
На основу члана 15. и 43. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“ 

број 112/06), члана 2.3. и 4. Правилника о поступку 

јавног надметања за продају грађевинског земљишта 

у државној својини („Службени гласник Републике 

Српске“ број 14/07), 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 и 3/08), Скупштина општине Требиње на 

сједници одржаној дана 30.12.2009. године, донијела 

је  

 

О Д Л У К У 

о поступку јавног надметања за продају 

неизграђеног грађевинског земљишта у државној 

својини 

 

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 866/114 пашњак Растова долина у повр–

шини од 385 м2 

- к.ч. број 866/115 пашњак Растова долина у повр–

шини од 386 м2 

- к.ч. број 866/116 пашњак Растова долина у повр–

шини од 323 м2 

- к.ч. број 866/117 пашњак Растова долина у повр–

шини од 312 м2 

све уписане у зк. уложак 37 КО Гомиљани а све у 

складу са стручним мишљењем Одјељења за прос-

торно уређење Општине Требиње број 07-36-285/08 

од 08.10.2008. године и број 07-36-255/08 од 

03.10.2008. године у сврху индивидуалне стамбене 

изградње. 

 

2. 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из 

тачке 1. ове Одлуке, као и остали услови продаје 

утврдиће се Огласом о продаји грађевинског зем–

љишта 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, тран–

сакциони рачун прихода буџета Општине 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 Општине Требиње, у року од 15 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 спро–

вешће Комисија за лицитацију. 

 

Број:09-013-347/09            

Датум:30.12.2009. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић, с.р. 

 

 

                                                      

На основу члана 15. 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, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на 

сједници одржаној дана 30.12.2009. године, донијела 

је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени некретнина 

 

Члан 1. 

Општина Требиње даје некретнине означене као к.ч. 

број 811/3 (нови премјер) КО Полице, а што одговара 

к.ч. број 1402/4 (стари премјер), површине 162 м
2
, 

уписане у з.к. уложак број 300 КО Требиње, државна 

својина са 1/1 дијела, орган управљања СО Требиње 

у замјену за некретнине наведене у члану 2. ове 

Одлуке. 

 

 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 
ОПШТИНЕ  ТРЕБИЊЕ  

Година XLVII               Требиње, 05.01.2010. године Број: 1 

 



 
Број: 1 - Страна: 2   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ Датум: 05.01.2010. 

 

Члан 2. 

Предузеће „Galeb CO“ DOO Trebinje даје некретнине 

означене као к.ч. број 811/2 (нови премјер) КО 

Полице, што одговара к.ч. 1402/3 (стари премјер) 

површине 162 м
2
 уписано у з.к. улошку 348 К.О. 

Требиње, чији је власник са 1/1 дијела, 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 Начелник Општине 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 објав–

љивања у „Службеном гласнику Општине Требиње“. 

 

Број:09-013-347-1/09 

Датум: 30.12. 2009. године                               

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 20. Закона о грађевинском земљи–

шту („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 и 

3/08), Скупштина општине Требиње, на сједници 

одржаној дана 30.12.2009. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о давању у закуп непосредном погодбом на 

привремено кориштење  

грађевинског земљишта у државној својини 

 

1. Даје се у закуп Ђиков (Чедомира) Петри 

непосредном погодбом на привремено кориштење 

грађевинско земљиште означено као к.ч. број 

3424/1 (дио) у површини од 17,50 м
2
 К.О. 

Требиње, ради изградње пословног објекта. 

2. Услови давања у закуп одређени су рјешењем о 

урбанистичкој сагласности. 

3. Овлашћује се Начелник Општине Требиње Др 

Доброслав Ћук да може потписати Уговор о 

закупу, у коме ће бити регулисана међусобна 

права и обавезе уговорних страна. 

4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-347-2/09 

Датум: 30.12. 2009. године                               

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

На основу члана 20. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“ 

број 112/06), члана 9. Одлуке о грађевинском земљи–

шту („Службени гласник Општине Требиње“ број 

1/08) и члана 51. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“ број  8/05, 

10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње, 

на сједници одржаној дана 30.12.2009. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о давању у закуп непосредном погодбом на 

привремено кориштење  

грађевинског земљишта у државној својини 

 

1. Даје се у закуп Атељевић (Радослава) Мирку 

непосредном погодбом на привремено кориштење 

грађевинско земљиште означено као к.ч. број 

608/184 (дио) у површини од 48 м2 К.О. СП 

Горица, ради постављања привременог објекта – 

аутопраонице. 

2. Услови давања у закуп одређени су рјешењем о 

урбанистичкој сагласности. 

3. Овлашћује се Начелник Општине Требиње Др 

Доброслав Ћук да може потписати Уговор о 

закупу, у коме ће бити регулисана међусобна 

права и обавезе уговорних страна. 

4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-347-3/09 

Датум: 30.12. 2009. године                               

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 34.став 2, 3 и 4. Закона о буџетском 

систему Републике Српске (Службени гласник 

Републике Српске број 54/08, 126/08, 92/09) 

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 

30.12.2009. године, донијела је                                                                                                                 

ОДЛУКУ 

о привременом финансирању јавних расхода 

Oпштине Требиње 

 

Члан 1. 

Општинa Требиње ће финансирање јавних расхода 

вршити по Одлуци о привременом финансирању за 

период од 01. јануара до 31. марта 2010. године. 

 

Члан 2. 

Привремено финансирање врши се сразмјерно 

средствима кориштеним у истом периоду из буџета 

претходне фискалне године, а највише до нивоа 

остварених укупних прихода распоређених у буџету 

претходне године за период 01.01. до 31.03.2009. 

године.  

 

Члан 3. 

Саставни дио ове Одлуке је распоред расхода по 

економским категоријама за период 01.01.- 

31.03.2010. године. 



 
Датум: 05.01.2010. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ  Број: 1 - Страна: 3 

 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње, а примјењиваће се од 01.01.2010. године. 

 

Број:09-013-348/09 

Датум: 30.12. 2009. године                               

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 31. Статута општине Требиње 

(Службени гласник општине Требиње број: 8/05, 

10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника 

Скупштине општине Требиње (Службени гласник 

Општине Требиње број: 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 

30.12.2009.године, донијела је следећу 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност да се средства остварена по основу 

накнада за кориштење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије, која су планирана 

за додјелу стимулативних кредита, ради запошља–

вања за 2009.годину у висини од 550.000,00 КМ, 

употријебе за финансирање капиталних пројеката 

општине Требиње, због немогућности пласмана 

истих у планирану сврху. 

 

Члан 2. 

Издвајање средстава по овом основу (средства за 

кредите ради запошљавања) биће увећана за износ из 

члана 1. ове Одлуке у 2010.години. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у Службеном гласнику Општине Требиње. 

 

Број:09-013-350/09 

Датум: 30.12. 2009. године                               

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ТРЕБИЊЕ 

Број: 09-013-347-4/09 

Датум: 30.12.2009. 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, 13/05 и 3/08), рјешавајући по захтјеву Јанда 

(Драгутина) Вилима за утврђивање права власништва 

на грађевинском земљишту на коме је изграђен 

пословни објекат без права кориштења ради грађења, 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 

дана 30.12.2009. године, донијела је 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

1. Утврђује се право власништва на грађевинском 

земљишту означеном као к.ч. број 396/2 у површини 

од 151 м2 уписано у зк. ул. број 25 К.О. Гранчарево, 

у корист Јанда (Драгутина) Вилима као корисника 

стамбеног објекта на предметном земљишту са 1/1 

дијела.  

 

2. Јанда (Драгутина) Вилим дужан је уплатити 

накнаду за земљиште из тачке 1. овог Рјешења и то: 

- На име накнаде за земљиште по тржишној 

вриједности грађевинског земљишта износ од 

2.265,00 КМ (словима: двије хиљаде двијестотине 

шездесет пет КМ) на жиро рачун број: 

5658018000000214, шифра уплате 721223. 

- На име природних погодности (ренте) износ од 

250,00 КМ (словима: двијестотине педесет КМ), 

- На име накнаде за уређење грађевинског 

земљишта износ од 300,00 КМ, (словима: 

тристотине КМ). 

 

3.Накнаду за ренту и уређење грађевинског 

земљишта Јанда (Драгутина) Вилим дужан је 

уплатити у року од 30 дана од дана доношења овог 

рјешења на жиро рачун Општине Требиње 

број:5658018000000214, шифра уплате 721223. 

 

4. На земљишту из тачке 1. овог рјешења, по 

правоснажности овог рјешења, уз поднесени доказ да 

су плаћене накнаде из тачке 2. овог рјешења, 

земљишно књижни уред Основног суда у Требињу 

извршиће укњижбу права власништва у корист Јанда 

(Драгутина) Вилима, уз истовремено брисање раније 

извршених уписа на том земљишту. 

 

5.Републичка управа за геодетске и имовинско 

правне послове, Подручна јединица Требиње 

извршиће промјену посједовног стања кроз 

катастарски операт. 

 

6.Трошкове поступка у износу од 100,00 КМ 

уплатити у року од 15 дана од дана пријема рјешења, 

а на рачун број: 555-007-0022517643 Нова банка АД 

Бања Лука за РГУ. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Јанда (Драгутина) Вилим обратио се захтјевом да се 

утврди право власништва на грађевинском земљишту 

у државној својини из тачке 1. овог рјешења, на коме 

се налази стамбени објекат, који он користи већ 35 

година. 

Уз захтјев је приложено: 

- Земљишно-књижни извадак, 

- Копија катастарског плана, 

- Обавјештење о могућности и условима 

легализације стамбеног објекта број: 07-361-

346/08 од 30.03.2009. године 



 
Број: 1 - Страна: 4   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ Датум: 05.01.2010. 

 

У поступку који је претходио доношењу овог 

рјешења, одржана је усмена расправа дана 

03.12.2009. године, уз учешће подносиоца захтјева, 

геодетског стручњака и заступника ПРС, сједиште 

замјеника Требиње, на којој је утврђено да се на 

предметној парцели налази стамбени објекат. 

 

Подносилац захтјева изјавио је да тражи да се утврди 

право власништва на предметној парцели на којој се 

налази стамбени објекат у којем он живи већ 35 

година, а за који је добио Обавјештење о могућности 

и условима легализације од Одјељења за просторно 

уређење Општине Требиње. 

Пуномоћник ПРС, сједиште замјеника Требиње 

изјавио је да је потребно ријешити имовинско правне 

односе да би се легализовао објекат. 

Како су у конкретном случају испуњени услови 

прописани чланом 47. Закона о грађевинском 

земљишту, то се утврђује право власништва у корист 

подносиоца захтјева као власника објекта на 

предметном земљишту. 

 

Обавјештењем Пореске управе, Подручне јединице 

Требиње број: 06/1.08/0801/454-41/09 од 07.12.2009. 

године утврђена је тржишна вриједност грађевинског 

земљишта, и иста износи 15,00 КМ/м2. 

Коначан износ накнаде на име природних погодности 

(ренту) и накнаде за уређење грађевинског земљишта 

утврдиће се рјешењем о одобрењу за грађење. 

Што се тиче изнесеног, а у смислу члана 47. Закона о 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“ број 112/06) ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор подношењем тужбе 

Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана 

достављања рјешења. Тужба се подноси непосредно 

суду у два примјерка. 

 

Достављено: 

1. Подносиоцу захтјева  

2. Земљишнокњижном уреду Основног суда у 

Требињу 

3. РГУ ПЈ Требиње                                                                              

4. У спис                                                                                                

5. Архиви  

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ТРЕБИЊЕ 

Број:09-013-347-5/09 

Датум:30.12.2009. 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, 13/05 и 3/08), рјешавајући по захтјеву 

Шишковић (Сима) Влада за утврђивање права 

власништва на грађевинском земљишту на коме је 

изграђен пословни објекат без права кориштења ради 

грађења, Скупштина општине Требиње, на сједници 

одржаној дана 30.12.2009. године, донијела је 

 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

1. Утврђује се право власништва на грађевинском 

земљишту означеном као к.ч. број 753/29 у површини 

од 311 м2, уписано у зк. ул. број 37 К.О. Гомиљани, у 

корист Шишковић (Сима) Влада, као власника 

пословног објекта на предметном земљишту са 1/1 

дијела.  

 

2. Шишковић (Сима) Владо дужан је уплатити 

накнаду за земљиште из тачке 1. овог Рјешења и то: 

- На име накнаде за земљиште по тржишној 

вриједности грађевинског земљишта износ од 

4.665,00 КМ (словима: четири хиљаде шест 

стотина шездесет пет КМ) на жиро рачун број: 

5658018000000214, шифра уплате 721223. 

- На име природних погодности (ренте) износ од 

1.825,00 КМ (словима: хиљаду осамстотина 

двадесет пет КМ), 

- На име накнаде за уређење грађевинског 

земљишта износ од 2.650,00 КМ, (словима: двије 

хиљаде шест стотина педесет КМ). 

 

3.Накнаду за ренту и уређење грађевинског 

земљишта Шишковић (Сима) Владо дужан је 

уплатити у року од 30 дана од дана доношења овог 

рјешења на жиро рачун Општине Требиње 

број:5658018000000214, шифра уплате 721223. 

 

4. На земљишту из тачке 1. овог рјешења, по 

правоснажности овог рјешења, уз поднесени доказ да 

су плаћене накнаде из тачке 2. овог рјешења, 

земљишно књижни уред Основног суда у Требињу 

извршиће укњижбу права власништва у корист 

Шишковић (Сима) Влада, уз истовремено брисање 

раније извршених уписа на том земљишту. 

 

5.Републичка управа за геодетске и имовинско 

правне послове, Подручна јединица Требиње 

извршиће промјену посједовног стања кроз 

катастарски операт. 

 

6.Трошкове поступка у износу од 100,00 КМ 

уплатити у року од 15 дана од дана пријема рјешења, 

а на рачун број: 555-007-0022517643 Нова банка АД 

Бања Лука за РГУ. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Шишковић (Сима) Владо обратио се захтјевом да се 

утврди право власништва на грађевинском земљишту 

у државној својини из тачке 1. овог рјешења, на коме 
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се налази дио пословног објекта (фарма кока 

носиља), чији је он власник. 

Уз захтјев је приложено: 

- Земљишно-књижни извадак, 

- Копија катастарског плана, 

- Обавјештење о могућности и условима 

легализације пословног објекта број: 07-361-

359/08 од 08.10.2008. године 

У поступку који је претходио доношењу овог 

рјешења, одржана је усмена расправа дана 

27.11.2009. године, уз учешће подносиоца захтјева, 

геодетског стручњака и заступника ПРС, сједиште 

замјеника Требиње, на којој је утврђено да се на 

предметној парцели налази дио пословног објекта 

(фарма кока носиља). 

 

Подносилац захтјева изјавио је да остаје при захтјеву 

да се утврди право власништва на предметном 

земљишту, с обзиром да је добио Обавјештење о 

могућностима и условима легализације пословног 

објекта, а да је један од услова рјешавање имовинско 

правних односа. 

Пуномоћник ПРС, сједиште замјеника Требиње 

изјавио је да је потребно ријешити имовинско правне 

односе да би се легализовао објекат. 

Како су у конкретном случају испуњени услови 

прописани чланом 47. Закона о грађевинском 

земљишту, то се утврђује право власништва у корист 

подносиоца захтјева као власника објекта на 

предметном земљишту. 

 

Обавјештењем Пореске управе, Подручне јединице 

Требиње број: 06/1.08/0801/454-39/09 од 01.12.2009. 

године утврђена је тржишна вриједност грађевинског 

земљишта, и иста износи 15,00 КМ/м
2
. 

Коначан износ накнаде на име природних погодности 

(ренте) и накнаде за уређење грађевинског земљишта 

утврдиће се рјешењем о одобрењу за грађење. 

Што се тиче изнесеног, а у смислу члана 47. Закона о 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“ број 112/06) ријешено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути управни спор подношењем тужбе 

Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана 

достављања рјешења. Тужба се подноси непосредно 

суду у два примјерка. 

Достављено: 

1. Подносиоцу захтјева  

2. Земљишнокњижном уреду Основног суда у 

Требињу 

3. РГУ ПЈ Требиње                                                                              

4. У спис                                                                                                

5. Архиви  

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

На основу члана 51. Статута Општине Требиње 

(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 

10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника 

Скупштине општине Требиње («Службени гласник 

Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 

дана 30.12.2009. године, донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А  К 

 

I 

Подноси се пријава ради покретања поступка пред 

Етичком комисијом части Скупштине општине 

Требиње. 

 

II 

Наведена пријава се подноси због информације да је 

дошло до физичког напада једног одборника на 

другог. 

  

III 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-346/09 

Датум: 30.12. 2009. године                               

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 

дана 30.12.2009. године, на основу члана 51. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), и члана 51. 

Закона о основним својинско-правним односима 

(„Сл. лист СФРЈ“ број 6/80), у предмету установљења 

права служности за изградњу далековода, а по 

захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д. 

Требиње, донијела је  

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

 

1. Даје се сагласност Начелнику Општине Требиње 

Др Доброславу Ћуку да може закључити Уговор о 

установљењу права служности за изградњу 

далековода 10/20 kV на потезу Лисац-Моско, а на 

парцелама означеним као к.ч. број 1013/244 и 

1013/203 К.О. Зарјечје (Моско) и к.ч. број 549//15 

К.О. СП Анђелићи, државна својина са 1/1 дијела. 

Уговор о установљењу права служности ће се 

потписати са МХ ЕРС ЗП „Електро-

Херцеговина“, а.д. Требиње.  

 

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-347-6/09 

Датум: 30.12. 2009. године                               

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 
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На основу члана 8. 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, 13/05 и 

3/08), Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 30.12.2009. године, донијела је  

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

1. Не прихвата се понуда Робовић (Лутвије) Расима 

из Требиња, по праву прече куповине некретнина 

означених као к.ч. број 1546/2 бара у површини од 

298 м2, уписане у з.к. ул. број 930 К.О. Требиње, 

државна својина са правом кориштења у корист 

Робовић (Лутвије) Расима са 1/1 дијела, а исте је 

понудио по цијени од 50,00 КМ/м2. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-347-7/09 

Датум: 30.12. 2009. године                               

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 8. 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, 13/05 и 

3/08), Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 30.12.2009. године, донијела је  

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Дучић Марка и Симеона из 

Требиња, по праву првокупа некретнина 

означених као к.ч. број 171/92, пашњак површине 

583 м2, уписано у з.к. ул. број 1045 К.О. Горица, 

државна својина са правом кориштења у корист 

Дучић (Јока) Марка и Дучић (Јока) Симеона са по 

½ дијела, а исте су понудили Скупштини општине 

Требиње по цијени од 28.000,00 КМ. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-347-8/09 

Датум: 30.12. 2009. године                               

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 8. 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, 13/05 и 

3/08), Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 30.12.2009. године, донијела је 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Трговачког и услужног 

предузећа „Аутоунион“ д.о.о. Требиње по праву 

првокупа некретнина означених као к.ч. број 

519/3, Леотар стадион у површини од 614 м
2
, 

уписане у з.к. ул. број 187 К.О. Требиње, државна 

својина са правом кориштења Трговачког и 

услужног предузећа „Аутоунион“ д.о.о. Требиње 

са 1/1 дијела, а исте је понудило Скупштини 

општине Требиње по цијени од 120,00 КМ по 1 м
2
. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-347-9/09 

Датум: 30.12. 2009. године                               

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 51. Статута Општине Требиње 

(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 

10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника 

Скупштине општине Требиње («Службени гласник 

Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 

дана 30.12.2009. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А  К 

 

I 

Прихвата се  Информација о додјели кредита из 

средстава која су остварена по основу Закона о 

накнадама на кориштење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије и Закона о 

рударству, за период до 30.09.2009. године.  

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:09-013-349/09 

Датум: 30.12. 2009. године                               

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број:101/04, 42/05 и 

118/05), члана 45. Статута Општине Требиње 

(„Сл.гласник Општине Требиње“, број: 8/05, 10/05, 

13/05 и 3/08),  чланa 21. Закона о спорту („Службени 

гласник Републике “, број: 4/02, 66/03 и 73/08),  

Начелник Општине, донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Стручног савјета за спорт 

Општине Требиње 
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I 

У Стручни савјет за спорт Општине Требиње, 

именују се 

1. Петар Чоловић 

2. Миодраг Мрдић 

3. Др Душан Влатковић 

4. Ратомир Мијановић 

5. Бранко Зотовић 

6. Милорад Надеждин 

7. Миле Раденков 

II 

Стручни савјет у оквиру свог дјелокруга рада 

разматра, предлаже и даје мишљење Начелнику 

Општине о: 

- спортским активностима које су од приоритеног 

значаја за општину Требиње, 

- критеријима за категоризацију спортова и 

спортиста, 

- приједлозима развоја спорта, плановима здрав–

ствене заштите спортиста, програмима борбе 

против насиља и недоличног понашања спортиста 

и гледалаца, 

- програмима рада спортских клубова и спортских 

школа, 

- приједлозима за процјену вредновања програма 

спортских организација везаних за развој спорта 

на подручју општине Требиње, 

- обавља и друге стручне послове из домена спорта 

на захтјев Начелника Општине. 

III 

Именовање чланова Стручног савјета за спорт 

Општине Требиње врши се на период од четири 

године (олимпијски циклус). 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

Број:11-111-33/09 

Датум,04.12.2009.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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) а у вези са извршењем одредаба Одлуке о 

извршењу Буџета Општине Требиње за 2009. годину,  

Начелник Oпштине,   донио је следећи  

 

ЗАКЉУЧАК  

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава са конта 

број 821224 дефинисаном као фекална канализација – 

Горње Полице – Бранковина у висини од 4.300,00 

КМ на конто 821226 дефинисаном као канали за 

одвођење оборинских вода – канал Око. 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

  

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Oпштине 

Требиње. 

 

Број:11-434-39/09 

Датум,30.11.2009.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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) а у вези са извршењем одредаба Одлуке о 

извршењу Буџета Општине Требиње за 2009. годину,  

Начелник Oпштине,   донио је следећи  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава са конта 

број 821521 - дефинисан као студије изводљивости, 

пројектне припреме у висини од 5.583,25 КМ на 

конто 821223 дефинисаном као водени путеви на име 

измирења обавеза према „Водоводу“ АД Требиње 

према окончаној ситуацији број: 400/1 од 24.11.2009. 

године (хитно измјештање дијела противпожарног 

прстена и једног хидранта који се налази у траси 

кружног тока код моста у Бреговима, а у склопу 

Јужне градске обилазнице). 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Oпштине 

Требиње. 

 

Број:11-400-430/09 

Датум,08.12.2009.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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) а у вези са извршењем одредаба Одлуке о 

извршењу Буџета Општине Требиње за 2009. годину,  

Начелник Oпштине,   донио је следећи  
 

ЗАКЉУЧАК  

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава са конта 

број 821521 - дефинисан као студије изводљивости, 

пројектне припреме у висини од 3.200,00 КМ на 

конто 821221 дефинисаном као вањска расвјета, 

тротоари и тргови, с тим што ће се та средства 

искористити за набавку електричног кабла за 

електрификацију дијела насеља Горње Полице. 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 
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III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Oпштине 

Требиње. 

 

Број:11-400-431/09 

Датум,09.12.2009.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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) а у вези са извршењем одредаба Одлуке о 

извршењу Буџета Општине Требиње за 2009. годину,  

Начелник Oпштине,   донио је следећи  

 

ЗАКЉУЧАК  

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава са конта 

број 821521 - дефинисан као студије изводљивости, 

пројектне припреме у висини од 1.008,80 КМ на 

конто 821221 дефинисаном као вањска расвјета, 

тротоари и тргови, с тим што ће се та средства 

искористити за набавку и монтажу 5 лампи са 

пратећом опремом за јавну расвјету на локалитету 

Потклисје – МЗ Хрупјела. 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Oпштине 

Требиње. 

 

Број:11-400-432/09 

Датум,09.12.2009.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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) а у вези са извршењем одредаба Одлуке о 

извршењу Буџета Општине Требиње за 2009. годину,  

Начелник Oпштине,   донио је следећи  

 

ЗАКЉУЧАК  

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава са конта 

број 821521 - дефинисан као студије изводљивости, 

пројектне припреме у висини од 15.000,00 КМ на 

конто 821223 дефинисаном као водени путеви, ставка 

МЗ Горње Полице – Бранковина, с тим што ће се та 

средства искористити за изградњу уличног цјевовода 

у насељу Бранковина. 

 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

  

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Oпштине 

Требиње. 

 

Број:11-400-433/09 

Датум,09.12.2009.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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) а у вези са извршењем одредаба Одлуке о 

извршењу Буџета Општине Требиње за 2009. годину,  

Начелник Oпштине,   донио је следећи  

 

ЗАКЉУЧАК  

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава са конта 

број 821521 - дефинисан као студије изводљивости, 

пројектне припреме у висини од 1.050,18 КМ на 

конто 821221 дефинисаном као вањска расвјета, 

тротоари и тргови, ставка МЗ Придворци – јавна 

расвјета Тодорићи, с тим што ће се та средства 

искористити за набавку опреме за комплетирање 

набавке опреме за избјегличка насеља (МЗ 

Придворци – јавна расвјета Тодорићи). 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије.  

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Oпштине 

Требиње. 

 

Број:11-400-442/09 

Датум,16.12.2009.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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) а у вези са извршењем одредаба Одлуке о 

извршењу Буџета Општине Требиње за 2009. годину,  

Начелник Oпштине, донио је следећи  

 

ЗАКЉУЧАК  

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава са конта 

број 821521 - дефинисан као студије изводљивости, 

пројектне припреме у висини од 3.929,65 КМ на 

конто 821224 дефинисаном као фекална канализација 

– ставка Горица, с тим што ће се та средства 

искористити на име трошкова изградње 

канализационог прикључка за објекат Ђерић ратка 

преко чије парцеле означене као к.ч. 220/2 КО 

Горица је положена главна канализациона цијев. 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 
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III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Oпштине 

Требиње. 

 

Број:11-400-443/09 

Датум,16.12.2009.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

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) а у вези са извршењем одредаба Одлуке о 

извршењу Буџета Општине Требиње за 2009. годину,  

Начелник Oпштине, донио је следећи  

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I 

Даје се сагласност да се са Одјељења за просторно 

уређење, конто 821521 – студије изводљивости, 

пројектне припреме и пројектовање, реалоцира износ 

у висини од 5.545,65 КМ на конто 615221 – 

капитални грантови непрофитним организацијама – 

ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње, а на име плаћања 

накнадних радова изведених по грађевинској фирми 

„Грађење“ а.д. Источно Сарајево – Пале, у оквиру 

реализације пројекта обнове амбуланти породичне 

медицине у „Дому здравља“ Требиње (Пројекат 

„Јачање здравственог сектора“ – HSEP). 

 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

  

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Oпштине 

Требиње. 

 

Број:11-400-451/09 

Датум,27.12.2009.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

На основу члана 43. алинеја 11. 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, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, даје   

 

С  А  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 

на Одлуку о измјени и допуни Статута Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Требиње 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о измјени и допуни 

Статута Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Требиње број: 04-1224/09, усвојен на сједници 

Управног одбора одржаној 10.12.2009. године. 

 

I I 

Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:11-022-27/09 

Датум,11.12.2009.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

На основу члана 43. алинеја 11. 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, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, даје   

 

С  А  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 

на Правилник о заштити на раду  

Центра за социјални рад Требиње 

I 

Даје се сагласност на Правилник о заштити на раду 

Центра за социјални рад Требиње, број: 01-014-21/09 

од 20.10.2009. године. 

  

I I 

Ова Сагласност ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:11-170-1/09 

Датум,14.12.2009.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

На основу члана 43. алинеја 11. 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, 13/05 и 3/08), Начелник Општине, даје   

 

С  А  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 

на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о заштити од пожара Центра за 

социјални рад Требиње 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и 

допунама Правилника о заштити од пожара Центра 

за социјални рад Требиње, број: 01-014-22/09 од 

20.10.2009. године. 

  

I I 

Ова Сагласност ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Требиње. 

 

Број:11-170-2/09 

Датум,14.12.2009.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 
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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 06-372-67/09 од 17.11.2009. године, 

извршио је у регистар заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-053 

упис оснивања Заједнице етажних власника Требиње, 

ул. Шумадијска 1, Тини С-34, улаз 1 са следећим 

подацима:  

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 

Требиње, Шумадијска 1, Тини С-34, улаз 1.  

Оснивачи: 7 етажних власника зграде.  

Дјелатност: 70320. 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.  

Заједницу заступа Јеремић Предраг, предсједник 

Скупштине заједнице, самостално и без ограничења 

и замјеник Кржић Рајко. 

 
Број: 06-372-67/09 

Датум:17.11.2009. год. 

В.Д. НАЧЕЛНИК 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Стеван Бекан, 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 06-372-69/09 од 30.11.2009. године, 

извршио је у регистар заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-054 

упис оснивања Заједнице етажних власника Требиње, 

ул. Шумадијска 11, Тини С-39/II, са следећим 

подацима:  

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 

Требиње, Шумадијска 11.  

Оснивачи: 9 етажних власника зграде.  

Дјелатност: 70320. Управљање зградом за рачун 

етажних власника зграде.  

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.  

Заједницу заступа Обрен Елез, предсједник 

Скупштине и замјеник Петар Грбић, самостално и 

без ограничења. 

 
Број: 06-372-69/09 

Датум:30.11.2009. год. 

В.Д. НАЧЕЛНИК 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Стеван Бекан, с.р. 

 

 

 



 
Датум: 05.01.2010. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ  Број: 1 - Страна: 11 

 

 

 

Садржај: 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

1. Одлука о поступку јавног надметања за продају неизграђеног грађевинског земљишта у 

државној својини, 

 

1 

2. Одлука о замјени некретнина,  1 

3. Одлуке о давању у закуп непосредном погодбом на привремено кориштење грађевинског 

земљишта у државној својини,  

 

2 

4. Одлука о привременом финансирању јавних расхода Општине Требиње, 2 

5. Одлука о давању сагласности да се средства планирана за додјелу кредита ради запошљавања 

у 2009. години употријебе за финансирање капиталних пројеката општине Требиње, 

 

3 

6. Рјешења о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту, 4 

7. Закључак о покретању поступка пред Етичком комисијом части, 5 

8. Закључак о давању сагласности Начелнику Општине, 5 

9. Закључци о неприхватању понуде, 6 

10. Закључак о прихватању Информације о додјели кредита из средстава која су остварена по 

основу Закона о накнадама на кориштење природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије и Закона о рударству, за период до 30.09.2009. године, 

 

 

6 

 

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

1. Рјешење о именовању чланова Стручног савјета за спорт Општине Требиње, 6 

2. Закључак, 7 

3. Закључак, 7 

4. Закључак, 7 

5. Закључак, 8 

6. Закључак, 8 

7. Закључак, 8 

8. Закључак, 8 

9. Закључак, 9 

10. Сагласност на Одлуку о измјени и допуни Статута Јавне здравствене установе „Дом здравља“ 

Требиње 

 

9 

11. Сагласност на Правилник о заштити на раду Центра за социјални рад Требиње 9 

12. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о заштити од пожара Центра за 

социјални рад Требиње 

 

9 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, 10 

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда. 10 

 


