СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ

ТРЕБИЊЕ

Година XLIV
Требиње,2007.године
Број: 10
______________________________________________________________________
На основу члана 4. Закона о промету непокретности („Сл. лист СР БиХ“ број 38/78) и
Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности („Сл.лист СР БиХ“
број 4/89, 29/90 и 22/91) и члана 51. Статута Општине Требиње („Сл. гласник Општине
Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05) Скупштина општине Требиње на сједници одржаној
дана 17.12.2007.године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању земљишта које је изгубило својство непокретности у општој
употреби
Члан 1.
Утврђује се да су изгубиле статус непокретности у општој употреби (јавно добро)
некретнине означене као:
-

к.ч. број 1/301, трафостаница и двориште у површини од 25 м2, уписано у
земљишно књижни уложак број 25 К.О. Мостаћи – као јавно добро,
к.ч. број 3868/9 у површини од 132 м2 и к.ч. број 4205/9 у површини од 42 м2,
обје уписане у зк. ул. број 19 Е К.О. Требиње – као јавно добро.

Члан 2.
У земљишним књигама Основног суда у Требињу у "Б" листу на некретнинама из члана
1. ове Одлуке има се брисати упис јавног добра, те исте уписати у одговарајући
земљишно књижни уложак исте катастарске општине уз укњижбу државна својина са
правом располагања општине Требиње.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-351/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:17.12.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
_________________________________________________________________________
На основу члана 5. став 1. и 2. Закона о буџетском систему Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске» број 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06) те на
основу члана 31. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње»
број 8/05, 10/05 и 13/05), члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње

(«Службени гласник Општине Требиње» број 3/06 и 13/06), Скупштина општине
Требиње на сједници одржаној дана 17.12.2007. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Ребаланса буџета
Општине Требиње за 2007. годину
Члан 1.
Усваја се Ребаланс буџета Општине Требиње за 2007. годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс Буџета Општине Требиње за 2007. годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-352/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:17.12.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 121. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04,
42/05, 118/05), члана 51. Статута општине Требиње („Сл. гласник општине Требиње“,
број: 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 3/06), Скупштина општине Требиње, на сједници
одржаној 17.12.2007.године, донијела је
О Д Л У К У
о именовању чланова Комисије за пријем службеника
Административне службе општине Требиње
Члан 1.
У Комисију за пријем службеника у Административну службу општине Требиње, ради
попуне упражњених радних мјеста:
"Ветеринарски инспектор"
„Виши стручни сарадник- комунални полицајац“
„Самостални стручни сарадник за урбанистичке сагласности“
„Самостални стручни сарадник за протокол“
„Самостални стручни сарадник за привредни развој“
„Самостални стручни сарадник за социјалну, здравствену, дјечију заштиту
и хуманитарне дјелатности“
7. „Самостални стручни сарадник за омладински рад и рад са НВО сектором“
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Услови за вршење послова под редним бројем 1: ВСС, ветеринарски факултет, пет
година радног искуства, положен стручни испит за рад у административној служби,
Услови за вршење послова под редним бројем 2: ВСС или ВШС, виша управна школа,
двије године радног искуства, положен стручни испит за рад у административној
служби,

Услови за вршење послова под редним бројем 3: ВСС, правни факултет, двије године
радног искуства, положен стручни испит за рад у административној служби,
Услови за вршење послова под редним бројем 4: ВСС, правни, економски факултет или
други факултет друштвених наука, двије године радног искуства, положен стручни
испит за рад у административној служби,
Услови за вршење послова под редним бројем 5: ВСС, двије године радног исккуства,
положен стручни испит за рад у административној служби,
Услови за вршење послова под редним бројем 6: ВСС, друштвеног смјера, двије године
радног искуства, положен стручни испит за рад у административној служби,
Услови за вршење послова под редним бројем 7: ВСС, друштвеног смејра, двије године
радног искуства, положен стручни испит за рад у административној служби, именују
се:
1. Стојанка Мисита, дипл.правник - службеник Административне службе
2. Марица Милановић, дипл.правник - службеник Административне службе
општине Требиње
3. Љубомир Зотовић, дипл.инг.грађ. - листа стручњака коју је утврдила СО
4. Татјана Булајић, дипл.ецц. - листа стручњака коју је утврдила СО
5. Небојша Новчић, дипл.инж.електротехнике - листа стручњака коју је утврдила
СО
Члан 2.
Задатак Комисије дефинисан је Законом о локалној самоуправи.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:09-013-354/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:17.12.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ
Број: 09-013-351-3/07
Датум:17.12.2007. године
На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском земљишту („Службени
гласник Републике Српске“ број 112/06), члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), рјешавајући по
захтјеву МХ ЕРС Електро Херцеговина А.Д. Требиње из Требиња, за утврђивање права
власништва на грађевинском земљишту, на коме су изграђене трафо станице без права
кориштења ради грађења Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана
17.12.2007. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на грађевинском земљишту означеном као:
к.ч. број 5450/164, трафо станица и двориште у површини од 40 м2, уписано у зк.
ул. број 11 К.О. Требиње,
- к.ч. број 2468/9, трафо станица и двориште у површини од 30 м2, општенародна
имовина са 1/1 дијела, уписано у зк. ул. бр. 15 К.О. Требиње,
- к.ч. број 2431/2 трафо станица и двориште у површини од 23 м2, државна својина са
1/1 дијела, уписано у зк. ул. бр. 498 К.О. Требиње,
- к.ч. број 2518/2, трафо станица у површини од 21 м2, државна својина са 1/1 дијела,
уписано у зк. ул. бр. 499 К.О. Требиње,
- к.ч. број 3/112 трафо станица и двориште у површини од 29 м2, државна својина са
1/1 дијела, уписано у зк. ул. број 11 К.О. Требиње,
- к.ч. број 779/184, трафо станица и двориште у површини од 49 м2, државна својина
са 1/1 дијела, уписано у зк. ул. број 11 К.О. Требиње,
- к.ч. број 159/6, трафо станица и двориште у површини од 41 м2, државна својина са
1/1 дијела, уписано у зк. ул. број 75 К.О. Требиње,
- к.ч. број 1875/20, у површини од 21 м2, општенародна имовина са 1/1 дијела,
уписано у зк. ул. број 1709 К.О. Требиње,
- к.ч. број 1844/3, трафостаница и двориште у површини од 65 м2, општенародна
имовина са 1/1 дијела, уписано у зк. ул. број 97 К.О. Требиње,
- к.ч. број 552/31, трафо станица у површини од 36 м2, државна својина са 1/1 дијела,
уписано у зк. ул. број 124 К.О. Горица,
- к.ч. број 221/39, трафо станица и двориште у површини од 28 м2, државна својина
са 1/1 дијела, уписано у зк. ул. број 39 К.О. Горица,
- к.ч. број 171/138, трафо станица и двориште у површини од 42 м2, државна својина
са 1/1 дијела, уписано у зк. ул. број 28, К.О. Горица,
- к.ч. број 354/57, трафо станица и двориште у површини од 24 м2, државна својина
са 1/1 дијела, уписано у зк. ул. број 4, К.О. Мостаћи,
- к.ч. број 1/301, трафо станица и двориште у површини од 25 м2, државна својина са
1/1 дијела, уписано у зк. ул. бр. 25 К.О. Мостаћи,
- к.ч. број 356/136, трафо станица и двориште у површини од 17 м2, државна својина
са 1/1 дијела, уписано у зк. ул. бр. 4, К.О. Мостаћи,
- к.ч. број 752/202, тафостаница у површини од 9 м2, уписане у зк. ул. број 23, К.О.
Горица, државна својина са дијелом 1/1,
- к.ч. број 3868/2, тафостаница у површини од 22 м2, уписане у зк. ул. број 19 Е, К.О.
Требиње, државна својина са дијелом 1/1,
у корист МХ ЕРС ЗП Електро Херцеговина, А.Д. Требиње из Требиња, као градитеља
трафо станица изграђених на том земљишту, са 1/1дијела.
-

2.МХ ЕРС ЗП Електро Херцеговина А.Д. Требиње из Требиња је дужна платити
накнаду за земљиште из тачке 1. овог рјешења Општини Требиње у износу од 18.116,00
КМ на рачун број: 5620080000105057, Буџет Општине Требиње, шифра уплате 721233,
и то у року од 30 дана од дана доношења овог рјешења.
3.На земљишту из тачке 1. овог рјешења, по правоснажности овог рјешења, уз
поднесени доказ да је плаћена накнада из тачке 2. овог рјешења, земљишно-књижни
уред Основног суда у Требињу извршиће укњижбу права власништва у корист МХ ЕРС

ЗП Електро-Херцеговина, А.Д. Требиње из Требиња са 1/1 дијела, уз истовремено
брисање раније извршених 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 у износу од 50,00 КМ уплатити у року од 15 дана од дана пријема
истог, а на рачун број: 5510010000882632, РГУ Бања Лука
Образложење
МХ ЕРС ЗП Електро-Херцеговина, А.Д. Требиње из Требиња поднијело је захтјев да се
на основу члана 47. закона о грађевинском земљишту (Службени гласник Републике
Српске број 112/06), утврди право власништва у њихову корист, на грађевинском
земљишту у државној својини из тачке 1. овог рјешења, на коме је изградило трафо
станице без права кориштења земљишта ради грађења.
У поступку који је претходио доношењу рјешења, утврђено је:
-

-

-

-

-

да је предмет поступка изграђено земљиште у државној својини поближе описано у
тачки 1. диспозитива рјешења на којем је уписано право управљања Општине
Требиње,
да су рјешења број: 07-364-248/07 до 07-364-266 од 20.06.2007. године издате од
стране Одјељења за просторно уређење Општине Требиње урбанистичке
сагласности за изведено стање на трафо станицама,
из прибављеног извјештаја Одјељења за просторно уређење Општине Требиње број:
07-36-295/07 од 21.09.2007. године, утврђено је да се за изграђене трафо станице
може накнадно издати одобрење за грађење,
да су све предметне трафо станице изграђене до ступања на снагу Закона о
грађевинском земљишту, тј. до 01.12.2006. године,
да се предметне трафо станице воде као основна средства у предузећу
Електродистрибуције и Водовода, и да је неколико пута извршена трансформација
истог, а да је подносилац захтјева правни насљедник,
увиђајем на лицу мјеста је утврђено да је подносилац захтјева на наведеним
парцелама саградио трафо станице.

Накнада за грађевинско земљиште утврђена је у смислу члана 47. Закона о
грађевинском земљишту („Службени гласник Републике Српске“ број 112/06).
Како су у конкретном случају испуњени услови прописани у члану 47. Закона о
грађевинском земљишту, то је ваљало овим рјшењем утврдити право власништва у
корист подносиоца захтјева, на наведеном земљишту на коме су изграђене трафо
станице без права кориштења ради грађења.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор
тужбом код Окружног суда у Требињу, у року од 30 дана од дана пријема истог.
Тужба се подноси непосредно суду у два истовјетна примјерка, а таксира се са 100,00
КМ судске таксе. Уз тужбу треба приложити копију овог рјешења.

Доставити:
1. Подносиоцу захтјева
ПРЕДСЈЕДНИК
2. РПС Сједиште замјеника Требиње
3. Зк. уреду Основног суда у Требињу
Никола Секуловић,с.р.
4. РГУ – Подручна јединица Требиње
5. У спис
6. Архиви
___________________________________________________________________________
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 17.12.2007. године, на основу
члана 51. Закона о основним својинско-правним односима („Сл. лист СФРЈ“ број 6/80),
и члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број
8/05, 10/05 и 13/05), у предмету установљења права закупаза постављање антенског
стуба мобилне телефоније, а по захтјеву М:ТЕЛ, Бања Лука, доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Даје се сагласност Начелнику Општине Др Доброславу Ћуку да може закључити
Уговор о закупу за постављање антенског стуба мобилне телефоније на дијелу
земљишта означеног као к.ч. број 115/1, К.О. Гранчарево, а исте су државна
својина – орган управљања СО-е Требиње, све у складу са урбанистичкотехничким условима датим у рјешењу о урбанистичкој сагласности број:07-364395/07 од 20.07.2007. године са М:ТЕЛ-ом Бања Лука.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-351-1/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:17.12.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 17.12.2007. године, на
основу члана 51. Закона о основним својинско-правним односима („Сл. лист СФРЈ“
број 6/80), и члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), у предмету установљења права службености за
постављање високонапонског кабла, а по захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“,
а.д. Требиње, доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Даје се сагласност Начелнику Општине Др Доброславу Ћуку да може закључити
Уговор о установљењу права службености за постављање високонапонског
кабла 10/20 kVa, а на земљишту означеном као к.ч. број 539/1, 552/1, 552/31,
497/8, 364/4, 578/1 и 578/31, све у К.О. Горица, а исте су државна својина.
Уговор о установљењу права службености ће се потписати са МХ ЕРС ЗП
„Електро-Херцеговина“, а.д. Требиње.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.

Број:09-013-351-2/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:17.12.2007. 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 17.12.2007. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Бусулаџић (Захира) Фатиме, заступане по пуномоћнику
Галијатовић Алији- адвокату из Сарајева, по праву прече куповине некретнина
означених као к.ч. број 2081/1, кућа и двориште у површини од 135 м2, к.ч. број
2081/3, двориште у површини од 5 м2, уписане у зк.ул. број 883, К.О. Требиње,
власништво Бусулаџић (Захира) Фатиме са 1/1 дијела, а исте је понудила
Скупштини општине Требиње по цијени од 70.000,00 КМ (словима:
седамдесетхиљада КМ).
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број: 09-013-351-4/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:17.12.2007. 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 17.12.2007. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Пјевић (Насера) Семира - заступаног по пуномоћнику
Томовић Зорану из Требиња, по праву прече куповине некретнина означених
као к.ч. број 2085 кућа у површини од 160 м2, уписане у зк.ул. број 1025, К.О.
Требиње, а исте је понудио Скупштини општине Требиње по цијени од
321.750,00 КМ.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.
Број: 09-013-351-5/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:17.12.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________

На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту („Сл.гл.РС“ број 112/06), и
члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број
8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана
17.12.2007.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Ресуловић (Алије) Мустафе, Чустовић (Алије) Невзете и
Ресуловић (Алије) Исмета – сви заступани по пуномоћнику, адвокату Галијатовић
Алији из Сарајева, а исти су понудили по праву првокупа некретнине означене као
к.ч. број 335/5, врт за шталом у површини од 50 м2, к.ч. број 335/12, пашњак Доњи
врт у површини од 240 м2, к.ч. број 335/23, пашњак Пашњак у површини од 41 м2 –
све уписане у зк.ул. број 859 К.О. Требиње, корисништво Ресуловић Исмета са 1/1
дијела, те к.ч. број 335/11, пашњак Пашњак у површини од 633 м2, к.ч. број 335/24,
пашњак Пашњак у површини од 47 м2, и к.ч. број 335/25, пашњак Пашњак у
површини од 36 м2, уписане у зк. ул. број 860 К.О. Требиње, корисништво
Ресуловић Мустафе и Чустовић Невзете са по ½ дијела, те некретнине означене као
к.ч. број 335/9, врт До, у површини од 415 м2, к.ч. број 335/10 врт Више дола у
површини од 265 м2, уписане у зк. ул. број 862, К.О. Требиње, корисништво
Ресуловић Мустафе, Чустовић Невзете и Ресуловић Исмета са по 1/3 дијела, а исте
су понудили Скупштини општине Требиње по цијени од 200.000,00 КМ (словима:
двијестотинехиљада КМ).
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број: 09-013-351-6/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:17.12.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту („Сл.гл.РС“ број 112/06), и
члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број
8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана
17.12.2007.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Спаић (Крста) Милана из Требиња по праву првокупа
некретнина означених као к.ч. број 779/195, пашњак Горње Полице, у површини
од 418 м2, уписане у зк. ул. број 1007, К.О. Требиње, државна својина са 1/1
дијела, корисништво Спаић Милана-син Крста са 1/1 дијела, а исте је понудио
Скупштини општине Требиње по цијени од 20.000,00 КМ (словима:
двадесетхиљада КМ).
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.
Број: 09-013-351-7/07
Датум:17.12.2007. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.

___________________________________________________________________________
На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту („Сл.гл.РС“ број 112/06), и
члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број
8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана
17.12.2007.године, доноси

З А К Љ У Ч А К
о прихватању понуде
1. Прихвата се понуда Сердаревић-Имамовић Зехре, Корић Васвије, Сердаревић
Бакира, Сердаревић Абдулазиза, Месиховић Амире и Златар Алије – сви
заступани по адвокату Галијатовић Алији из Сарајева, по праву првокупа
некретнина, означених као к.ч. број 360/4, градилиште у површини од 295 м2,
к.ч. број 361/1, градилиште у површини од 123 м2, к.ч. број 360/9, пут у
површини од 122 м2, к.ч. број 361/2, пут у површини од 25 м2, уписане у зк.ул.
број 149, државна својина са 1/1 дијела, К.О. Требиње, право кориштења
Сердаревић-Имамовић Зехре кћи Фирдуса из Сарајева са 1/10 дијела, Корић рођ.
Сердаревић Васвије-кћи Заима из Сарајева са 9/40 дијела, Сердаревић Бакирасин Заима из Сарајева са 9/40 дијела, Сердаревић Абдулазиза – син Заима из
Сарајева са 9/40 дијела, Месиховић рођ. Златар Амире-кћи Фадила из Сарајева
са 1/80 дијела, и Златар Алије-син Фадила из Сарајева са 1/80 дијела, и
некретнина означених као к.ч. број 354/4, градилиште у површини од 420 м2, и
к.ч. број 354/6, пут у површини од 235 м2, уписане у зк.ул. број 148, К.О.
Требиње – све државна својина са 1/1 дијела, право кориштења СердаревићИмамовић Зехре кћи Фирдуса из Сарајева са 2/30 дијела, Корић рођ. Сердаревић
Васвије-кћи Заима из Сарајева са 18/120 дијела, Сердаревић Бакира- син Заима
из Сарајева са 18/120 дијела, Сердаревић Абдулазиза – син Заима из Сарајева са
18/120 дијела, Месиховић Амире рођ. Златар-кћи Фадила из Сарајева са 2/240
дијела, и Златар Алије-син Фадила из Сарајева са 2/240 дијела, а исте су
понудили Скупштини општине Требиње по цијени од 40,оо КМ/м2.
2. Овлашћује се Начелник Општине Требиње Др Доброслав Ћук да потпише
купопродајни уговор између Општине Требиње и подносиоца захтјева чија се
понуда по праву првокупа прихвата.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.
Број: 09-013-351-8/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:17.12.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06 и 13/06), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана 17.12.2007. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Информација о оправданости постојеће цијене воде за пиће.

Број:09-013-353/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:17.12.2007. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник
Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, донио је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О именовању чланова Савјета за израду
„Монографије развоја спорта у Требињу“
I
У савјет за израду „Монографије развоја спорта у Требињу“, именују се:
1. Начелник Општине др Доброслав Ћук – Предсједник Савјета
2. Предсједник СО Требиње Никола Секуловић – Замјеник предсједника Савјета
3. Миленко Миленковић – Секретар Савјета
4. Младен Јокановић – члан
5. Душан Чучковић – члан
6. Љубиша Анђелић – члан
7. Раде Алексић – члан
8. Раде Тараило - члан
9. Др Неђо Ликић – члан
10. Др Данило Милишић – члан
11. Војо Прелевић – члан
12. Миодраг Мрдић – члан
13. Недељка Гудељ – члан
14. Неђо Марић – члан
15. Ђорђе Вучинић – члан
16. Момо Пиљевић – члан
17. Ратомир Мијановић - члан
18. Братољуб Мичета – члан
19. Ђуро Вујовић – члан
20. Вук Рогановић – члан
21. Угљеша Анђелић – члан
II
Основни задатак Савјета је да координира рад на изради „Монографије развоја спорта у
требињу“, која ће обухватити цјелокупну материју од почетка развоја спорта па до
данас, а на подручју општине Требиње.
III
У циљу реализације овог пројекта савјет ће оформити одређена тијела са конкретним
задужењима, по појединим областима спорта.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-66-150/07
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,10.12.2007. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник
Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 2.000,00 КМ из буџетске резерве, на рачун
Опште болнице Требиње, на име помоћи за регулисањетрошкова Одсјека за
хемодијализу.
Обавезује се корисник средстава да Општини Требиње достави доказе о намјенском
утрошку средстава.
II
Овај Закључак ће реалиозовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-430-305/07
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,20.11.2007. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник
Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, донио је
З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност да средства планирана Буџетом општине Требиње за 2007. годину, а
на име помоћи за новорођенчад – за треће, четврто и свако наредно дијете, а сагласно
Одлуци о проширеним правима, у висини од 3.000,00 КМ, искористе као помоћ
најугроженијим породицама са четворо и више дјеце, у сарадњи са Удружењем
породица са четворо и више дјеце.
II
Овај Закључак ће реалиозовати Одјељење за финансије и Центар за социјални рад
Требиње.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-400-194/07
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,19.11.2007. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње („Сл.гласник
Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, донио је
З А К Љ У Ч А К
I

Одобрава се пренос средстава у висини од 1.000,00 КМ из средстава буџетске резерве
на рачун Центра за информисање и културу Требиње, а на име помоћи за лијечење
болесног радника Муцовић Слободана.
II
Овај Закључак ће реалиозовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-430-309/07
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,28.11.2007. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. и 72. став 1. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Сл.гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, донио је
ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе Општине Требиње
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Административне
службе Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 4/07) у даљем
тексту „Правилник“ у члану 55. тачка 5.2. „Портир“ у дијелу који се односи на број
извршилаца умјесто „једног извршиоца“, уписује се „два извршиоца“.
У истом члану у тачки 5.8. Правилника – „кафе-кувар“ у дијелу који се односи на број
извршилаца умјесто „два извршиоца“, уписује се „три извршиоца“.
Члан 2.
У члану 56. тачка 2.2.2. Правилника – „Самостални стручни сарадник за привредни
развој“ у дијелу који се односи на услове за вршење послова, мијења се тако што се
ријечи: „Економски факултет или други факултет друштвеног смјера“ бришу.
Члан 3.
У члану 59. тачка 5.4.2. Правилника – „Стручни сарадник инкасант – контролор
наплате паркирања“ у дијелу који се односи на број извршилаца, умјесто „три
извршиоца“ уписује се „четири извршиоца“.
Члан 4.
У члану 61. тачка 7.2.4. Правилника – „ветеринарски инспектор“ у дијелу који се
односи на број извршилаца умјесто „једног извршиоца“, уписује се „два извршиоца“.
У истом члану тачка 7.3.2. у дијелу који се односи на услове за вршење послова, ријечи
„Виша управна школа“ се бришу.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње.

Број:11-022-34/07
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,19.11.2007. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића
бр. 2. на основу рјешења број 06-372-35/07 од 13.12.2007. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-026 упис
оснивања Заједнице етажних власника, Требиње, Милоша Обилића 6/8.
Назив и сједиште: Заједница етажних власника, Требиње, Милоша Обилића 6/8.
Оснивачи 10 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70 320. Управљање зградом за рачун етажних власника зграде.
Иступа самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином,
чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
Заступа Берак Владо, предсједник Скупштине заједнице самостално и без ограничења и
замјеник Славко Шаровић.
Број: 06-372-35/07
Датум:13.12.2007. године

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Наташа Тучић, с.р.

________________________________________________________________________
Садржај:
Бр. стране
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Одлука о утврђивању земљишта које је изгубило
својство непокретности у општој употреби,
2. Одлука о усвајању ребаланса Буџета Општине Требиње за 2007. годину,
3. Одлука о именовању чланова Комисије за пријем
службеника Административне службе Општине Требиње
4. Рјешење о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту,
5. Закључак о прихватању Информације о оправданости
постојеће цијене воде за пиће,
6. Закључци о давању сагласности Начелнику Општине,
7. Закључци о неприхватању понуде
8. Закључак о прихватању понуде
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1. Рјешење,
2. Закључак,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији
и систематизацији радних мјеста Административне
службе Општине Требиње
6. Упис у регистар заједнице етажних власника
стамбених зграда.

