возила и властитих возила
у службене сврхе
Члан 1.
Овим Правилником одређују се услови и начин кориштења службених
аутомобила и аутомобила у власништву за обављање службених послова,
функционера и изабраних одборника Скупштине општине Требиње, као и
службеника Аадминистративне службе Општине Требиње.
Службени путнички аутомобили могу се, под условима утврђеним овим
Правилником, користити и за превоз других лица, када послове обављају за

потребе Административне службе Општине Требиње и Скупштине општине
Требиње.
Члан 2.
Под обављањем службених послова подразумијева се: обављање послова из
надлежности локалне управе, стручних послова за потребе Скупштине општине,
Начелника Општине, као и послова републичке управе који су законом повјерени
општини.
Члан 3.
Путнички аутомобили, осим кориштења за обављање послова из члана 2.овог
Правилника могу се користити и за превоз:
 општинских одборника, народних посланика са подручја општине Требиње,
ако није могуће обезбиједити превоз на други начин,
 вриједоносних пошиљки и строго повјерљивих пошиљки,
 пружања здравствених услуга запосленим у органима Административне
службе у хитним случајевима, ако на други начин није могуће обезбиједити
превоз.
Члан 4.
Предсједник Скупштине општине и Начелник Општине имају право на
стално кориштење службених путничких аутомобила.
Одборници Скупштине општине Требиње имају право на коришћење
службених аутомобила када обављају службене послове из надлежности рада
Скупштине општине и њених радних тијела.
Запослени у Административној служби Општине Требиње могу користити
путнички аутомобил, за обављање службених послова из члана 2. Правилника, када
се ти послови не могу обавити другим јавним превозом.
Члан 5.
Службени аутомобили користе се на територији Републике Српске и БиХ на
основу одобрења за кориштење службеног возила издатог од стране овлаштеног
лица.
За службена путовања у иностранство службени аутомобили могу се
користити само на основу одобрења о службеном путовању у иностранство и
назнаком да ће се превоз обавити службеним путничким аутомобилом.
Члан 6.
Службени аутомобили могу се користити за превоз парламентарних
делегација и других гостију који долазе у радне или протоколарне посјете општини
Требиње.
Члан 7.
Приликом кориштења службеног путничког аутомобила треба водити
рачуна да једно возило користи више лица када путују у истом правцу.

Члан 8.
Кориштење службеног путничког аутомобила изван Требиња корисници
врше на основу писменог захтјева који се, у правилу, подноси 24 часа прије поласка
на пут.
Само у хитним случајевима захтјев за коришћење путничког аутомобила
може се поднијети усмено, телефоном или факсом.
Члан 9.
Кориштење службеног аутомобила, изван општине Требиње, одобрава се
писменим налогом који одобри Начелник општине или друго лице које он
овласти.
Члан 10.
О кориштењу службених аутомобила обавезно се води евиденција.
Налог за кориштење службеног аутомобила, као и за коришћење властитог
аутомобила за службене потребе, издаје и потписује Начелник општине, или друго
лице које он овласти.
Члан 11.
Службена возила могу се користити и покретати само уз издавање путног
налога, потписаног од овлаштеног лица, а на основу одобрења за кориштење
службеног возила издатог од Начелника општине, или друго лице које он овласти.








Члан 12.
Задужено лице за службено возило (возач) води евиденцију о:
задужењу горива и његовој потрошњи,
уредном вођењу и попуњавању путног налога,
техничкој исправности возила,
правовременом сервисирању и оправци возила,
пријављивању штете на возилу,
контроли у случају да возилом, по одобрењу овлаштеног лица, управља и
друго лице.

Члан 13.
Путни налог за службено возило мора се уредно водити, тако да прије
сваког покретања возила у путном налогу мора бити уписано:






датум и вријеме кориштења возила,
релација на којој се возило користи,
почетно и завршно стање километар сата,
укупно пређени километри,
потпис лица које је користило возило.
Члан 14.
Приликом сипања горива потребно је у путни налог уписати стање

бројчаника на км/х у моменту досипања горива и извршити овјеру сипања горива
у путном налогу потписом радника овлаштеног бензинске пумпе на којој је гориво
усуто у аутомобил и прилагање овјереног рачуна за издато гориво.
Члан 15.
Издавање налога за текући мјесец може се обавити само ако је раздужен
налог за протекли мјесец.
Раздужење налога врши лице које је одобрило издавање путног налога, а
својим потписом потврђује пређену километражу и количину утрошеног горива
назначену у налогу.
Одговорно лице у Одсјеку за заједничке послове Одјељења за општу управу
извршиће радзужење путног налога и обрачунати утрошак горива и пређене
километре.
У случају прекомјерне потрошње горива, која се утврди по обрачунатом
налогу, даће се налог Одјељењу за финансије да прекомјерну потрошњу наплати од
лица на чије име је издат путни налог ( возач возила).
Члан 16.
Возила се могу ставити у погон само ако су технички исправна.
О техничкој исправности возила одговара возач задужен за возило и Шеф
одсјека за заједничке послове.
Члан 17.
Под техничким одржавањем возила подразумијева се редовно и ванредно
техничко одржавање.
Члан 18.
Налог за поправку возила одобрава Шеф одсјека за заједничке послове, уз
сагласност Начелника одјељења за општу управу.
Члан 19.
Одјељење за општу управу - Одсјек за заједничке послове дужно је водити
евиденцију о возилима, издатим путним налозима, потрошњи горива и мазива,
пређеним километрима, оштећењима и кваровима, исправности возила те
извршених сервиса за свако службено возило појединачно.
Члан 20.
Послије завршеног радног задата возила се морају оставити у гаражу или
други обезбјеђени простор.
У случају да се возило користи послије истека радног времена или у нерадне
дане, Одсјек за заједничке послове је дужан сваку употребу аутобомила
евидентирати у посебној евиденцији и уписати име корисника.
Члан 21.
Лица која службена возила користе за долазак на посао и одлазак са посла
немају право накнаде трошкова превоза.

Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
«Службеном гласнику Општине Требиње».
Број:11-022-25/06
Начелник општине
Датум:14.11.2006. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
_______________________________________________________________________
Садржај:
Број:
1. Одлука о усвајању извјештаја
о извршењу Буџета Општине Требиње
за период 01.01.-30.09.2006. године
2. Закључак о прихватању Информације о току
активности на изради Буџета за 2007. годину,
3. Рјешење о изузимању
и додјели грађевинског земљишта,
4. Закључак којим се дозвољава
понављање поступка у предмету додјеле
грађевинског земљишта Шарић Енесу
по рјешењима СО Требиње број 09-013-88-2/03
од 18.12.2003. године и број 09-013-150-3/05
од 29.08.2005. године,
5. Правилник о кориштењу службених возила
и властитих возила у службене сврхе

