
 
С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 

 

 

 

 

ОПШТИНЕ    ТРЕБИЊЕ 

 

 

 

 

 

 

Година XLIII                 Требиње,17.03.2006.године                             Број: 2 

 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 8. Закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и 

Херцеговине («Службени гласник Босне и Херцеговине» број 20/04) и члана 51. 

Статута општине Требиње, Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 

дана 02.03.2006. године, донијела је 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о висини накнаде члановима Општинске изборне комисије 

 

 

Члан 1. 

Члановима Општинске изборне комисије за рад у комисији за 2006. годину припада 

мјесечна накнада. 

 

 

Члан 2. 

Накнада из члана 1. одлуке износи 

- предсједнику комисије      360,00 КМ 

- члановима комисије           300,00 КМ 

 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 

Општине Требиње». 

 

 

 

Број:                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 



Датум,02.03.2006. године                             Никола Секуловић 

_____________________________________________________________________ 

 

На основу члана 11. став 1. тачка 4. Статута општине Требиње (Службени гласник 

општине Требиње, број 8/05,10/05,13/05) Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 02.03.2006. годинe, донијела је 

 

 О Д Л У К У 

 

о усвајању  Буџета  

Општине Требиње за 2005. годину 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком усваја се Буџет Општине Требиње за 2006. године. 

 

 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном гласнику 

Општине Требиње". 

 

 

Број:                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:                                                            Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине 

Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 82. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 2/00), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 07.03.2006. године, донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 

Члан 1. 

Поништава се јавни конкурс за избор и именовање директора у предузећима и 

установама чији оснивач је Скупштина општина Требиње, објављен у «Службеном 

гласнику Републике Српске» број 88 од 05.10.2005. године и дневном листу «Глас 

Спске» од 05.10.2005. године. 

  

Члан 2. 

Оглас о поништењу јавног конкурса објавиће се у «Службеном гласнику Републике 

Српске». 

 



Члан 3. 

Расписује се поновни јавни конкурс за избор и именовање директора у предузећима 

и установама чији оснивач је Скупштина општине Требиње. 

 

Члан 4. 

Поновни јавни конкурс објавиће се у «Службеном гласнику Републике Српске» 

дневном листу «Глас Српске» и дневном листу «Дневни аваз». 

 

Члан 5. 

Конкурсну процедуру спровешће Комисија за избор гдје Скупштина општине врши 

коначно именовање, поштујући раније утврђене критерије. 

  

Члан 6. 

Кандидати који су учествовали на првом конкурсу моћи ће добити документацију 

приложену уз пријаву на конкурс. 

 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику 

Општине Требиње». 

 

Број:09-013-44/06                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:07.03.2006. године                                           Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 46. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске» број 86/03), члана 20. Одлуке о измјени 

Одлуке о грађевинском земљишту и члана 51. Статута општине Требиње 

(«Службени галсник Општине Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05), Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 07.03.2006. године, донијела је 

 

 

Р   Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на 

коришћење 

 

 

Члан 1. 

Именује се Kонкурсна комисија за додјелу грађевинског земљишта на коришћење у 

саставу: 

1. Марко Митровић, 

2. Славица Секуловић, 

3. Весна Ћоровић. 

  

Члан 2. 

Задатак Комисије је да, у складу са Законом о грађевинском земљишту («Службени 

гласник Републике Српске» број 86/03) и Одлуком о грађевинском земљишту 



(«Службени гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05), спроведе јавни 

конкурс којим се ради грађења конкурсом додјељује грађевинско земљиште. 

 

Члан 3. 

Даном ступања на снагу овог рјешења, предстаје да важи Рјешење Скупштине 

општине Требиње број 09-013-142/05 од 29.08.2005. године. 

 

Члан 4. 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном 

гласнику Општине Требиње». 

 

 

 

 

 

Број:09-013-42/06                                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:07.03.2006. године                              Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

 На основу члана 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима 

(«Службени лист СР БиХ» број 3/90, 9/90,11/90 и 40/90) и члана 51. Статута 

општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 8/05,10/05 и 13/05) 

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 07.03.2006. године, 

донијела је 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју општине 

Требиње 

 

Члан 1. 

У Одлуци о безбједности саобраћаја на подручју општине Требиње («Службени 

гласник Општине Требиње» број 1/97,4/99,6/01,4/04 и 9/05) у члану 10. иза става 1. 

брише се тачка и додају ријечи «у насељу Тини». 

 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику 

Општине Требиње». 

 

 

 

Број:09-013-49/06                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:07.03.2006. године                                                   Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 



На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 41/03), члана 51. 

Статута општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 8/05,10/05 

и 13/05) и члана 82. Пословника о раду Скупштине општине Требиње («Службени 

гласник Општине Требиње» број 2/00), Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 07.03.2006. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора «Агенције за 

развој малих и средњих предузећа Општине Требиње» Требиње и Матичне 

музејске установе «Музеј Херцеговине» Требиње 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора «Агенције за развој 

малих и средњих предузећа Општине Требиње» Требиње и Матичне музејске 

установе «Музеј Херцеговине» Требиње. 

 

Члан 2. 

За избор и именовање из члана 1. ове одлуке поред општих услова прописаних 

законом, прописани су посебни критерији и услови Одлуком о утврђивању 

критерија за избор и именовање органа у јавним предузећима и установама чији је 

оснивач Скупштина општине Требиње, број 09-013-19/05 од 21.02.2005. године 

(«Службени гласник Општине Требиње» број 4/05). 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс из члана 1. објавиће се у «Службеном гласнику Републике Српске» и 

дневном листу «Глас Српске».  

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана посљедњег објављивања у гласилу из 

претходног става. 

 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих на конкурс, разговор са 

кандидатима који уђу у ужи избор и предлагања ранг листе кандидата у складу са 

утврђеним критеријима прописаних Законом, Одлуком Скупштине општине 

Требиње број:09-013-19/05 од 21.02.2005. године и критеријима утврђеним 

Статутом ових установа уколико су исти усклађени са наведеном Одлуком, 

извршиће Комисија за избор гдје Скупштина општине врши коначно именовање. 

  

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику 

Општине Требиње». 

 

Број:09-013-45/06                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:07.03.2006. године                                                        Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 



На основу члана 51. Статута општине Требиње («Службени гласник Општине 

Требиње» број 8/05,10/05 и 13/05) и члана 82. Пословника о раду Скупштине 

општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 2/00), Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 07.03.2006. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање управног и надзорног 

одбора «Агенције за развој малих и средњих предузећа Општине Требиње» 

Требиње и Матичне музејске установе «Музеј Херцеговине» Требиње 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање управног и надзорног одбора 

«Агенције за развој малих и средњих предузећа Општине Требиње» Требиње и 

Матичне музејске установе «Музеј Херцеговине» Требиње. 

 

Члан 2. 

За избор и именовање из члана 1. ове одлуке поред општих услова прописаних 

Законом, прописани су посебни критерији и услови Одлуком о утврђивању 

критерија за избор и именовање органа у јавним предузећима и установама чији је 

оснивач Скупштина општине Требиње. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс из члана 1. објавиће се у «Службеном гласнику Републике Српске» и 

дневном листу «Глас Српске».  

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана посљедњег објављивања у гласилу из 

претходног става. 

 

Члан 4. 

Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих на конкурс, разговор са 

кандидатима који уђу у ужи избор и предлагања ранг листе кандидата у складу са 

утврђеним критеријима прописаних Законом, Одлуком Скупштине општине 

Требиње број:09-013-19/05 од 21.02.2005. године и критеријима утврђеним 

Статутом ових установа, уколико су исти усклађени са наведеном Одлуком, 

извршиће Комисија за избор гдје Скупштина општине врши коначно именовање. 

  

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику 

Општине Требиње». 

 

Број:09-013-46/06                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:07.03.2006. године                                                        Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 14. Закона о комуналним дјелатностима («Службени гласник 

Републике Српске» број 11/95), члана 10. Одлуке о комуналним дјелатностима 

(«Службени гласник општине Требиње» број 2/96) и члана 51. Статута општине 



Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» број 8/05,10/05 и 13/05), Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 02.03.2006. године, донијела је 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

обављања и финансирања заједничке комуналне  

потрошње на подручју општине Требиња за 2006. годину 

 

Програм обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње сачињен на 

основу појединaчних програма, извјештаја даваоца услуга, а обухвата сљедеће 

активности: 

1. Одржавање јавне расвјете, 

2. Одржавање и модернизација градских саобраћајница, тргова и тротоара,  

3. Одржавање локалних и некатегорисаних путева, 

4. Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, 

5. Одржавање семафора и сатова, 

6. Обиљежавање назива улица и кућних бројева, 

7. Санација постојеће депоније, 

8. Трошкови потрошње електричне енергије за постојећу јавну расвјету и 

семафоре, 

9. Одржавање јавне хигијене, 

10. Одржавање јавних зелених површина, 

11. Чишћење и одржавање оборинске канализације, 

12. Комунална опрема. 

 

Овим Програмом се утврђује опис и обим послова са процјенама појединих 

трошкова по дјелатностима. Реализација наведених послова вршиће се у складу са 

оперативним плановима. 

 

 

 

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 

 

1.1. Редовно одржавање (замјена сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача, 

тражење мјеста квара и отклањање квара, фарбање стубова, замјена уништених 

стубова и свјетиљки, монтажа и демонтажа новогодишње расвјете) 

................................................................................................................ 50.000,00 КМ 

1.2. Санација – реконструкција мањег обима и доградња расвјете (замјена 

дотрајалих стубова и свјетиљки, мјерних ормана, доградња до 3 расвјетна 

мјеста на постојећу расвјету) ............................................................. 15.000,00 КМ 

                                                                                              УКУПНО:65.000,00 КМ         

 

 

 



2. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, 

ТРОТОАРА И ТРГОВА 

 

2.1. Санација ударних рупа асфалт – бетоном и битошљунком са машинским 

одсјецањем, утоваром, одвозом оштећеног асфалта на депонију и осталим 

предрадњама дебљине 4,7 и 10 cm .....................................................39.000,00 КМ 

2.2. Одржавање проходности градских саобраћајница тротоара, тргова, мостова у 

зимском периоду ................................................................................... 1.000,00 КМ  

                                                                                                    УКУПНО:40.000,00 КМ 

 

3. ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

 

3.1. Санација макадамских коловоза са планирањем и ваљањем постојеће подлоге, 

те набавка и уградња каменог материјала са ваљањем до потребе збијености 

.................................................................................................................58.000,00 КМ 

3.2. Санација објеката за одводњу (одводни канали, пропусти и каналске решетке) 

.................................................................................................................  5.000,00 КМ 

3.3. Изградња потпорних зидова ...............................................................   5.000,00 КМ  

3.4. Одржавање проходности локалних и дијела некатегорисаних путева у зимском 

периоду .................................................................................................   2.000,00 КМ 

                                                                                                   УКУПНО:70.000,00 КМ 

 

 

4. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

4.1. Обиљежавање уздужних, попречних и осталих ознака на саобраћајним 

површинама ..........................................................................................10.000,00 КМ 

4.2. Одржавање вертикалне сигнализације (знакова, свјетлећих знакова, 

путоказних, стајалишних ознака и принудних успоривача 

брзине)................................................................................................... 20.000,00 КМ 

                                                                                                    УКУПНО:30.000,00 КМ 

 

5. ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА И САТОВА 

 

5.1. Редовно одржавање семафора за постојеће семафоризоване раскрснице 

(замјена сијалица, грла, осигурача, штитника и сочива, фарбање стубова, 

замјена уништених стубова и лантерни у саобраћајним незгодама, прање 

сјенила и сочива) ..................................................................................10.000,00 КМ 

5.2. Санација – реконструкција мањег обима (замјена дотрајалих стубова и 

лантерни контролера на постојећим раскрсницама)..........................  3.500,00 КМ 

5.3. Одржавање јавних сатова (редован преглед, подешавање сатова, поправак 

кварова) .................................................................................................. 1.500,00 КМ 

                                                                                                    УКУПНО:15.000,00 КМ 

 

 



6. ОБИЉЕЖАВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И КУЋНИХ БРОЈЕВА 

 

6.1. Обиљежавање назива улица и кућни бројеви ................................... 10.000,00 КМ 

                                                                                                    УКУПНО:10.000,00 КМ 

 

7. САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ДЕПОНИЈЕ 

 

7.1. Активности на санацији постојеће депоније /пројекти СЕЕНЕТ../ 

...............................................................................................................  50.000,00 КМ 

                                                                                                    УКУПНО:50.000,00 КМ 

 

8. ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОСТОЈЕЋУ ЈАВНУ 

РАСВЈЕТУ И СЕМАФОРЕ 

 

8.1. Утрошак електричне енергије за постојећу јавну расвјету и семафоре 

.............................................................................................................. 250.000,00 КМ 

                                                                                                  УКУПНО:250.000,00 КМ 

 

 

ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА 

 

9. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 

 

9.1. Ручно чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари, 

тргови, пјешачке стазе, мостови, јавна паркиралишта и др.). Ручно чишћење 

обухвата прикупљање отпада и метење са саобраћајних површина, пражњење 

корпи, скидање плаката и др. Програмом чишћења предвиђено је чишћење 

јавних саобраћајних површина у ужем подручју града, те главне саобраћајнице 

у Хрупјелима, Засаду, Мостаћима, Горици, Тини, Мокрим Доловима. 

Динамика чишћења утврдиће се оперативним плановима.............165.000,00 КМ 

9.2. Машинско чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари, 

паркиралишта, тргови и пјешачке стазе и др.) 

13. ауточистилица мала (до 2 m³) .........................................................55.000,00 КМ 

9.3. Прикупљање отпада са уређених и неуређених зелених површина, 

Саобраћајница у стамбеним насељима који нису обухваћени редовним 

чишћењима, уз ријеке, потоке, уз улазне саобраћајнице у град, а по налогу 

Одјељења за стамбено-комуналне послове .......................................10.000,00 КМ 

9.4. Прикупљање отпада и ванредно чишћење јавних површина после повећаног 

обима кориштења јавних површина, елементарних непогода и 

сл.............................................................................................................  2.000,00 КМ 

9.5. Утовар и одвоз на депонију прикупљеног отпада и лишћа са јавним површина 

.................................................................................................................36.000,00 КМ 

9.6. Одржавање градске депоније ..............................................................40.000,00 КМ 

9.7. Прање јавних саобраћајних површина 

14. дневно прање ....................................................................................10.000,00 КМ 

15. ноћно прање ..................................................................................... 15.000,00 КМ 



9.8. Чишћење чесма и фонтана .................................................................    2.000,00 КМ 

9.9.Остали послови јавне хигијене /одржавање јавног WC-а, утовар и одвоз   

кабастог отпада...../ ............................................................................... 20.000,00 КМ 

9.10. Одржавање инсталација техничке воде .......................................    5.000,00 КМ 

                                                                                                  УКУПНО:360.000,00 КМ 

 

 

 

10. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

10.1. Одржавање, санација, дрвећа у дрворедима, парковима и насељима 

 

10.1. Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима, насељима и другим просторима 

(орезивање, сјеча, уклањање изданака, вађење пањева, откопавање, прихрана, 

залијевање, одвоз на депонију) ........................................................ 35.000,00 КМ 

10.2. Сјеча старог дрвећа по студији здравственог стања дрвореда, одвоз на 

депонију .............................................................................................   5.000,00 КМ 

10.3. Одржавање платана са хемијском заштитом  ................................ 10.000,00 КМ 

                                                                                                    УКУПНО:50.000,00 КМ 

 

 

10.2. Редовно одржавање и реконструкција травњака у насељима, парковима, 

острвима уз саобраћајнице 

 

10.2.1. редовно одржавање травњака у насељима, парковима, острвима уз 

саобраћајнице ...................................................................................32.000,00 КМ 

10.2.2. Дјелимична обнова травњака ........................................................   5.000,00 КМ 

                                                                                                    УКУПНО:37.000,00 КМ 

 

 

10.3. Одржавање, залијевање и садња живе ограде, украсног грмља, 

ружичњака и сезонског цвијећа 

 

10.3.1. Одржавање украсног грмља ...........................................................  4.000,00 КМ 

10.3.2. Одржавање живе ограде ................................................................. 10.000,00 КМ 

10.3.3. Орезивање, окопавање, прихрана, заливање и заштита ружа, те садња нових 

сто ружа у постојећим ружичњацима ...........................................   9.000,00 КМ 

10.3.4. Садња, окопавање, прихрана, залијевање и заштита сезонског цвијећа, 

уклањање увелог цвијећа и одвоз на депонију ...........................  30.000,00 КМ  

                                                                                                    УКУПНО:53.000,00 КМ 

 

 УКУПНО ЗЕЛЕНИЛО ...............................................................140.000,00 КМ 

 

 

11. ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБОРИНСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

 



11.1. Чишћење и пропирање уличних сливника, оборинске канализације и других 

одводних објеката четири пута годишње 

16. улични сливници ............................................................................  30.000,00 КМ 

17. уличне решетке ............................................................................... 15.000,00 КМ 

18. ревизиони силази ...........................................................................  15.000,00 КМ 

19. цјевоводи свих профила ................................................................  40.000,00 КМ 

11.2. Инвестиционо одржавање оборинске канализације 

11.3. Замјена дотрајалих, оштећених или несталих уличних решетки, сливника, 

поклопаца на ревизоним силазима ................................................  10.000,00 КМ 

11.4. Чишћење отворених канала за оборинску одводњу и других одводних 

објеката .............................................................................................  20.000,00 КМ 

                                                                                                  УКУПНО:130.000,00 КМ 

 

 

12. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

12.1. Радови по налогу комуналне полиције, непредвиђени радови, оснивање 

паркинг сервиса ...............................................................................  50.000,00 КМ 

12.2. Кафилерија .......................................................................................  20.000,00 КМ 

12.3. Прикључак воде на примарну мрежу у насељу Брегови ............. 15.000,00 КМ 

                                                                                                       УКУПНО:85.000,00 

КМ 

 

 

13. КОМУНАЛНА ОПРЕМА И ОСТАЛИХ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА 

 

13.1. Набавка корпи за отпатке ................................................................   2.000,00 КМ 

13.2. Набавка контејнера за одлагање кућног отпада запремине 1,1 и 5 

m³........................................................................................................  10.000,00 КМ 

                                                                                                    УКУПНО:12.000,00 КМ 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 65.000,00 

2. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ 

САОБРАЋАЈНИЦА, ТРОТОАРА И ТРГОВА 

40.000,00 

3. ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

70.000,00 

4. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 

САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

30.000,00 

5. ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА И САТОВА 15.000,00 

6. ОБИЉЕЖАВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И КУЋНИХ 

БРОЈЕВА 

10,000,00 

7. САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ДЕПОНИЈЕ 50.000,00 

8. ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА 250.000,00 



ПОСТОЈЕЋУ ЈАВНУ РАСВЈЕТУ И СЕМАФОРЕ 

9. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 360.000,00 

10. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 140.000,00 

11. ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБОРИНСКЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

130.000,00 

12. ОСТАЛИ РАСХОДИ 85.000,00 

13. КОМУНАЛНА ОПРЕМА И ОСТАЛИХ СТАЛНИХ 

СРЕДСТАВА 

12.000,00 

                                               У К У П Н О: 1.257.000,00 

 

 

 

 

 

 

Број:09-013-31/06                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:02.03.2006. године                            Никола Секуловић,с.р. 

______________________________________________________________________ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ 

С К У П Ш Т И Н А 

 

На основу члана 26. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник 

Општине Требиње» број 6/05, 8/05 и 9/05) и члана 51. Статута Општине Требиње 

(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05,10/05 и 13/05) Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 07.03.2006. године, рјешавајући у 

предмету Милана Дармановића сина Љубомира из Требиња, д о н о с и 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

I 

 ОБУСТАВЉА СЕ поступак додјеле грађевинског земљишта ради грађења 

означено као к.ч. број 356/154 у површини од 330 m² уписана у зк.ул. број 235 КО 

Мостаћи због одустајања странке. 

 

II 

 Описана парцела додијелиће се првом слједећем кандидату на листи 

приоритета који је поднио пријаву на конкурс за додјелу грађевинског земљишта 

означеног као к.ч. број 356/154 КО Мостаћи. 

 

III 

 Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном 

гласнику Општине Требиње». 

 

 



Број: 09-013-38/06                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:07.03.2006.година                                      Никола Секуловић,с.р. 
________________________________________________________________________ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ 

    -СКУПШТИНА- 

 

Број:09-013-39/06   

Датум:07.03.2006. године 

 

Скупштина општина Требиње на сједници одржаној дана 07.03.2006. 

године, рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног грађевинског земљишта, по 

службеној дужности у правној ствари Комненовић (Недељка) Драгана из Требиња, 

Вожда Карађорђа 200, на основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту 

(''Службени гласник Републике Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о 

грађевинском земљишту («Службени гласник Општине Требиње» број 6/05), 

доноси 

 

 

   Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

   I 

  

Комненовић (Недељка) Драгану из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА 

КОРИШЋЕЊЕ ради изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско 

грађевинско земљиште у петој стамбено пословној зони,  земљиште означено као  

к.ч. бр. 356/154 у  површини од 330 м2  уписано у з.к.ул.бр.235. К.О. Мостаћи. 

 

                                                                  II 

 

Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у 

износу од  1.762,20 КМ, словима (једнахиљадаседамстотинашездесетдвије /20 КМ), 

коју је дужан уплатити у корист жиро рачуна општине Требиње број 562-008-

0000105-057 врста прихода 721223  у року од 30 дана од дана објављивања.    

 

 

III 

 

На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у 

земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права 

кориштења ради грађења у корист Комненовић (Недељка) Драгана из Требиња. 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 



По расписаном конкурсу Комненовић (Недељка) Драган из Требиња је 

поднио пријаву за додијелу неизграђеног грађевинског земљишта у државној 

својини ради изградње индивидуалне стамбене зграде. 

 

У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс 

за додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о 

грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о 

грађевинском земљишту. Комисија за додјелу грађевинског земљишта је у 

поступку бодовања приспјелих пријава утврдила да именовани има 57 бодова по 

свим критеријима сходно Одлуци о грађевинском земљишту и уврстила га на 53. 

мјесто на листи приоритета, чиме није испунио услове за додјелу локације за коју је 

конкурисао. На поменуту локацију конкурисао је и Милан Дармановић који је 

према одлуци Комисије на коначној листи приоритета заузео 10. мјесто са 118 

бодова па му је иста, одлуком Скупштине, додијељена. 

 

 Дана 06.02.2006. године Милан Дармановић је писмено путем писарнице 

Општине Требиње обавјестио Комисију да одустаје од додијељеног му 

грађевинског земљишта, те је Комисија мишљења да се означено грађевинско 

земљиште додијели на кориштење Комненовић Драгану као слиједећем на коначној 

листи приоритета који је конкурисао на к.ч. број 356/154 КО Мостаћи. 

 

 Ова Скупштина је у свему поклонила пуну вјеру мишљења Комисије и 

примјеном члана 26. Одлуке о грађевинском земљишту одлучила као у изреци 

рјешења. 

 

Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. 

ЗГЗ-а и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник 

Општине Требиње» број 6/05). 

 

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може 

изјавити жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе 

Окружном суду у Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења. 

 

Тужба се подноси непосредно суду. 

 

Достављено: 

 

1.Подносиоци захтјева                                               Предсједник 

2.Земљишно-књижном одјељењу                        Скупштине општине 

   Основног суда Требиње, након                                              Никола Секуловић,с.р. 

   правоснажности               

3.Катастру 

4.Евиденцији 

5.Архиви                       

________________________________________________________________________ 



На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04), члана 51. Статута општине Требиње («Службени гласник 

Општине Требиње» број 8/05,10/05 и 13/05), члана 82. Пословника Скупштине 

општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 2/00), Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 07.03.2006. године, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о покретању иницијативе за формирање  

Позоришта у Требињу 

 

I 

Покреће се иницијатива за формирање Позоришта у Требињу. 

  

II 

Задужује се Начленик општине и Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

да приступе изради Студије о оправданости формирања Позоришта у Требињу. 

 

III 

Студија треба да садржи формално – правне, организационо – техничке, просторне, 

кадровске, умјетничке, финансијске и друге претпоставке за формирање 

Позоришта. 

 

IV 

За израду Студије, задужује се Начелник општине да формира Комисију, коју треба 

да сачињавају афирмисани познаваоци позоришне умјетности из Требиња, 

Републике Српске, Босне и Херцеговине, Србије и Црне Горе. 

 

V 

Задужује се Одјељење за финансије и Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности да изнађу финансијска средства за израду Студије. 

 

VI 

Задатке из Закључка реализовати до 15. маја 2006. године. 

 

VII 

Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику 

Општине Требиње». 

 

 

Број:09-013-50/06                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:07.03.2006. године                                                  Никола Секуловић,с.р. 

_______________________________________________________________________ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ТРЕБИЊЕ 

Број:09-013-52/06 



Датум:07.03.2006. године 

 

На основу члана 24. Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник 

Републике Српске» број 86/03) и члана 14. Статута општине Требиње («Службени 

гласник Oпштине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) Скупштина општине Требиње 

на  сједници одржаној дана 07.03.2006. године, рјешавајући у предмету преузимања 

градског грађевинског земљишта ради привођења трајној намјени, донијела је: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

1. Од Миленић Данице, уд. Шпира и Миленић Велемира – син Божа из 

Требиња, ранијих земљишнокњижних сувласника, преузима се, уз накнаду а 

ради привођења трајној намјени-односно изградње пута, градско 

грађевинско земљиште означено као:  

 

к. ч. број 126/2 «њива испод дола» површине од 491 m², уписано у зк.ул. број 

73 К.О. Горица, сувласништво Миленић Данице, удове Шпира са ´ дијела и 

Миленић Велемира – син Божа са ´ дијела. 

 

к.ч. број 126/1, «пашњак под долом» површине 1957 m², уписано у зк.ул. 

број 243, К.О: Горица, сувласништво Миленић Данице, удове Шпира са ´ 

дијела и Миленић Велемира – син Божа са ´ дијела.  

 

2. Некретнине описане у тачки 1. овог рјешења преузима Општина Требиње, 

ради привођења трајној намјени односно изградњи пута у насељу Горица а 

према Регулацином плану Горица 1. 

 

3. За преузето земљиште ранијим земљишно књижним сувласницима припада 

право на накнаду, која ће се утврдити у посебном поступку, након 

правоснажности овог рјешења. 

 

4. Земљишно књижни уред Основног суда Требиње ће по правоснажности овог 

рјешења брисати упис досадашњих сувласника на земљишту из тачке 1. овог 

рјешења, а упис новог носиоца права власништва извршиће се истим 

рјешењем. 

 

5. Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, Подручна 

јединица Требиње извршиће промјену посједовног стања кроз катастарски 

операт. 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Миленић Велемир из Требиња – позивајући се на Регулациони план «Горица 

1» обратио се захтјевом за преузимање земљишта описаног у тачки 1. диспозитива 



овог рјешења, ради привођења трајној намјени, односно изградњи пута у насељу 

Горица. 

 

Уз захтјев је приложен извод из Регулационог плана «Горица 1» и остала 

потреба документација. 

 

У поступку који је претходио доношењу овог рјешења утврђено је да су 

предметне некретнине сувласништво Миленић Велемира и Миленић Данице. 

 

Након правоснажности овог рјешења досадашњим власницима припада 

право на накнаду сходно члану 69. став 1. и 2. Закона о грађевинском земљишту 

(«Службени гласник Републике Српске» број 86/03). 

Против овог рјешења није допуштена жалба али се може покренути управни 

спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења. 

Тужба се предаје суду непосредно или се шаље поштом. 

 

                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                 Никола Секуловић,с.р.  

 

Доставити: 

1. Досадашњим сувласницима грађевинског земљишта 

2. Општини Требиње 

3. Републичком правобраниоцу сјед. замјеника Требиње 

4. ЗК уреду Осноног суда у Требињу 

5. РГУ уреду за катастар  

6. Збирци исправа 

7. Архиви 

______________________________________________________________________ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ТРЕБИЊЕ 

Број:09-013-52-1/06 

Датум:07.03.2006. године 

 

На основу члана 24. Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник 

Републике Српске» број 86/03) и члана 14. Статута општине Требиње («Службени 

гласник Општине Требиње» број 8/05,10/05,13/05) Скупштина општине Требиње на  

сједници одржаној дана 07.03.2006. године, рјешавајући у предмету преузимања 

градског грађевинског земљишта ради привођења трајној намјени, донијела је: 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. Од Лучић Петра и Милосава синови Митра из Требиња, ранијих земљишно 

књижних власника и носилаца права кориштења ради грађења, преузима се, уз 



накнаду а ради привођења трајној намјени, градско грађевинско земљиште 

означено као:  

 

- к. ч. број 241/4 – пашњак у Долинама у површини од 189 m² уписана у зк.ул. 

број 954 К.О. Горица, као државна својина са 1/1 дијела, са правом кориштења у 

корист Лучић Петра сина Митра из Требиња са 1/6 дијела и Лучић Милосава 

син Митра из Требиња са 5/6 дијела. 

 

2. Некретнине описану у тачки 1. овог рјешења преузима Општина Требиње, 

ради привођења трајној намјени односно ради уређења улица у насељу 

Горица а према Регулационом плану Горица 2. 

 

3. За преузето земљиште ранијим земљишно књижним корисницима припада 

право на накнаду, која ће се утврдити у посебном поступку, након 

правоснажности овог рјешења. 

 

4. Земљишно књижни уред Основног суда Требиње ће по правоснажности овог 

рјешења брисати упис досадашњих носилаца права кориштења на земљу из 

тачке 1. овог рјешења, а упис новог носиоца права кориштења извршиће се 

истим рјешењем. 

 

5. Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, Подручна 

јединица Требиње извршиће промјену посједовног стања кроз катастарски 

операт. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Општина Требиње поднијела је захтјев овом органу за преузимање 

земљишта описаног у тачки 1. диспозитива овог рјешења ради привођења трајној 

намјени, а у сврху уређења улица у насељу Горица.  

Уз захтјев је приложен извод из Регулационог плана «Горица 2» и остала 

потребна документација. 

У поступку који је претходио доношењу овог рјешења утврђено је да су 

лица наведена у тачци 1. стварни корисници некретнина чије се преузимање тражи 

и које је наведено у диспозитиву рјешења. Сходно члану 24. став 2. Закона о 

грађевинском земљишту («Службени гласник Републике Српске» број 86/03) 

саслушани су ранији власници некретнина описаних у тачци 1. овог рјешења који 

су у својој изјави датој на записник изјавили да је сагласан да се његова некретнина 

преузме ради привођења трајној намјени. 

Након правоснажности овог рјешења досадашњим корисницима припада 

право на накнаду сходно члану 69. став 1. и 2. Закона о грађевинском земљишту 

(«Службени гласник Републике Српске» број 86/03). 

Против овог рјешења није допуштена жалба али се може покренути управни 

спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана пријема 

рјешења. 

Тужба се предаје суду непосредно или се шаље поштом. 



 

                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                               Никола Секуловић,с.р.  

 

Доставити: 

1. Бившем кориснику грађевинског земљишта 

2. Општини Требиње 

3. Републичком правобраниоцу сјед. замјеника Требиње 

4. ЗК уреду Осноног суда у Требињу 

5. РГУ уреду за катастар  

6. Збирци исправа 

7. Архиви 

________________________________________________________________________ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ТРЕБИЊЕ 

Број:09-013-52-2/06 

Датум:07.03.2006. године 

 

На основу члана 25. Закона о грађевинском земљишту (Службени гласник 

РС број 86/03) и члана 51. Статута општине Требиње (Службени гласник 

Општине Требиње број 8/05,10/05,13/05), Скупштина општине Требиње на 

сједници одржаној дана 07.03.2006. године, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Нинковић Михајла – син Спасоја из Требиња, ул. 

Горички пут, по праву прече куповине некретнина, а којом су понуђене 

Скупштини општине Требиње некретнине означене као к.ч. број 752/65 

градилиште у површини 806 m², уписане у зк.ул. број 1003 К.О. Горица, 

државна својина са правом кориштења Нинковић Михајла - син Спасоја са 1/1 

дијела, а исте је понудио по цијени од 20.000,00 КМ. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у   

"Службеном гласнику Општине Требиње". 

                       

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

                                 
                                                                                                 Никола Секуловић,с.р.  

_______________________________________________________________________ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ТРЕБИЊЕ 

Број:09-013-52-3/06 

Датум:07.03.2006. године 



 

На основу члана 32. Закона о промету непокретности (Службени лист СР 

БиХ број 38/78), Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности 

("Службени лист СР БиХ" број 4/89,29/90 и 22/91) те члана 51. Статута општине 

Требиње (Службени гласник Општине Требиње број 8/05,10/05,13/05), 

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 07.03.2005. године, 

донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Биједић Енвера – син Кадрије из Требиња, по праву 

прече куповине некретнина, а којом су понуђене Скупштини општине 

Требиње некретнине – пословни простор који се налази у приземљу куће 

саграђене на парцели означеној као к.ч.број 2573/4, кућа-зграда у површини 

од 180 m², уписано у зк.ул. број 6 К.О. Требиње, сувласништво Биједић 

Енвера – син Кадрије са 1881/2160 дијела, а по судској нагодби број 

Р:171/90, власништво Биједић Енвера – син Кадрије са 1/1 дијела, а исте је 

понудио по цијени од 35.190,00 КМ. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у   

"Службеном гласнику Општине Требиње". 

 

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

                                 
                                                                                                 Никола Секуловић,с.р.  

________________________________________________________________________ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ТРЕБИЊЕ 

Број:09-013-52-4/06 

Датум:07.03.2006. године 

 

На основу члана 25. Закона о грађевинском земљишту (Службени гласник 

РС број 86/03) и члана 51. Статута општине Требиње (Службени гласник 

Општине Требиње број 8/05,10/05,13/05), Скупштина општине Требиње на 

сједници одржаној дана 07.03.2006. године, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда ФК «Леотар» Требиње, по праву прече куповине 

некретнина, а којом су понуђене Скупштини општине некретнине означене 

као к.ч. број 519/2, стадион Леотар, у површини од 169 m², к.ч. број 519/3, 

стадион Леотар, у површини од 614 m², к.ч. број 519/4, стадион Леотар у 

површини од 661 m² - све уписано у зк.ул. број 2824 К.О. Требиње, 



друштвена својина са правом кориштења Фудбалског клуба «Леотар» 

Требиње са 1/1 дијела, а исте је понудили по цијени од 300,00 КМ/m². 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у   

"Службеном гласнику Општине Требиње". 

 

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

                                 
                                                                                                 Никола Секуловић,с.р.  

 

________________________________________________________________________ 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ 

Број:09-013-/06 

Датум:02.03.2006. године 

На основу члана 32. Закона о промету непокретности (Службени лист СР 

БиХ, број 38/78), Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности 

("Службени лист СР БиХ" број 4/89, 29/90 и 22/91) те члана 51. Статута општине 

Требиње (Службени гласник Општине Требиње број 8/05, 10/05, 13/05), 

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 02.03.2006. године, 

донијела је 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Привредне банке, а.д. Српско Сарајево, Главне 

филијале Требиње, у привременој управи, по праву прече куповине, а којом 

су понуђене Скупштини општине Требиње некретнине – пословни простори 

у власништву Привредне банке, Главне филијале Требиње, и то: 

a) Пословна зграда у Требињу, улица Краља Петра I бб., укупне 

површине 1.107,94 m²,изграђена на к.ч. број 2175, уписане у зк.ул. 

број 2839 К.О. Требиње, за понуђену цијену од 640.000,00 КМ 

(словима: шестотиначетрдесет хиљада КМ) укупно. 

 

2. Овим Закључком ставља се ван снаге Закључак о прихватању понуде број 

09-013-232/05 који је Скупштина општине Требиње донијела на сједници 

одржаној дана 09.12.2005. године. 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у   

"Службеном гласнику Општине Требиње". 

                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                           Никола Секуловић,с.р.  

______________________________________________________________________ 

На основу члана 87. став 2. Закона о локалној самоуправи, а у вези акта 

Министаства управе и локалне самоуправе број 05/1-014-43/06 од 6.02.2006. 

године, члана 51. Статута општине Требиње («Служебни гласник Општине 

Требиње, 8/05,10/05 и 13/05) члана 82. Пословника СО («Службени гласник 



Општине Требиње 2/00), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 

07.03.2006. године, доноси 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

Члан 1. 

 

Одбацују се Извјештаји Комисије за избор гдје СО врши коначно именовање, у 

вези избора управних и надзорних одбора у предузећима и установама, чији 

оснивач је СО Требиње, из разлога што Комисија која је спроводила конкурсну 

процедуру није изабрана на прописан начин, односно није предложена од стране 

Комисије за избор и именовање СО Требиње, и из разлога што у истој нису 

заступљени чланови- спољни сарадници из реда стручњака различитих области, 

како је одређено чланом 9. Закона о министарским владиним и другим 

именовањима РС, чиме су повријеђени принципи и поступци прописани чланом 3. 

овог Закона. 

 

 

 

Члан 2.  

 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Требиње. 

 

 

 

 

 

 

 

Број:09-013-44-1/06                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:07.03.2006. године                                   Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/2004), члана 7. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ 

(«Службени лист БиХ» број 49/04), а у вези са чланом 5. Упутства о примјени 

Закона о јавним набавкама БиХ («Службени лист БиХ» број 03/05), Начелник 

општине донио је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању  Комисије 

 

I 



У Комисију за провођење процедуре избора најповољнијег понуђача за 

«Сервисирање кредитних средстава остварених по основу накнада за кориштење 

природних ресурса у сврху производње електричне енергије и Закона о рударству 

остварених у 2006. години» и давања препоруке у смислу додјеле уговора 

најповољнијем понуђачу, именују се: 

1. Нада Ђурић, предсједник 

2. Стојанка Мисита, члан 

3. Марина Гаџа, члан 

4. Жељка Косјерина, члан 

5. Гојко Грче, члан 

6. Илија Шукић, члан  

7. Илија Шукић, члан 

8. Марко Митровић, члан 

9. Смиља Ружић, члан 

10. Далибор Рајковић, члан 

 

За секретара Комисије именује се Драгомир Ћук. 

 

II 

Задатак Комисије је да проведе процедуру избора најповољнијег понуђача за 

«Сервисирање кредитних средстава остварених по основу накнада за кориштење 

природних ресурса у сврху производње електричне нергије и закона о рударству 

остварених у 2006. години» и да препоруку Уговорном органу у смислу додјеле 

уговора најповољнијем понуђачу.  

 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења. 

 

Број:11-442-14-2/06                                                                       Начелник Општине 

Датум:26.01.2006. године                                                            Др Доброслав Ћук,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 43. став 1. алинеја 5. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС» број 101/04) и члана 6. став 4. Правилника о условима за остваривање 

права, дефинисање цијена услуга и мјерилима и критеријумима за учешће 

корисника и његових сродника у трошковима обезбјеђења услуга из Одлуке о 

правима у проширеној социјалној заштити у Општини Требиње («Службени 

гласник Општине Требиње» број 13/05), Начелник општине Требиње доноси 

 

О Д Л У К У 

о цијени услуга његе и помоћи у кући 

 

Члан 1. 

Цијена услуга његе и помоћи у кући утврђује се на основу параметара из члана 6. 

Правилника о условима за остваривање права, дефинисање цијене услуга и 

мјерилима и критеријумима за учешће корисника и његових сродника у 



трошковима обазбјеђења услуга из Одлуке о правима у проширеној социјалној 

заштити у општини Требиње. 

  

Члан 2. 

Услуге његе и помоћи у кући по једном сату коштају / износе 3,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Цијена услуга усклађиваће се са промјенама вриједности параметара из члана 6. 

Правилника о условима за остваривање права, дефинисање цијена услуга и 

мјерилима и критеријумима за учешће корисника и његових сродника у 

трошковима обезбјеђења услуга из Одлуке о правима у проширеној социјалној 

заштити у општини Требиње. 

  

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

  

Број:11-511-1/06                                                                                Начелник Општине 

Датум:14.02.2006. године                                                            Др Доброслав Ћук,с.р 

________________________________________________________________________ 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

Код Одјељења за стамбено-комуналне послове Општине Требиње, у регистарском 

листу број 01-008, уписана је  Заједница етажних власника за управљање зградом, 

Требиње улица Војводе Луке Петковића 10, Требиње са сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница етажних власника у улици Војводе Луке Петковића 

10, Требиње. Оснивачи: 5 етажних власника зграде. Дјелатност: 70.320 – 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у правном промету 

самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином, 

чланови одговарају солидарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде. Заступа ЈОВО УКРОПИНА, предсједник Управног одбора, самостално и 

без ограничења.  

 

 

Број: 06-372-6/05                                       НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

                                                             СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Датум:22.02.2006. године                                         Илија Шукић, с.р.  

 

______________________________________________________________________ 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

Код Одјељења за стамбено-комуналне послове Општине Требиње, у регистарском 

листу број 01-007, уписана је  Заједница етажних власника за управљање зградом, 

Требиње улица Републике Српске број 15, Требиње са сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом Требиње, у улици Републике 

Српске број 15, Требиње. Оснивачи: дванаест (12) етажних власника зграде. 



Дјелатност: 70 320 – 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 КУНДАЧИН БОРИС, предсједник 

Управног одбора, самостално и без ограничења, а у одсутности СТИЈАЧИЋ 

РАДОМИР - РАШО.  

 

 

Број: 06-372-4/05                                       НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

                                                             СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Датум:22.02.2006. године                                         Илија Шукић, с.р.  

 

______________________________________________________________________ 

 

Садржај:                                                                                             Број: 
1. Закључак,  

2. Програм заједничке комуналне потрошње, 

3. Одлука о висини накнаде члановима Општинске изборне комисије, 

4. Одлука о усвајању Буџета Општине Требиње за 2006. годину, 

5. Рјешење о разрјешењу Замјеника Начелника Општине Требиње, 

6. Програма рада Скупштине општине Требиње за 2006. годину, 

7. Закључак о обустави поступка за додјелу грађевинског земљишта, 

8. Рјешење о додјели грађевинског земљишта, 

9. Одлука о измјени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту, 

10.Рјешења о разрјешењу чланова 

     Конкурсне комисије Огњена Лојовића, Здравка 

     Бутулије, Ервина Побрића и Јова Гудеља –  

     оставке, 

   11.Именовање нових чланова Конкурсне комисије о 

        додјели грађевинског земљишта,  

   12.Рјешење о именовању Другостепене – 

        посебне Конкурсне комисије за додјелу 

        грађевинског земљишта, 

   13.Одлука о поништењу јавног конкурса 

          за избор и именовање директора у предузећима 

          и установама чији оснивач је Скупштина 

          општине Требиње и расписивању новог 

          конкурса, 

          Закључак о одбацивању извјештаја 

          Комисије за избор гдје СО врши коначно  

          именовање везано за избор и именовање 

          управних и надзорних одбора у предузећима и 

          установама чији оснивач је СО Требиње, 

   14.Одлука о расписивању Конкурса за  

        избор и именовање директорâ, «Агенције за развој 

        малих и средњих предузећа Општине Требиње» 

        Требиње и Матичне музејске установе «Музеј 

        Херцеговине» Требиње, 

   15.Одлука о расписивању Конкурса за 



        избор и именовање управних и надзорних одборâ, 

        «Агенције за развој малих и средњих предузећа 

        Општине Требиње» Требиње и Матичне музејске 

        установе «Музеј Херцеговине» Требиње, 

   16.Рјешење о разрјешењу предсједника 

        Комисије за избор и именовање Зорана Сорајића – 

        оставка, 

   17.Именовање предсједника Комисије за избор и 

        именовање, 

   18.Одлука о измјени Одлуке о безбједности 

        саобраћаја, 

   19.Закључак о покретању иницијативе за  

        оснивање професионалног позоришта у Требињу, 

   20.Олукао приступањи изради 

        Урбанистичког пројекта «Раскрсница Неимарство 

        – Тини» 

   21.Решењâ и приједлог закључкâ, 

   22.Рјешење о именовању Комисије, 

   23.Одлука о цијени услуга његе и помоћи у кући, 

   24. Правилник о условима за остваривање права, дефинисање  

         цијене услуга и мјерилима и критријумима за учешће 

         корисника и његових сродника у трошковима обезбјеђења услуга  

         из Одлуке о правима у проширеној социјалној заштити у  

         Општини Требиње, 

   25. Правилник о условима и критеријима за финансирање 

         програма развоја спорта у општини Требиње, 

   26. Правилник о категоризацији спортова у општини Требиње, 

   27. Правилник о условима и поступку остваривања права на 

         стипендију, 

   28. Одлука о расписивању конкурса за додјелу стипендија 

         редовним студентима 

   29. Упис у регистар заједнице етажних власника у стамбених зграда.   


