СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊЕ
Година XLIX

Требиње, 22.08.2012. године

На основу члана 4. Закона о промету
непокретности („Службени лист СР БиХ“, број
38/78, 4/89, 29/90 и 22/91) и Закона о измјенама и
допунама Закона о промету непокретности
(„Службени гласник Републике Српске“, број
29/94) и члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08, 5/10 и 4/12), Скупштина
Града Требиње на сједници одржаној дана
17.08.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о промјени намјене некретнина које су
изгубиле својство непокретности у општој
употреби – јавно добро
Члан 1.
Утврђује се да су изгубиле статус непокретности у
општој употреби (јавно добро) некретнине означене као:
- к.ч. број 547/4 у површини од 80 m², уписано у
з.к. уложак број 117 К.О. СП Бихово, као јавно
добро.
Члан 2.
У земљишним књигама Републичке управе за
геодетске и имовинско правне послове, Подручне
јединице Требиње, у „Б“ листу на некретнинама
из члана 1. ове одлуке има се брисати упис јавног
добра, те исти уписати у одговарајући земљишно
књижни уложак исте катастарске општине, уз
укњижбу државна својина са правом располагања
града Требиње.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број:09-013-129/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.
На основу члана 4. Закона о промету непо–
кретности („Службени лист СР БиХ“, број 38/78,
4/89, 29/90 и 22/91) и члана 51. Статута Општине

Број: 6

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08, 5/10 и 4/12),
Скупштина Града Требиње на сједници одржаној
дана 17.08.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о промјени намјене некретнина које су
изгубиле својство непокретности у општој
употреби – јавно добро
Члан 1.
Утврђује се да су изгубиле статус непокретности у
општој употреби (јавно добро) некретнине означене као:
- к.ч. број 512/8 у површини од 51 m², уписано у
з.к. уложак број 19 К.О. СП Требиње, као јавно
добро, а што одговара к.ч. броју (дио) 703/1, К.О.
Полице (нови операт), чији је посједник Хотел
Леотар.
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 исти
уписати у одговарајући земљишно књижни уложак исте катастарске општине, уз укњижбу
државна својина са правом располагања Града
Требиње.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број:09-013-129-1/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.
На основу члана 2, 3. и 4. Правилника о поступку
јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној својини („Службени гласник Републике Српске“, број 14/07), а у вези са чланом 15.
и 43. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 112/06) и
члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“, број 8/05, 10/05,
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Датум: 22.08.2012.

13/05, 3/08, 5/10 и 4/12), Скупштина Града
Требиње на сједници одржаној дана 17.08.2012.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о преносу својинских права на грађевинском
земљишту

О Д Л У К У
о поступку јавног надметања за продају
грађевинског земљишта у државној својини

Члан 1.
Преносе се својинска права на Хаџовић (кћи
Рабије) Азру на некретнинама означеним као к.ч.
број 1530/245 пашњак у површини од 375 m²,
уписано у з.к. уложак број 41 К.О. СП Придворци.

1.
Под условима и на начин регулисан овом одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметања
продаја неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини и то:
- к.ч. број 1/142 у површини од 197 m², уписане у
з.к. ул. број 165, К.О. СП Анђелићи, а све у
складу са стручним мишљењем Одјељења за
просторно уређење Града Требиње, број: 07-36149/10 од 09.09.2010. године, у сврху изградње
викенд објекта.
2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта
из тачке 1. ове одлуке, као и остали услови продаје утврдиће се Огласом о продаји грађевинског
земљишта у државној својини, који ће се објавити
у средствима јавног информисања.
3.
За учешће у поступку лицитације учесник је
дужан уплатити износ од 10%, од почетне
продајне цијене, а на рачун продавца број:
5658018000000214, трансакциони рачун прихода
Буџета Града Требиње – накнада за продато
грађевинско земљиште.
4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са
којим ће се закључити купопродајни уговор дужан
је уплатити купопродајну цијену на рачун број:
5658018000000214, трансакциони рачун прихода
Буџета Града Требиње, у року од 15 дана од дана
одржане продаје (лицитације).
Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у
року од 7 дана од дана након уплате купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити Записник о
примопредаји.
5.
Поступак лицитације грађевинског земљишта
спровешће Комисија за лицитацију.
Број:09-013-129-2/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.
На основу члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08, 5/10 и 4/12), Скупштина
Града Требиње, на сједници одржаној дана
17.08.2012. године, донијела је

Члан 2.
Пренос својинских права на некретнинама из
тачке 1. ове одлуке врши се на основу Уговора о
реализацији пројекта „Стамбено збрињавање Рома
три ромске породице у општини Требиње“, од
15.11.2010. године.
Члан 3.
На основу ове одлуке, са Хаџовић (кћи Рабије)
Азром закључиће се уговор о преносу својинских
права на некретнинама из тачке 1. ове одлуке,
којом ће се регулисати права и обавезе уговорних
страна.
Члан 4.
Овлашћује се в.д. Градоначелника Требиње да на
основу ове одлуке закључи Уговор о преносу
својинских права на некретнинама из тачке 1. ове
одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број:09-013-129-3/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.
На основу члана 348. став 3. тачка д. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09 и 95/11), члана 11.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник Општине Требиње“, број 1/08) и члана 51.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08,
5/10 и 4/12), Скупштина Града Требиње, на
сједници одржаној дана 17.08.2012. године,
донијела је
О Д Л У К У
о продаји непосредном погодбом грађевинског
земљишта у државној својини
1.
Брчић (Сава) Биљани из Требиња продаје се
непосредном погодбом грађевинско земљиште
означено као к.ч. број 4679/345, пашњак у
површини од 5 m², уписано у з.к. ул. број 11 К.О.
СП Требиње, државна својина 1/1 дијела, орган
управљања Скупштина Града Требиње, што по

Датум: 22.08.2012.
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новом операту одговара некретнинама означеним
као к.ч. број 1734/3, уписано у Пл. број 10/7.
2.
Земљиште из члана 1. ове одлуке продаје се
непосредном погодбом по тржишној цијени од
30,00 КМ/m², а ради комплетирања грађевинске
парцеле.
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4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број:09-013-129-5/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.

4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.

Скупштина Града Требиње на основу члана 15.
Закона о грађевинском земљишту („Службени
гласник Републике Српске“, број 112/06), члана 9.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник Општине Требиње“, број 1/08) и члана 51.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08,
5/10 и 4/12), на сједници одржаној дана
17.08.2012. године, донијела је

Број:09-013-129-4/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.

О Д Л У К У
о замјени некретнина

3.
Овлашћује се в.д. Градоначелника Требиње др Доброслав Ћук да може закључити уговор о продаји
земљишта из члана 1. ове одлуке.

На основу члана 348. став 3. тачка д. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09 и 95/11), члана 11.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник Општине Требиње“, број 1/08) и члана 51.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08,
5/10 и 4/12), Скупштина Града Требиње, на
сједници одржаној дана 17.08.2012. године,
донијела је
О Д Л У К У
о продаји непосредном погодбом грађевинског
земљишта у државној својини
1.
Кржић (Обрада) Мирјани из Требиња продаје се
непосредном погодбом грађевинско земљиште
означено као к.ч. број 2222/86 пашњак у површини од 49 m² и к.ч. број 2222/87 пашњак у
површини од 206 m², уписано у з.к. ул. број 40
К.О. СП Чичево, државна својина 1/1, орган
управљања Скупштина Града Требиње, што по
новом операту одговара некретнинама означеним
као к.ч. број 256/60 и 256/61 уписано у посједовни
лист 145, на име посједника Скупштине Града.
2.
Земљиште из члана 1. ове одлуке продаје се
непосредном погодбом по тржишној цијени од
15,00 КМ/m², а ради комплетирања грађевинске
парцеле.
3.
Овлашћује се в.д. Градоначелника Требиње др
Доброслав Ћук да може закључити уговор о продаји земљишта из члана 1. ове одлуке.

Члан 1.
Град Требиње даје некретнине означене као:
- к.ч. број 364/2 зв. „магацин“ у површини од 375
m², уписане у з.к. ул. број 1489 К.О. СП
Требиње, државна својина са 1/1 дијела, орган
управљања Скупштина Града Требиње, а што
одговара к.ч. број 703/1 (нови операт),
- к.ч. број 367/2 зв. „двориште“ у површини од
888 m², уписане у з.к. ул. број 300 К.О. СП
Требиње, државна својина са 1/1 дијела, орган
управљања Скупштина Града Требиње, а што
одговара к.ч. број 703/1 (нови операт),
- к.ч. број 5500, зв. „градилиште“ у површини од
372 m², уписане у з.к. ул. број 83 К.О. СП
Требиње, државна својина са 1/1 дијела, орган
располагања Скупштина Града Требиње, а што
одговара дио к.ч. број 703/2 (нови операт), у
замјену за некретнине наведене у члану 2. ове
одлуке.
Члан 2.
УТАД Леотар Требиње даје некретнине означене
као:
- к.ч. број 368 (стари операт), „ораница“, у
површини од 13 m², уписане у з.к. ул. број 1824,
К.О. СП Требиње, а што одговара к.ч. број (дио)
704/3 (нови операт),
- к.ч. број 348 (стари операт), „стамбена зграда и
двориште“, у површини од 1.000 m², уписане у
з.к. ул. број 1824, К.О. СП Требиње, а што
одговара к.ч. број (дио) 706 (нови операт),
- к.ч. број 354/2 (стари операт), „Башчине
ораница“, у површини од 848 m², уписане у з.к.
ул. број 1824, К.О. СП Требиње, а што одговара
к.ч. број (дио) 1875/1 (нови операт) „улица“,
корисник „Јавни и некатегорисани путеви“, а све
државна својина са 1/1 дијела, са правом
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располагања у корист УТАД Леотар Требиње, у
замјену за некретнине наведене у члану 1. ове
одлуке.
Члан 3.
На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о
замјени некретнина којим ће бити утврђена
међусобна права и обавезе уговорних страна.
Овлашћује се в.д. Градоначелника Требиње др
Доброслав Ћук да поменути уговор потпише и
овјери код нотарског службеника у Требињу.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број:09-013-129-6/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.
Скупштина Града Требиње на основу члана 15.
Закона о грађевинском земљишту („Службени
гласник Републике Српске“, број 112/06), члана 9.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник Општине Требиње“, број 1/08) и члана 51.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08,
5/10 и 4/12), на сједници одржаној дана
17.08.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина
Члан 1.
Град Требиње даје у замјену Хидроелектранама на
Требишњици некретнине означене као к.ч. број
924/69, шума у површини од 39.731 m², уписане у
з.к. ул. број 7 К.О. СП Арсланагића мост, државна
својина са 1/1 дијела, орган управљања
Скупштина Града Требиње, за некретнине
наведене у члану 2. ове одлуке.
Члан 2.
Хидроелектране на Требишњици дају у замјену
Граду Требиње некретнине означене као:
- к.ч. број 643/2 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 650 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/10 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 3613 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/9 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 74 m², уписана у
з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/5 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 104 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/1 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 300 m², уписана
у з.к. ул. број 197,

Датум: 22.08.2012.

- к.ч. број 615/2 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 560 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/7 КО Бихово (стари операт) описана
као Црнач градилиште у површини од 3852 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/9 КО Бихово (стари операт) описана
као Црнач у површини од 77 m², уписана у з.к.
ул. број 197,
- к.ч. број 619/11 КО Бихово (стари операт)
описана као Црнач градилиште у површини од
95 m², уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 644/2 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 240 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 646/3 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 100 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 647/2 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 100 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 627/4 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 170 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 623/3 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 220 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 628 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 80 m², уписана у
з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 629/2 КО Бихово (стари операт) описана
као код Црнча пашњак у површини од 610 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 626/2 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 541 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 626/1 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 410 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 629/1 КО Бихово (стари операт) описана
као код Црнча пашњак у површини од 139 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/8 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 97 m², уписана у
з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/10 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 98 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 626/3 КО Бихово (стари операт) описана
као свињац неплодно у површини од 29 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/6 КО Бихово (стари операт) описана
као Црнач градилиште у површини од 112 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
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- к.ч. број 619/5 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 120 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/4 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 102 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 614/5 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 1.100 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 614/6 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 1.080 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 624/2 КО Бихово (стари операт) описана
као код Црнча пашњак у површини од 200 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 625/1 КО Бихово (стари операт) описана
као код Црнча градилиште у површини од 249
m², уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 625/2 КО Бихово (стари операт) описана
као код Црнча пашњак у површини од 269 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 622/2 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 350 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/3 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 170 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/4 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 790 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 613/2 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 223 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 613/9 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 161 m², уписана
у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/13 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 64 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 622/1 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 2.016 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 622/22 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 146 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 622/23 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 148 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/2 КО Бихово (стари операт) описана
као градилиште у површини од 94 m², уписана у
з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/14 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 134 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
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- к.ч. број 619/15 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 120 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/16 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 135 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/17 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 113 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/18 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 143 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/19 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 167 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/20 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 230 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/21 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 150 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/22 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 146 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/23 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 183 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/24 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 126 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/25 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 132 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/26 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 205 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/27 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 79 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/28 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 91 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/29 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 40 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/30 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 88 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/31 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 81 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/32 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 88 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
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- к.ч. број 619/33 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 191 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/18 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 99 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/22 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 100 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/23 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 95 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/24 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 89 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/25 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 107 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/26 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 108 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/27 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 84 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/28 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 87 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/29 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 94 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/30 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 104 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/31 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 64 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 615/32 КО Бихово (стари операт)
описана као градилиште у површини од 41 m²,
уписана у з.к. ул. број 197,
- к.ч. број 619/6 КО Бихово (стари операт) описана
као Црнач градилиште у површини од 16.462 m²,
уписана у з.к. ул. број 194,
- к.ч. број 619/7 КО Бихово (стари операт) описана
као Црнач градилиште у површини од 102 m²,
уписана у з.к. ул. број 194, која су државна
својина са правом кориштења у корист ХЕТ –
погон Гранчарево, за некретнине наведене у
члану 1. ове одлуке.
Члан 3.
На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о
замјени некретнина којим ће бити утврђена
међусобна права и обавезе уговорних страна.
Овлашћује се в.д. Градоначелника Требиње др
Доброслав Ћук да поменути уговор потпише и
овјери код нотарског службеника у Требињу.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број:09-013-129-7/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.
На основу члана 14. и 16. Закона о Граду Требиње
(„Службени гласник Републике Српске“, број
70/12), Скупштина Града Требиње, на сједници
одржаној дана 17.08.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о општинским
административним таксама
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним
таксама („Службени гласник Општине Требиње“,
број 1/12), назив Одлуке се мијења на тај начин
што се ријеч „општинским“ замјењује ријечју
„градским“.
Члан 2.
У Одлуци о општинским административним таксама ријеч „општински“ замјењује се у одговарајућем падежу са ријечи „градски“.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број:09-013-130/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.
На основу члана 46. и 61. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике Српске“,
број 84/02), члана 123. Закона о уређењу простора
и грађења („Службени гласник Републике
Српске“, број 55/10) и члана 31. Статута Општине
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08, 5/10 и 4/12),
Скупштина Града Требиње на сједници одржаној
дана 17.08.2012. године донијела је
О Д Л У К У
о Регулационом Плану „СЈЕВЕРНИ ЛОГОР“
I
Доноси се Регулациони план „СЈЕВЕРНИ ЛОГОР“ (у даљем тексту План).
II
План се састоји од: текстуалног и графичког
дијела.
Текстуални дио Плана садржи:
А. Уводни дио - подаци о планирању
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Б. Стање организације, уређења и коришћења
простора
В. Потребе, могућности и циљеви организације,
уређења и коришћења простора
Г. План организације, уређења и коришћења
простора
Д. Одредбе и смјернице за провођење Плана
Е. Трошкови уређења земљишта
Графички дио Плана садржи:
1.1.Постојеће стање (геодетска подлога)
1:1000
1.2. Постојеће стање-намјена објекта
1:1000
1.3.Постојеће стање-бонитет објеката
1:1000
2. Извод из урбанистичког плана
Требиње 2015.
1:5000
3. Инжињерско-геолошка карта
1:1000
4. План организације простора
1:1000
5. План саобраћаја и нивелације
1:1000
6. План инфраструктуре – хидротехника 1:1000
7. План инфраструктуре–
електроенергетика и телекомуникације
1:1000
8. План регулационих линија
1:1000
9. План грађевинских линија
1:1000
10.1.План парцелације - тачке и
површине-секција 1
1:500
10.2.План парцелације - тачке и
површине-секција 2
1:500
10.3.План парцелације-фронтови
парцела-секција 1
1:500
10.4. План парцелације-фронтови
парцела-секција 2
1:500
11.План уређења система зелених
површина
1:1000
12.План рушења објеката
1:1000
III
План је израдио „АД Пројект“ Бања Лука јула
мјесеца 2012. године и прилог је и саставни дио
ове одлуке.
IV
План се излаже на стални јавни увид у Одјељењу
за просторно уређење Града Требиње.
V
О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење Града Требиње.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број: 09-013-131/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године
Веселин Савић,с.р.
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На основу члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08, 5/10 и 4/12) и члана 98.
Пословника Скупштине општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, број 3/06,
13/06, 7/07 и 7/08), Скупштина Града Требиње, на
сједници одржаној дана 17.08.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета
за период 01.01.-30.06.2012. године
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета за период
01.01.-30.06.2012. године.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу
Буџета за период 01.01.-30.06.2012. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Града
Требиње".
Број:09-013-132/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године
Веселин Савић,с.р.
На основу члана 3. и 5. Закона о приватизацији
пословних зграда, пословних просторија и гаража
(„Службени гласник Републике Српске“, број
98/04 и 71/10), одредби Уредбе о поступку јавне
продаје пословних зграда, пословних просторија и
гаража у државној својини („Службени гласник
Републике Српске“, број 3/05, 118/10 и 26/11),
члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“, број 8/05, 10/05,
13/05, 3/08, 5/10 и 4/12) и члана 98. Пословника
Скупштине општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, број 3/06, 13/06, 7/07 и
7/08), Скупштина Града Требиње на сједници
одржаној дана 17.08.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји пословног простора
Члан 1.
Дозвољава се продаја пословног простора у ул.
Цара Лазара бб, изграђеног на к.ч. број 2576 стари премјер уписан у з.к. улошку број 238 К.О.
Требиње, што одговара 1016 – нови премјер,
државна својина са правом располагања Општине
Требиње 1/1.
Пословни простор je корисне површине cca
22,38m2 .
Члан 2.
Продаја пословног простора из члана 1. ове одлуке провешће се у складу са одредбама Уредбе о
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Датум: 22.08.2012.

поступку јавне продаје пословних зграда, пословних просторија и гаража у државној својини
(„Службени гласник Републике Српске“, број
3/05, 118/10 и 26/11).

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.

Члан 3.
Овлашћује се в.д. Градоначелника Требиња да у
сврху реализације ове одлуке именује Комисију за
јавну продају некретнине.

Број: 09-013-134-1/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године
Веселин Савић,с.р.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број:09-013-134/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,в.д.
На основу члана 3. и 5. Закона о приватизацији
пословних зграда, пословних просторија и гаража
(„Службени гласник Републике Српске“, број
98/04 и 71/10), одредби Уредбе о поступку јавне
продаје пословних зграда, пословних просторија и
гаража у државној својини („Службени гласник
Републике Српске“, број 3/05, 118/10 и 26/11),
члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“, број 8/05, 10/05,
13/05, 3/08, 5/10 и 4/12) и члана 98. Пословника
Скупштине општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, број 3/06, 13/06, 7/07 и
7/08), Скупштина Града Требиње на сједници
одржаној дана 17.08.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји пословног простора
Члан 1.
Дозвољава се продаја пословног простора у ул.
Луке Вукаловића број 5, изграђеног на к.ч. број
407/1 - стари премјер уписан у з.к. улошку број
3708 К.О. Требиње, што одговара 717 - нови
премјер, државна својина са правом располагања
Општине Требиње 1/1.
Пословни простор je корисне површине cca
8,01m2.
Члан 2.
Продаја пословног простора из члана 1. ове
одлуке провешће се у складу са одредбама Уредбе
о поступку јавне продаје пословних зграда,
пословних просторија и гаража у државној
својини („Службени гласник Републике Српске“,
број 3/05, 118/10 и 26/11).
Члан 3.
Овлашћује се в.д. Градоначелника Требиња да у
сврху реализације ове одлуке именује Комисију за
јавну продају некретнине.

На основу члана 30. Закона о о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 348.
Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/08, 58/09 и 95/11),
Скупштина Града Требиње на сједници одржаној
дана 17.08.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о начину и условима продаје непокретности
Члан 1.
Предмет продаје је зграда са двориштем (школа у
Величанима), саграђена на к.ч. бр. 3171/1 К.О.
Величани (нови операт), уписана у Пл. број 271,
тлоцртне површине 289 m2 и двориште површине
2227 m2, уписано у Пл. број 271, посједник
државна својина, корисник осмогодишња школа.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је копија катастарског
плана са уписаним катастарским подацима.
Члан 3.
Почетна продајна цијена непокретности ће бити
цијена коју одреди вјештак грађевинске струке.
Члан 4.
Учесници у поступку јавног надметања дужни су
да положе кауцију у износу од 10% почетне продајне цијене, најкасније до дана који је Огласом
одређен за одржавање јавног надметања.
Члан 5.
Учесник у поступку јавног надметања чија понуда
буде најповољнија дужан је да плати купопродајну цијену у цјелини.
Члан 6.
Град Требиње обавезује се да предметну непокретност преда у посјед чим буде исплаћена купопродајна цијена.
Члан 7.
Продаја непокретности објавиће се путем Огласа у
средствима јавног информисања, и то најкасније
15 дана прије дана одређеног за дан усменог јавног надметања. Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на огласним таблама и објавити на
интернет страници Града Требиње.
Члан 8.
Поступак јавног надметања проводи комисија коју
именује в.д. Градоначелник. Комисија се састоји

Датум: 22.08.2012.
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од предсједника и два члана од којих сваки има
замјеника.
Актом о именовању комисије прописаће се поступак усменог јавног надметања.
Члан 9.
Ако не успије прво јавно надметање, јавно
надметање ће се поновити.
Ако не успије ни поновљено јавно надметање
сматраће се да је јавно надметање безуспјешно, па
се продаја непокретности може извршити
непосредном погодбом, с тим што цијена
непокретности која се продаје не може бити нижа
од почетне продајне цијене те непокретности.
Члан 10.
Уколико се на усменом јавном надметању јави
само један учесник комисија може приступити
поступку продаје непокретности непосредном
погодбом, под условом да цијена не може бити
нижа од почетне цијене.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број:09-013-135/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године
Веселин Савић,с.р.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 4. Одлуке о
утврђивању и обиљежавању имена насеља, улица
и тргова и означавању зграда бројевима
("Службени гласник Општине Требиње", број
7/11), Скупштина Града Требиње, на сједници
одржаној дана 17.08.2012.године, донијела је
ОДЛУК У
о измјени и допуни Одлуке о одређивању
назива насеља, улица, тргова, мостова,
институција и установа на подручју
општине Требиње
Члан 1.
Чланови 1, 2, 3, 4. и 5. Одлуке о одређивању назива насеља, улица, тргова, мостова, институција и
установа на подручју општине Требиње ("Службени гласник Општине Требиње", број 4/94), у
даљем тексту "Одлука", се бришу.
Члан 2.
Члан 6. тачка 2. Одлуке се мијења и допуњава на
начин што се иза ријечи "Неимарства" ставља
запета, слово "и" брише, а иза ријечи "Горица"
додаје слово "и" и ријеч "Бањеваца".
Члан 3.
У члану 7. иза алинеје 6 додаје се нова алинеја 7
која гласи: “Бањевци – дио насеља Горица које је
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удаљено око једног километра од улице Терзије и
простире се сјеверно од раскрснице Никшићког
пута и улице према сепарацији”, а алинеје 7, 8, 9,
10, 11, 12 и 13 постају алинеје 8, 9, 10, 11, 12, 13 и
14.
Члан 4.
Члан 9. Одлуке се мијења и допуњава на тај начин
што се:
- улица у оквиру насеља ЦЕНТАР под редним
бројем 6. мијења и гласи “Вука Караџића улица
од улице Јована Дучића, пресјеца улицу Војводе
Степе Степановића и западно се простире кроз
простор бившег Луча".
- улица у оквиру насеља ГОРИЦА под редним
бројем 10. мијењa се и гласи “Др Драга
Перовића улица – од Ластванске улице уз
паркинг Индустрије алата, према улици
Мелентија Перовића до пропуста код мезара”.
- улица у оквиру насеља ГОРИЦА под редним
бројем 26. мијења се и гласи “Долови улица – из
улице Богдана Зимоњића, западно до куће
Мијатовић Горана, са краковима до кућа
Михојевић Неђа и Килибарда Велимира”.
- у оквиру насеља ГОРИЦА додају се нови називи
улица и то како слиједи:
28. Радничка улица – из улице Др Драга
Перовића, паралелно са паркингом Индустрије
алата – слијепа улица.
29. Мичевац улица – од улице Мелентија
Перовића код винарије Анђелић до раскрснице
са Никшићким путем.
30. Бањевачка улица – од магистралног пута
Требиње – Никшић до села Бањевци.
- улица у оквиру насеља ПОЛИЦЕ под редним
бројем 9. мијењa се и гласи “Обала Луке
Вукаловића – од раскрснице код Каменог моста
до Јужне обилазнице”.
- улица у оквиру насеља ПОЛИЦЕ под редним
бројем 32. мијењa се и гласи “Каменичка улица –
од Поличке до улице Вилин Долац”.
- улица у оквиру насеља ПОЛИЦЕ под редним
бројем 33. мијењa се и гласи “Вилин Долац – од
Херцеговачке улице до споја Херцеговачке и
улице Милоша Шарабе“. Улица је јужно од
Херцеговачке, а сјеверно од Каменичке улице.
- улица у оквиру насеља ПОЛИЦЕ под редним
бројем 44. мијењa се и гласи "Др Левија улица –
од Душанове улице до улице Др Јована
Цвијића".
- у оквиру насеља ПОЛИЦЕ додају се нови називи
улица и то како слиједи:
47. Голобрдска улица – од Каменичке улице до
улице Вилин Долац
48. Међине горње улица – од Војводе Синђелића
до споја улица Вилин Долац и Каменичке
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49. Међине доње улица – јужно од улице
Међине горње и паралелна са њом
50. Бранковине улица – из улице Војводе
Синђелића, прво скретање на десно, улица је
слијепа.
51. Гељов мост улица – јужно од магистралног
пута Требиње – Дубровник
52. Јужна обилазница – од кружног тока код
улице Војводе Синђелића до кружног тока код
Херцегновске улице.
53. Источна обилазница – од споја са
магистралним путем Требиње - Дубровник до
раскрснице са Никшићким путем у насељу
Горица.

Датум: 22.08.2012.

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 31. став 1. алинеја 9. Статута Општине
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08, 5/10 и 4/12),
Скупштина Града Требиње на сједници одржаној
дана 17.08.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о преносу права коришћења на
некретнини у К.О. Горица на веслачко
друштво Кајак клуб „Требишњица“

- улица у оквиру насеља ЗАСАД под редним
бројем 8. мијењa се и гласи “Војвођанска улица
– од Центра средњих школа до Обалине”.

Члан 1.
Овом одлуком преноси се право коришћења на
веслачко друштво Кајак клуб „Требишњица“ на
дијелу објекта у површини од 118,89 м2 и дијелу
дворишта у површини од 670 m2, на некретнини
означеној као:
Основна школа код Арсланагић моста, изграђена
на к.ч. број 752/46 К.О. Горица, уписана у з.к.
уложак број 23.

- улица у оквиру насеља ЗАСАД под редним
бројем 13. мијењa се и гласи “Бобанска улица –
улица која води у поље до канала за одводњу
оборинске воде”.

Члан 2.
Пренос права коришћења некретнине из тачке 1.
ове одлуке врши се без накнаде и неће се књижити
у катастарској и земљишнокњижној евиденцији.

- у оквиру насеља ЗАСАД додају се нови називи
улица и то како слиједи:

Члан 3.
На основу ове одлуке, са веслачким друштвом
Кајак клуб „Требишњица“ закључиће се Уговор о
преносу права коришћења на некретнинама из
тачке 1. ове одлуке, којом ће се регулисати права и
обавезе уговорних страна.

- улица у оквиру насеља ХРУПЈЕЛА под редним
бројем 14. мијењa се и гласи “Улица Прота
Стевана Правице из Добровољачке улице до
Сунчане улице“.

18. Горње поље улица – јужно од Војвођанске
улице, уз ограду бивше касарне.
19. Стјеновита улица – из улице Светог Василија
Тврдошког, између магистралног пута Требиње
– Љубиње и улице Светог Василија Тврдошког,
коју пресјеца и пење се сјеверно од ње.
20. Тврдошка улица – од Улице Светог Василија
Тврдошког према селу Тврдош.
Члан 5.
Члан 11. Одлуке се допуњава тако што се иза
тачке 4 додаје нова тачка 5 која гласи: “Мост
бранилаца Требиња” – спаја кружни ток и Јужну
обилазницу.
Члан 6.
Члан 16. Одлуке мијења се и гласи: "О
спровођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење и Одјељење за стамбенокомуналне
послове,
сагласно
својим
надлежностима".
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиње“, а примјењиваће се од 10.10.2012. године.
Број:09-013-136/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.

Члан 4.
Овлашћује се в.д. Градоначелника Требиња да на
основу ове одлуке закључи Уговор о преносу
права коришћења на некретнинама из тачке 1. ове
одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број:09-013-137/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.
У складу са Законом о класификацији дјелатности
и регистру пословних субјеката по дјелатностима
у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 74/10), Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 119/10), Законом
о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 119/08 и
1/12), а на основу члана 12. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07) и члана 51. Статута Општине

Датум: 22.08.2012.
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Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08, 5/10 и 4/12),
Скупштина Града Требиње, на сједници одржаној
дана 17.08.2012. године, донијела је

Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08,
5/10 и 4/12) у предмету куповине некретнина на
којима је изграђена стубна трафостаница, донијела
је

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о оснивању
Јавне установе за одгој дјеце
„Наша радост“ Требиње

З А К Љ У Ч А К

Члан 1.
У називу Одлуке о оснивању Јавне установе за
одгој дјеце „Наша радост“ Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“, број 4/96 и 2/12)
ријеч „одгој“ замјењује се ријечима „предшколско
васпитање и образовање“.
Члан 2.
У члану 2, 3. и 11. ријеч „одгој“ замјењује се
ријечима „предшколско васпитање и образовање“.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број: 09-013-139/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.
Скупштина Града Требиње на сједници одржаној
дана 17.08.2012. године, на основу члана 51.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08,
5/10 и 4/12) и члана 187. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 58/09 и 95/11), у предмету
установљења права служности у сврху регулисања
приступног пута, а по захтјеву Града Требиње,
Одјељења за просторно уређење, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Даје се сагласност в.д. Градоначелника Требиња др Доброславу Ћуку да може закључити
Уговор о установљењу права служности за
регулисање приступног пута, а на земљишту
означеном као к.ч. број 2160/14, К.О. Требиње,
уписано у з.к. ул. број 19, К.О. Требиње, јавно
добро.
Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са Пиџула (Риста) Тодом.
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Требиње“.
Број:09-013-129-8/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.
Скупштина Града Требиње на сједници одржаној
дана 17.08.2012. године, на основу члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник

1. Даје се сагласност в.д. Градоначелника Требиња др Доброславу Ћуку да може закључити
Уговор о куповини некретнина означених као
к.ч. број 5412/2, врт у површини од 140 m²,
уписана у з.к. ул. бр. 149, К.О. СП Зубци, власништво Спаић (Душана) Ђорђа са 1/1 дијела,
ради регулисања имовинско правних односа,
на којима је саграђена стубна трафостаница.
Уговор о куповини некретнина ће се потписати
са власником некретнина – Спаић (Душана)
Ђорђом.
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број:09-013-129-9/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.
На основу члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08, 5/10 и 4/12) и члана 98.
Пословника Скупштине општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, број 3/06,
13/06, 7/07 и 7/08), Скупштина Града Требиње, на
сједници одржаној дана 17.08.2012.
године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај Одбора за контролу праћења примјене критерија и намјенског коришћења
средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије и Закона о
рударству.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број:09-013-133/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.
На основу члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08, 5/10 и 4/12) и члана 98.
Пословника Скупштине општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), Скупштина Града
Требиње, на сједници одржаној дана 17.08.2012.
године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о одлукама које је
Комисија за додјелу субвенција дијела камата за
кредите из кредитних линија ИРБ РС донијела у
периоду од 01.01.2012. године до 31.07.2012.
године.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број:09-013-138/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.
На основу члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08, 5/10 и 4/12) и члана 98.
Пословника Скупштине општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), Скупштина Града
Требиње, на сједници одржаној дана 17.08.2012.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о додјели кредита из
средстава која су остварена по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије и Закона о
рударству, закључно са 30.06.2012. године.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број:09-013-140/12
В.Д.ПРЕДСЈЕДНИКА
Датум:17.08.2012.године Веселин Савић,с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 45. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08, 5/10 и 4/12)
и члана 12. Одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 1/08
и 8/11), Начелник Општине, донио је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
I
У Комисију за продају лицитацијом, непосредном
погодбом и давања у привремени закуп грађевинског земљишта у државној својини именују се:
1. Славко Пудар - предсједник
2. Борко Ћорлука – члан
3. Велибор Бодирога – члан

Датум: 22.08.2012.

1. Весна Кукурић – замјеник предсједника
2. Борко Радивојевић – замјеник члана
3. Слободанка Радовановић – замјеник члана
II
Комисија из претходног става овог Рјешења
провешће поступак продаје или давања у закуп
грађевинског земљишта у државној својини у
складу са Законом о грађевинском земљишту,
Одлуком о грађевинском земљишту, Правилником
о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној својини и Правилником о поступку продаје непосредном погодбом
неизграђеног градског грађевинског земљишта у
државној својини.
III
Предсједник и замјеник предсједника, као и
чланови и замјеници чланова именују се на
мандатни период од двије (2) године.
IV
Ступањем на снагу овог рјешења ставља се ван
снаге Рјешење број: 11-111-15/10 од 09.06.2010.
године.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-111-15/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:20.07.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08, 5/10 и
4/12), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета Општине Требиње за 2012.
годину („Службени гласник Општине Требиње“,
број 2/12), Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава
предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2012.
годину, потребних за реализацију активности
Гусларског друштва „Војвода Недељко Видаковић“ Требиње.
II
Планирана средства (грант за Гусларско друштво
„Војвода Недељко Видаковић“ Требиње) реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава
на рачун Гусларског друштва „Војвода Недељко
Видаковић“ Требиње сразмјерно извршењу Буџета.

Датум: 22.08.2012.
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III
Обавезује се корисник гранта да Општини
Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности
достави доказе о намјенском утрошку средстава
(члан 14. Одлуке о извршењу Буџета Општине
Требиње за 2012. годину).
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:08-400-147/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:21.06.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Општине
Требиње за 2012. годину, Начелник Општине,
донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са
конта број 511322 дефинисаном као издаци за
набавку рачунарске опреме – у висини од 1.000,00
КМ на конто број 511321 дефинисаном као издаци
за набавку канцеларијског намјештаја.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за
финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-054-50/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:28.06.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Општине
Требиње за 2012. годину, Начелник Општине,
донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са
конта број 511231 дефинисаном као реконструкција и инвестиционо одржавање путева – у висини од 16.965,60 КМ на конто број 513112 дефинисаном као прибављање грађевинског земљишта.
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Реалоцирани износ средстава искористиће се за
плаћање накнаде за земљиште и објекте на траси
улице Површка – МЗ Засад.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-475-37/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:20.07.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Општине
Требиње за 2012. годину, Начелник Општине, донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са
конта број 511231 дефинисаном као реконструкција и инвестиционо одржавање путева – у висини од 600,00 КМ на конто број 511134 дефинисаном као вањска расвјета, тротоари и ограде.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-434-27/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:01.08.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Општине
Требиње за 2012. годину, Начелник Општине,
донио је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са
конта број 511375 дефинисаног као набавка
лежећих полицајаца, у износу од 6.831,63 КМ, на
конто број 412521 дефинисан као одржавање
градских улица и тротоара.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за
финансије.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊЕ

Датум: 22.08.2012.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.

Број:11-370-724/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:27.07.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.

Број:11-431-73/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:03.08.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08, 5/10 и
4/12), а у вези са Закључком број: 11-431-6/10 од
09.09.2010. године, Начелник Општине, донио је

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08,
5/10 и 4/12), Начелник Општине, даје

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се пренос средстава у висини од
2.000,00 КМ из средстава планираних за остале
уговорене обавезе Начелника Општине, на рачун
број: 1533885849 код Хипо Алпе Адриа банке,
Парежанин Владимиру, на име помоћи за
покривање дијела трошкова везаних за докторске
академске студије на Архитектонском факултету
Универзитета у Београду.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за
финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-431-74/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:25.07.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08, 5/10 и
4/12), Начелник Општине, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се пренос средстава у висини од
1.000,00 КМ из средстава планираних за остале
уговорене обавезе Начелника Општине, на рачун
број: 568-903-50000421-24 код Балкан Инвестмент
банке АД, Зубац Здравку, на име помоћи за
покривање дијела трошкова везаних за докторске
студије из области електротехнике на Универзитету Гент у Белгији.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за
финансије.

С А Г Л А С Н О С Т
на Статут Јавне установе „Центар за
информисање и културу Требиње“
I
Даје се сагласност на Статут Јавне установе
„Центар за информисање и културу Требиње“
број: 29/12 од 14.02.2012. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-022-84/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:19.07.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08,
5/10 и 4/12), Начелник Општине, даје
С А Г Л А С Н О С Т
на Правилник о платама запослених у Јавној
установи „Требињестан“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о платама
запослених у Јавној установи „Требињестан“
Требиње број: 31/12 од 12.07.2012. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-022-82/12
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:19.07.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45.
Статута Општине Требиње („Службени гласник

Датум: 22.08.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊЕ

Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08,
5/10 и 4/12), Начелник Општине, даје
С А Г Л А С Н О С Т
на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста и задатака у
Јавној установи „Требињестан“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста и
задатака у Јавној установи „Требињестан“
Требиње број: 30/12 од 12.07.2012. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-022-82-1/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:19.07.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.
На основу члана 43.став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 45.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08,
5/10 и 4/12) у вези са Одлуком о извршењу Буџета
општине Требиње („Службени гласник општине
Требиње“, број 2/12, Градоначелник Требиња
доноси
КРИТЕРИЈУМЕ
ЗА ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЧЛАНА
ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛОГ БОРЦА
Члан 1.
Средства за једнократну новчану помоћ обезбјеђују се у буџету Града Требиње за потребе
плаћања дијела трошкова сахране члана породице
погинулог борца према мјесту сахране.
Члан 2.
Једнократна новчана помоћ се може додијелити
породици умрлог члана породице погинулог
борца и члану његовог породичног домаћинства,
односно лицу које је сносило трошкове сахране.
Члан 3.
Чланом породичног домаћинства сматра се: брачни друг, дјеца (брачна и усвојена) и лице које је
умрли члан породице погинулог борца био дужан
да издржава.
Члан 4.
Једнократна новчана помоћ из члана 1. ових
Критеријума додијељује се у висини од 400,00 КМ
у сврху плаћања дијела трошкова на име смрти
члана породице погинулог борца.

Број: 6 - Страна: 15

Једнократна новчана помоћ из става 1. овог члана
додјељује се на захтјев лица из члана 2. ових
Критеријума.
Члан 5.
Захтјев за новчану помоћ доставља се Одјељењу
за борачко инвалидску заштиту Града Требиње.
Уз захтјев се подноси:
- Извод из матичне књиге умрлих
- Рјешење о статусу члана породице погинулог
борца
- Потврда односно рачун о висини трошкова
сахране
Члан 6.
О додјели једнократне новчане помоћи по основу
ових Критеријума одлучује Комисија коју именује
Начелник одјељења за борачко инвалидску заштиту Града Требиње.
Комисију чине предсједник и два члана.
На основу одлуке Комисије Начелник одјељења из
става 1. доноси закључак по основу кога се врши
исплата.
Комисија подноси извјештај о додјели једнократне
новчане помоћи Начелнику одјељења сваких 6
мјесеци.
Члан 7.
На основу закључка, исплату одобрене помоћи
врши одјељење за финансије Административне
службе Града Требиње са рачуна буџета предвиђеног за додјелу осталих помоћи породицама
погинулих бораца.
Члан 8.
Ови Критеријуми се примјењују од 01. јануара
2012. године.
Члан 9.
Ови Критеријуми ступају на снагу даном доношења, а објављују се у „Службеном гласнику Града
Требиње“.
Број:11-56-17/12
В.Д. ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Датум:20.08.2012.год. Др Доброслав Ћук,с.р.
УПИС У РЕГИСТАР
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића број 2. на
основу рјешења број: 06-372-19/12 од 05.06.2012.
године, извршио је у регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу
број: 01-085, упис оснивања: Заједнице за
управљање зградом Требиње, улица Требињских
бригада 16/3.
Оснивачи: 13 етажних власника зграде.

Број: 6 - Страна: 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊЕ

Датум: 22.08.2012.

Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
Заступа Бабић Радослав, предсједник Скупштине,
самостално и без ограничења.

Заступа Кисић Благоје, предсједник Скупштине,
самостално и без ограничења.

Број: 06-372-19/12
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум:04.06.2012.год.
Стеван Бекан, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића број 2. на
основу рјешења број: 06-372-25/12 од 04.07.2012.
године, извршио је у регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу
број: 01-088, упис оснивања Заједнице за управљање зградом, Требиње, улица Обала Луке Вукаловића 39.
Оснивачи: 3 етажна власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
Заступа Прибишић Весељка, предсједница Скупштине, самостално и без ограничења.

УПИС У РЕГИСТАР
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића број 2. на
основу рјешења број: 06-372-21/12 од 28.06.2012.
године, извршио је у регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу
број: 01-086, упис оснивања Заједнице за управљање зградом, Требиње, улица Републике Српске бб.
Оснивачи: 34 етажна власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
Заступа Топаловић Милорад, предсједник Управног одбора, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-21/12
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум:28.06.2012.год.
Стеван Бекан, с.р.

УПИС У РЕГИСТАР
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића број 2. на
основу рјешења број: 06-372-22/12 од 12.07.2012.
године, извршио је у регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу
број: 01-087, упис оснивања Заједнице за управљање зградом, Требиње, улица Колубарска 4.
Оснивачи: 7 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.

Број: 06-372-22/12
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум:12.07.2012.год.
Стеван Бекан, с.р.

УПИС У РЕГИСТАР
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Број: 06-372-25/12
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум:04.07.2012.год.
Стеван Бекан, с.р.

УПИС У РЕГИСТАР
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића број 2. на
основу рјешења број: 06-372-32/12 од 27.07.2012.
године, извршио је у регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу
број: 01-089, упис оснивања Заједнице за
управљање зградом, Требиње, улица Српска 19.
Оснивачи: 10 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
Заступа
Мирослав
Јанковић,
предсједник
Скупштине, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-32/12
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум:27.07.2012.год.
Стеван Бекан, с.р.

Датум: 22.08.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊЕ

УПИС У РЕГИСТАР
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиње, 89 101, Вука Караџића број 2. на основу
рјешења број: 06-372-33/12 од 10.08.2012. године,
извршио је у регистар заједнице етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број: 01090, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Његошева 14, 16, 18.
Оснивачи: 3 етажних власника зграде.

Број: 6 - Страна: 17

Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун
етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
Заступа Здравко Јеремић, предсједник Скупштине,
самостално и без ограничења.
Број: 06-372-33/12
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум:10.08.2012.год.
Стеван Бекан, с.р.

Број: 6 - Страна: 18
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САДРЖАЈ

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Одлукa о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у општој
употреби-јавно добро
2. Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у општој
употреби-јавно добро
3. Одлука о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној
својини
4. Одлука о преносу својинских права на грађевинском земљишту
5. Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у државној својини
6. Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у државној својини
7. Одлука о замјени некретнина
8. Одлука о замјени некретнина
9. Одлука о измјени Одлуке о општинским административним таксама
10. Одлука о Регулационом плану „Сјеверни логор“
11. Одлука о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета за период 01.01. - 30.06.2012. године
12. Одлука о продаји пословних простора
13. Одлука о продаји пословних простора
14. Одлука о начину и условима продаје непокретности
15. Одлука о измјени и допуни Одлуке о одређивању назива насеља, улица, тргова, мостова,
институција и установа на подручју општине Требиње
16. Одлука о преносу права кориштења на некретнини – у К.О. Горица на Веслачко друштво
Кајак клуб „Требишњица“
17. Одлука о измјени Одлуке о оснивању Јавне установе за одгој дјеце „Наша радост“ Требиње
18. Закључак о давању сагласности Градоначелнику
19. Закључак о давању сагласности Градоначелнику
20. Закључак о прихватању Извјештаја Одбора за контролу праћења примјене критерија и
намјенског коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње електричне енергије и Закона о рударству
21. Закључак о прихватању Извјештаја о одлукама које је Комисија за додјелу субвенција
дијела камата за кредите из кредитних линија ИРБ РС донијела у периоду од 01.01.2012.
године до 31.07.2012. године
22. Закључак о прихватању Информације о додјели кредита из средстава која су остварена по
основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње
електричне енергије и Закона о рударству, закључно са 30.06.2012. године
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рјешење о именовању Комисије
Закључак
Закључак
Закључак
Закључак
Закључак
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7. Закључак
8. Закључак
9. Сагласност на Статут Јавне установе „Центра за информисање и културу Требиње“
10. Сагласност на Правилник о платама запослених у Јавној установи „Требињестан“ Требиње
11. Сагласност на на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
и задатака у Јавној установи „Требињестан“ Требиње
12. Критеријуми за додјелу једнократне новчане помоћи у случају смрти члана породице
погинулог борца
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OSTALA АКТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда
Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда
Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда
Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда
Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда
Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда
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Издавач: Скупштина Града Требиње – Стручна служба Скупштине, Улица Вука Караџића бр. 2. 89101
Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби.

