
 

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

Година XLVIII               Требиње, 14.07.2011.године Број: 5 

На основу члана 16. став 1. тачка д.) Закона о 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“ број 112/06), члана 9. Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

Општине Требиње“ број 1/08) и члана 51. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), 

Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 11.07.2011. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непосредном погодбом 

земљишта у државној својини 

1. Продаје се непосредном погодбом, уз накнаду, 

по тржишној цијени земљиште означено као 

к.ч. број 2208/3 пашњак „Мала Грудица“ у 

површини од 1525 m², уписане у зк. ул. број 40 

К.О. СП Чичево, државна својина-орган 

управљања СО Требиње у сврху обједињавања 

парцеле. 

2. Услови формирања парцеле одређени су 

стручним мишљењем Одјељења за просторно 

уређење Општине Требиње број 07-36-134/11 

од 17.05.2011. године а иста се састоји од 

катастарских парцела означених као к.ч. број 

2195/2, пашњак у површини од 2150 m², К.О. 

СП Чичево а чији је власник Убла Турс д.о.о. 

Требиње са дијелом 1/1 и катастарске честице 

означене као к.ч. број 2208/3 пашњак у 

површини од 1525 m², уписане у зк. ул. број 40 

СП Чичево које су државна својина – орган 

управљања СО-е Требиње са дијелом 1/1. 

3. Овлашћује се Начелник Општине Требиње др 

Доброслав Ћук да може потписати Уговор о 

продаји некретнина, у коме ће бити регулисана 

међусобна права и обавезе уговорених страна. 

4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“.              

Број:09-013-130/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 
 

На основу члана 16. став 1. тачка д.) Закона о 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, број 112/06), члана 9. Одлуке 

о грађевинском земљишту („Службени гласник 

Општине Требиње“, број 1/08) и члана 51. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), 

Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 11.07.2011. године, донијела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непосредном погодбом 

земљишта у државној својини 

1. Продаје се непосредном погодбом, уз накнаду, 

по тржишној цијени земљиште означено као 

к.ч. број 752/210 по старом премјеру а иста 

одговара к.ч. број 1640/58 по новом премјеру 

пашњак више Пиштера у површини од 2227 m², 

уписане у зк. ул. број 23 К.О. СП Горица, 

државна својина орган управљања СО Требиње 

у сврху обједињавања парцеле. 

2. Услови формирања парцеле одређени су 

урбанистичким пројектом Лучин до-Бањевци у 

К.О. Горица 1 и на основу тога акт Одјељења за 

просторно уређење Општине Требиње, број: 07-

36-148/11 од 05.07.2011. године а иста се 

састоји од катастарских парцела означених као 

к.ч. број 752/107 у површини од  900 m² 

уписана у зк. ул. број 257 К.О. СП Горица а 

чији је корисник Радуловић Слободан син Луке 

из Требиња са дијелом 1/1 и катастарске 

честице означене као к.ч. број 752/210, пашњак 

у површини од 2227 m², уписано у зк. ул. број 

23 К.О. СП Горица које су државна својина 1/1. 

3. Овлашћује се Начелник Општине Требиње др 

Доброслав Ћук да може потписати Уговор о 

продаји некретнина, у коме ће бити регулисана 

међусобна права и обавезе уговорених страна. 

4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-130-1/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 



Број: 5 - Страна: 2   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ Датум: 14.07.2011. 

 

На основу члана 51. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) 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 11.07.2011. 

године, донијела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета 

за период 01.01.-31.03.2011. године 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о извршењу Буџета за период 

01.01.-31.03.2011. године. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о извршењу 

Буџета за период 01.01.-31.03.2011. године. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Општине 

Требиње". 

                                                               

Број:09-013-131/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

На основу члана 72. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 9. 

Одлуке о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у јавним предузећима и 

установама чији је оснивач Општина Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/05 

и 1/08), Скупштина општине Требиње, на 

сједници одржаној  дана 11.07.2011. године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за избор 

директора у јавним установама чији је 

оснивач Oпштина Требиње 

 

Члан 1. 

У Комисију за избор директора у јавним 

установама чији је оснивач Oпштина Требиње, и 

то у:  

- ЈУ „Агенција за развој малих и средњих 

предузећа“ Требиње, 

- ЈУ „Дом младих“ Требиње, 

- ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Требиње, 

- ЈУ „Требињестан“ Требиње, 

- ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње, 

- ЈЗУ „Апотека“ Требиње, 

- ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње, 

- ЈУ „Туристичка организација“ Требиње, 

- ЈУ „Требињеспорт“ Требиње. 

 именују се: 

 

1. Марица Милановић 

2. Душко  Миљановић  

3. Љиљана Робовић  

4. Предраг Милићевић 

5. Јово Грујичић 

 

Члан 2. 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су 

Одлуком о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у јавним предузећима и 

установама чији је оснивач Oпштина Требиње. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-133/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 2. став 5. Закона о комуналној 

дјелатности („Службени гласник Републике 

Српске“, број 11/95) и члана 51. Статута Општине 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, 

број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 

11.07.2011. године, донијела је  

О Д Л У К У 

о одређивању локалитета за одлагање 

анималног (животињског) отпада 

Члан 1. 

За одлагање анималног отпада (животињски 

отпад) одређује се локалитет у оквиру депоније 

Ободина. Начин одвоза и збрињавања отпада 

вршиће се у складу са законским прописима. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-135/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 46. и  61. Закона о уређењу 

простора („Службени гласник Републике Српске“, 

број 84/02), члана 123. Закона о уређењу простора 

и грађења („Службени гласник Републике 

Српске“, број 55/10) и  члана 31. Статута Општине 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, 

број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 

11.07.2011. године донијела је  

 



Датум: 14.07.2011. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ  Број: 5 - Страна: 3 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о Регулационом плану „Брегови 1“ 

 

I 

Доноси се Регулациони  план  „Брегови 1“ (у 

даљем тексту План). 

 

II 

План се састоји од: текстуалног и графичког 

дијела. 

 

Текстуални дио Плана садржи : 

 

А. Уводно образложење - подаци о планирању 

Б. Стање организације, уређења и коришћења 

простора 

Ц. Потребе, могућности и циљеви организације, 

уређења и коришћења простора 

Д. План организације, уређења и коришћења 

простора 

Е. Одредбе и смјернице за провођење Плана 

Ф. Прилози 

 

Графички дио Плана садржи: 

                                                                                                                             

1.а. Геодетски план са висинском 

представом и картом  

подземних инсталација 1:1000 

1.б. Валоризација грађевинског 

бонитета и посебних     

вриједности 1:1000 

2. Извод из Урбанистичког плана 

"Требиње 2002 -  2015 " 1:20000 

3. Инжињерско-геолошка карта 1:1000 

4. План рушења 1:1000 

5. План организације простора 1:1000 

6. План саобраћаја, саобраћајница 

и нивелације 1:1000 

7. План хидротехничке 

инфраструктуре 1:1000 

8. План енергетске и 

телекомуникационе  

нфраструктуре 1:1000 

9. Синтезни план инфраструктуре 1:1000 

10. План регулационих и 

грађевинских линија 1:1000 

11. План парцелације са 

аналитичко-геодетским 

елементима за пренос плана на 

терен 1:1000 

 

III 

План  је израдио „ Пут инжињеринг „ Д.О.О. 

Требиње марта мјесеца 2011.године и прилог је и 

саставни дио ове Одлуке. 

 

IV 

План се излаже на стални јавни увид у Одјељењу 

за просторно уређење Општине Требиње.  

 

V 

О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 

просторно уређење Општине Требиње. 

 

VI 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о Урбанистичком Пројекту Цвјетни Трг 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

7/01). 

 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“.  

Број:09-013-137/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 51. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 

11.07.2011. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о изради Стратегије развоја културе  

у општини Требиње 2011.-2016. 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Стратегије развоја културе у 

општини Требиње 2011.-2016. 

 

Члан 2. 

Овлашћује се Начелник Општине Требиње да 

именује Координационо тијело за израду 

Стратегије развоја културе у општини Требиње 

2011.-2016. 

 

Члан 3. 

Задатак Координационог тијела за израду 

Стратегије развоја културе у општини Требиње 

2011.-2016. и рок израде наведеног документа 

утврдиће се Рјешењем којим исто буде именовано. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-138/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 



Број: 5 - Страна: 4   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ Датум: 14.07.2011. 

 

 

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 41/03) и члана 31. 

став 1. алинеја 18. Статута Општине Требиње 

("Службени гласник Општине Требиње" број 8/05, 

10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 11.07.2011. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

Члан 1. 

Госпођа Жељка Краљевић, магистар економских 

наука именује се на мјесто начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности у 

Административној служби Општине Требиње, на 

вријеме мандата Скупштине. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-139/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 41/03) и члана 31. 

став 1. алинеја 18. Статута Општине Требиње 

("Службени гласник Општине Требиње" број 8/05, 

10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 11.07.2011. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Милидраг Чорлија, дипломирани 

економиста именује се на мјесто начелника 

Одјељења за инспекције и послове комуналне 

полиције у Административној служби Општине 

Требиње, на вријеме мандата Скупштине. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-139-1/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 41/03) и члана 31. 

став 1. алинеја 18. Статута Општине Требиње 

("Службени гласник Општине Требиње" број 8/05, 

10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 11.07.2011. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Рајко Ћапин, професор физичког 

васпитања именује се на мјесто начелника 

Одјељења за борачко инвалидску заштиту у 

Административној служби Општине Требиње, на 

вријеме мандата Скупштине. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-139-2/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 41/03) и члана 31. 

став 1. алинеја 18. Статута Општине Требиње 

("Службени гласник Општине Требиње" број 8/05, 

10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 11.07.2011. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

Члан 1. 

Господин Гојко Грче, професор социологије 

именује се на мјесто начелника Одјељења за 

општу управу у Административној служби 

Општине Требиње, на вријеме мандата 

Скупштине. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-139-3/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 
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На основу члана 35. став 1. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 41/03) и члана 31. 

став 1. алинеја 18. Статута Општине Требиње 

("Службени гласник Општине Требиње" број 8/05, 

10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 11.07.2011. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Стеван Бекан, дипломирани инжењер 

шумарства именује се на мјесто начелника 

Одјељења за стамбено комуналне послове у 

Административној служби Општине Требиње, на 

вријеме мандата Скупштине. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-139-4/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 35. став 1. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 41/03) и члана 31. 

став 1. алинеја 18. Статута Општине Требиње 

("Службени гласник Општине Требиње" број 8/05, 

10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 11.07.2011. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Владимир Гудељ, дипломирани 

инжењер архитектуре именује се на мјесто 

начелника Одјељења за просторно уређење у 

Административној служби Општине Требиње, на 

вријеме мандата Скупштине. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-139-5/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

На основу члана 3. и 5. Закона о приватизацији 

пословних зграда, пословних просторија и гаража 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

98/04 и 71/10), одредби Уредбе о поступку јавне 

продаје пословних зграда, пословних просторија и 

гаража у државној својини („Службени гласник 

Републике Српске“, број 3/05, 118/10, 26/11), 

члана 51. Статута Општине Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 

13/05, 3/08 и 5/10) 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 11.07.2011. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о продаји пословног простора 

 

Члан 1. 

Дозвољава се продаја пословног простора у 

Старом граду изграђеног на к.ч. број 1989- стари 

премјер, што одговара 1043-нови премјер уписан у 

З.К. улошку број 300 К.О. Требиње, државна 

својина са правом располагања Општине Требиње 

1/1.  

Пословни простор чине: пословни дио, складишни 

дио, остава и санитарни дио укупне површине цца 

95,50 m². 

 

Члан 2. 

Продаја пословног простора из члана 1. ове 

Одлуке провешће се у складу са одредбама 

Уредбе о поступку јавне продаје пословних 

зграда, пословних просторија и гаража у државној 

својини („Службени гласник Републике Српске“, 

број 3/05, 118/10, 26/11). 

 

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник Општине Требиње да у 

сврху реализације ове Одлуке именује Комисију 

за јавну продају некретнине. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-141/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 31. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 

8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 

3/06, 13/06, 7/07, 7/08), Скупштина општине 

Требиње, на сједници одржаној дана 11.07.2011. 

године, донијела је 
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О  Д  Л  У  К  У 

о прихватању Споразума о чланству у Савезу 

општина и градова Републике Српске 

 

Члан 1. 

Прихватају се одредбе Споразума о чланству у 

Савезу општина и градова Републике Српске. 

Саставни дио ове Одлуке је текст Споразума о 

чланству у Савезу општина и градова Републике 

Српске. 

Члан 2. 

Овлашћује се Начелник Општине Требиње да у 

име Општине Требиње потпише Споразум из 

члана 1. ове Одлуке. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“.     

    

Број:09-013-142/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

На основу члана 46, 55. и 67. Закона о уређењу 

простора („Службени гласник Републике Српске“, 

број 84/02), члана 123. Закона о уређењу простора 

и грађења („Службени гласник Републике 

Српске“, број 55/10) и  члана 31. Статута Општине 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, 

број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 

11.07.2011. године донијела је             

О  Д  Л  У  К  У 

о измјени Одлуке о приступању измјени и 

допуни Регулационог Плана "Засад поље" 

Члан 1. 

Члан 3. став 5. Одлуке се мијења тако што се иза 

ријечи "мијењати" бришу ријечи "они објекти који 

су означени на графичком прилогу" и умјесто њих 

стављају ријечи "све оно што је планирано 

важећим РП Засад Поље, а за које носилац 

припреме и носилац израде Плана утврде да је то 

оправдано", тако да члан 3. став 5. гласи: 

 

У граници обухвата Плана ће се мијењати све оно 

што је планирано важећим РП Засад Поље, а за 

које носилац припреме и носилац израде Плана 

утврде да је то оправдано.  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-143/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

У складу са Законом о класификацији дјелатности 

и регистру пословних субјеката по дјелатностима 

у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“, број 74/10), Уредбом о 

класификацији дјелатности Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

119/10), и чланом 51. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 

11.07.2011. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о допуни Одлуке о промјени облика 

организовања ЈУ „Центар за информисање и 

културу Требиње“  

 

Члан 1. 

У Одлуци о промјени облика организовања ЈУ 

„Центар за информисање и културу“ Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

03/07 и 08/09) у члану 5. став 1. иза алинеје 14. 

додаје се алинеја 15. која гласи: 

- 5913 дистрибуција филмова, видео филмова и 

телевизијског програма 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

   

Број:09-013-144/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ 

Број:09-013-130-2/11 

Датум:11.07.2011. године 

  

На основу члана 47. став 1. 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, 3/08 и 5/10), 

рјешавајући по захтјеву Павићевић (Блажа) 

Драгослава из Требиња, 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 11.07.2011. године, 

донијела је 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

1. Утврђује се право власништва на грађевинском 

земљишту означеном као к.ч. број 1992/4 (по 

новом премјеру 1068/2), у површини од 64 m², 

уписано у зк. ул. број 300 К.О. Требиње, у корист 

Павићевић (Блажа) Драгослава, са 1/1 дијела, као 

градитеља пословног простора на том земљишту.  
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2. Павићевић (Блажа) Драгослав дужан је 

уплатити накнаду за земљиште из тачке 1. овог 

Рјешења у износу од 9.600,00 КМ (словима:девет 

хиљада шест стотина КМ) на жиро рачун број: 

5658018000000214, шифра уплате 721223. 

3. Износ накнаде на име природних погодности 

(ренте) и накнада за уређење грађевинског 

земљишта утврдиће се рјешењем о одобрењу за 

грађење. 

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

правоснажности истог, уз поднесени доказ да је 

плаћена накнада из тачке 2. овог Рјешења, 

земљишно-књижни уред Основног суда у 

Требињу извршиће укњижбу права власништва у 

корист Павићевић (Блажа) Драгослава са 1/1 

дијела, 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 истог, 

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 

Павићевић (Блажа) Драгослав из Требиња, 

обратио се захтјевом да се на основу члана 47. 

Закона о грађевинском земљишту утврди право 

власништва у његову корист на грађевинском 

земљишту у државној својини означеном као к.ч. 

број 1992/4 (1068/2 по новом премјеру), на коме се 

налази пословни објекат, који је изграђен без 

права кориштења ради грађења. 

Уз захтјев је приложено: 

- земљишно-књижни извадак, 

- копија катастарског плана, 

- рјешење о урбанистичкој сагласности број:07-

364-34/99 од 24.08.1999. године за адаптацију, 

реконструкцију и доградњу привременог 

објекта, 

- рјешење о одобрењу за извођење радова на 

адаптацији, реконструкцији и доградњи 

постојећег привременог објекта у пословни 

објекат број: 07-361-54/2000 од 08.04.2000. 

године. 

Одјељење за просторно уређење Општине 

Требиње доставило је овом органу захтјев за 

формирање грађевинске парцеле број: 07-364-

209/10 од 25.08.2010. године, како би се одредило 

земљиште за редовну употребу објекта, а ради 

давања урбанистичке сагласности за промјену 

карактера пословног објекта из привременог у 

стални. 

У складу са стручним мишљењем извршено је 

формирање грађевинске парцеле под бројем 

1992/4 површине 64 m², чиме је утврђено 

земљиште за редовну употребу објекта. 

На лицу мјеста, одржана је усмена расправа уз 

присуство пуномоћника Правобранилаштва РС. 

Подносилац захтјева, Павићевић Драгослав 

изјавио је да остаје при захтјеву да му се утврди 

право власништва на предметном земљишту као 

градитељу објекта, како би се извршила промјена 

карактера објекта из привременог у стални. 

Пуномоћник Правобранилаштва РС није се 

успротивио захтјеву странке да се призна право 

власништва уз услов да се испуне све законом 

предвиђене одредбе из члана 47. Закона о 

грађевинском земљишту, обавезе плаћања накнаде 

за земљиште по тржишној вриједности 

грађевинског земљишта, као и трошкове уређења 

грађевинског земљишта и накнаде за природне 

погодности тог земљишта (ренте). 

Скупштина општине овлаштена је чланом 47. 

Закона о грађевинском земљишту да утврди право 

власништва у корист градитеља који је без права 

коришћења ради грађења на грађевинском 

земљишту у државној својини саградио објекат за 

који се накнадно може издати одобрење за 

грађење, уз обавезу плаћања накнаде за земљиште 

по тржишној вриједности, трошкове уређења 

грађевинског земљишта и накнаде за природне 

погодности-ренту.   

Обавјештењем Пореске управе, Подручне 

јединице Требиње број: 06/1.08/0801/454-04-10/11 

од 23.05.2011. године, утврђена је тржишна 

вриједност грађевинског земљишта у износу од 

150,00 КМ/m². 

Како су у конкретном случају испуњени услови 

прописани чланом 47. Закона о грађевинском 

земљишту, утврђено је право власништва у корист 

подносиоца захтјева на наведеном земљишту на 

коме је изграђен пословни објекат без права 

кориштења ради грађења. 

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. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

  

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ 

Број:09-013-130-3/11 

Датум:11.07.2011. године 

  

На основу члана 47. став 1. Закона о грађевинском 

земљишту Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 112/06) и члана 51. 

Статута Општине Требиње („Службени гласник 

Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 
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5/10), рјешавајући у предмету утврђивања права 

власништва на градском грађевинском земљишту 

по захтјеву Илић (Лазара) Васа из Требиња, 

Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 11.07.2011. године, донијела је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

1. Утврђује се право власништва у корист Илић 

(Лазара) Васа као градитеља индивидуалног 

стамбеног пословног објекта П+1, у смислу 

одредаба члана 47. став 1. Закона о грађевинском 

земљишту Републике Српске означеном као: 

- к.ч. број 602/10 у површини од 436 m²,  

уписана у зк. улошку број 23 К.О. Горица државна 

својина са 1/1 дијела, орган управљања 

Скупштине општине Требиње што одговара к.ч. 

број 1257 новог премјера, посјед Илић (Риста) 

Лазара са 1/1 дијела, а која је уписана у пл. 211 

К.О. Горица 1. 

2. Илић (Лазара) Васо из Требиња дужан је 

платити накнаду за градско грађевинско 

земљиште из тачке 1. овог Рјешења у износу од 

13.080,00 КМ (словима: тринаестхиљадаосамдесет 

КМ) а према подацима о цијени m² земљишта 

достављеним обавјештењем Пореске управе 

Подручна јединица Требиње број 

06/1.08/0801/454-04-11/11 од 01.06.2011. године. 

3. Илић (Лазара) Васо дужан је платити накнаду 

за трошкове уређења и накнаду из основа 

природних погодности већ изграђене комуналне 

инфраструктуре које могу настати приликом 

кориштења тог земљишта, а које нису резултат 

улагања власника - тзв. једнократну ренту. Износ 

накнаде за уређење и износ накнаде за природне 

погодности утврдиће се у поступку издавања 

Одобрења за грађење сходно члану 21. став 1. 

Закона о грађевинском земљишту Републике 

Српске. 

4. Након правоснажности овог Рјешења и 

достављања доказа о плаћеним накнадама из тачке 

2. и 3. диспозитива овог Рјешења. Основни суд 

Требиње, земљишно књижни уред извршиће 

укњижбу права власништва на земљишту 

уписаном у тачки 1. диспозитива у корист Илић 

(Лазара) Васа са 1/1 дијела. Претходно је 

подносилац захтјева дужан да плати порез на 

промет некретина и Рјешење овјери клаузулом 

Пореске управе Подручна јединица Требиње о 

измиреној обавези. 

5. Републичка управа за геодетске и имовинско 

правне послове Подручна јединица Требиње 

извршиће промјену посједовног стања кроз 

катастарски операт. 

6. Подносилац захтјева је дужан на име трошкова 

органа који је водио поступак, извршити уплату у 

износу од 230,00 КМ на жиро рачун број: 555-007-

0022517643 Нова банка, АД Бања Лука за РГУ а 

након правоснажности Рјешења. 

7. Ово Рјешење је коначно у управном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дана 02.06.2010. године овом органу обратио се 

Илић (Лазара) Васо захтјевом да му се утврди 

право власништва на некретнинама означеним као 

к.ч. број 602/10, уписана у зк. улошку 23 К.О. 

Горица а које су у катастру означене као дио к.ч. 

број 1527 и 1528 и уписане у ПЛ број 211 К.О. 

Горица, и у посједу правног предника подносиоца 

захтјева Илић (Ристо) Лазара са 1/1 дијела, како би 

на неки начин легализовао стамбени објекат 

саграђен без права кориштења за грађење. Уз 

захтјев су приложени: ЗК извадак број 23 К.О. 

Горица НАР и РЗ БРОЈ: 095-0-10-003764, копија 

катастарског плана, ПЛ број 211 К.О. Горица, 

Рјешење о урбанистичкој сагласности од 

18.04.1978. године, електроенергетска сагласност. 

Поступајући по поднесеном захтјеву проведен је 

поступак, уз учешће странака, вјештака 

урбанистичке струке, геометра, представника 

Правобранилаштва РС, те је утврђено сљедеће 

чињенично стање: 

- да је Рјешење о урбанистичкој сагласности број 

UP 07-1/1-364-193/78 издато 18.04.1978. године а 

објекат је саграђен без претходно ријешених 

имовинско правних односа, 

- да је објекат постојао у моменту кад је извршено 

прво аерофотограметријско снимање, те да је 

уписан као посједник отац Илић Лазар, 

- да је актом број 07-36-201/10 Одјељења за 

просторно уређење Општине Требиње, а у вези 

са изјашњењем о могућности издавања 

накнадног одобрења за грађење, доставило 

скицу цијепања са стручним мишљењем у ком се 

констатује да је могуће легализовати објекат 

који је саграђен на дијеловима к.ч. број 602/10 и 

к.ч. број 602/5 К.О. Горица, те да ће подносиоцу 

захтјева бити издати локацијски услови након 

формирања грађевинске парцеле а све у складу 

са графичким прилогом. У складу са тим 

формирана је грађевинска парцела к.ч. број 

602/10 у површини од 436 m², уписана у зк. ул. 

број 23 К.О. Горица, 

- Одјељење за просторно уређење издало је 

локацијске услове према изведеном стању 

Рјешењем број 07-364-455/10 од 11.03.2010. 

године. 

Дана 30.05.2011. године на лицу мјеста одржана је 

усмена расправа уз присуство подносиоца захтјева 

и представника Правобранилаштва РС, Сједиште 

замјеника Требиње. Расправа је одржана на лицу 

мјеста и затражено је од странака да се на 

записник изјасне о свим правно релевантним 

чињеницама. Подносилац је изјавио да остаје у 

потпуности код поднијетог захтјева, сматрајући да 

су испуњени услови да му се призна право својине 
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на земљишту под објектом који је саградио. 

Изјавио је такође да је спреман платити накнаду за 

исто, те легализовати стамбени објекат. 

Представник ПРС Сједиште замјеника Требиње, 

Лучић Ранко изјавио је да је он мишљења да се на 

предметном земљишту може признати право 

својине под условом да су испуњене све законом 

прописане претпоставке предвиђене чланом 47. 

Закона о грађевинском земљишту и под условом 

плаћања законом прописаних накнада. Изласком 

на лице мјеста се такође увјерио да се ради о 

грађевинској парцели и потпуно изграђеном 

објекту, као и да је величина парцеле у складу са 

урбанистичким стандардима. 

Како су у конкретном случају испуњени услови 

прописани чланом 47. став 1. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

112/06) који је прописао: да ако је, до дана 

ступања на снагу овог Закона, на грађевинском 

земљишту у државној својини изграђена зграда 

без права кориштења земљишта ради грађења, 

односно без одобрења за грађење, а за које се 

може накнадно издати одобрење за грађење, 

према Закону о уређењу простора, Скупштина 

јединица локалне самоуправе утврђује право 

власништва – у корист градитеља односно 

његовог правног сљедника, уз обавезу плаћања 

накнаде за продато земљиште, по тржишној 

вриједности грађевинског земљишта, трошкови 

уређења грађевинског земљишта и накнаду за 

природне погодности (рента), и члана 21. став 2. 

којим је прописано између осталог, да ће коначан 

износ накнаде за природне погодности утврдити у 

поступку одобрења за грађење, то је ваљало овим 

рјешењем утврдити право својине у корист 

подносиоца захтјева на наведеном земљишту на 

којем је изграђена зграда без права коришћења 

ради грађења.  

Против овог Рјешења не може се изјавити жалба, 

али се може покренути управни спор тужбом код 

Окружног суда у Требињу, у року од 30 дана од 

дана достављања овог Рјешења.  

Тужба се подноси непосредно путем Суда у два 

примјерка. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 51. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) 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 11.07.2011. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о основним 

показатељима финансијског пословања привреде 

општине Требиње у 2010. години. 

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-132/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 51. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) 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 11.07.2011. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду Савеза општина 

Источне Херцеговине.  

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-134/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 51. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) 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 11.07.2011. 

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 за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије и Закона о 

рударству за период 01.05.2011. до 31.05.2011. 

године. 
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II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-136/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

На основу члана 51. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 

8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), члана 98. 

Пословника Скупштине општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 

3/06, 13/06, 7/07, 7/08) и приједлога Комисије за 

избор и именовање, Скупштина општине 

Требиње, на сједници одржаној дана 11.07.2011. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Не прихвата се Извјештај Комисије за избор 

секретара Скупштине општине Требиње од 

16.06.2011. године, послије спроведеног конкурса. 

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-140/11 

Датум:11.07.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), а у 

вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2011. годину 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

1/11),  Начелник Општине, донио је следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава 

предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2011. 

годину, потребних за реализацију активности 

Савеза инвалида рада Требиње. 

 

II 

Планирана средства (грант за Савез инвалида рада 

Требиње) реализоваће Одјељење за финансије 

преносом средстава на рачун Савеза сразмјерно 

извршењу Буџета.  

 

III 

Обавезује се корисник гранта да Општини 

Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 

достави доказе о намјенском утрошку средстава 

(члан 14. Одлуке о извршењу Буџета Општине 

Требиње за 2011. годину). 

 

IV 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:04-400-44-23/11 

Датум:14.06.2011. год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), а у 

вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2011. годину 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

1/11),  Начелник Општине, донио је следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава 

предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2011. 

годину, потребних за реализацију активности 

Удружења пензионера општине Требиње. 

 

II 

Планирана средства (грант за Удружење 

пензионера општине Требиње) реализоваће 

Одјељење за финансије преносом средстава на 

рачун Удружења пензионера општине Требиње 

сразмјерно извршењу Буџета.  

 

III 

Обавезује се корисник гранта да Општини 

Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 

достави доказе о намјенском утрошку средстава 

(члан 14. Одлуке о извршењу Буџета Општине 

Требиње за 2011. годину). 

 

IV 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:04-400-44-5/11 

Датум:14.06.2011. год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 
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Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), а у 

вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2011. годину 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

1/11),  Начелник Општине, донио је следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава 

предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2011. 

годину, потребних за реализацију активности 

Удружења иноватора Источне Херцеговине. 

 

II 

Планирана средства (грант за Удружење 

иноватора Источне Херцеговине) реализоваће 

Одјељење за финансије преносом средстава на 

рачун Удружења сразмјерно извршењу Буџета.  

 

III 

Обавезује се корисник гранта да Општини 

Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 

достави доказе о намјенском утрошку средстава 

(члан 14. Одлуке о извршењу Буџета Општине 

Требиње за 2011. годину). 

 

IV 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:04-400-44-3/11 

Датум:14.06.2011. год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), а у 

вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2011. годину 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

1/11),  Начелник Општине, донио је следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава 

предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2011. 

годину, потребних за реализацију активности 

Удружења ампутираца Требиње. 

 

II 

Планирана средства (грант за Удружење 

ампутираца Требиње) реализоваће Одјељење за 

финансије преносом средстава на рачун 

Удружења сразмјерно извршењу Буџета.  

 

III 

Обавезује се корисник гранта да Општини 

Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 

достави доказе о намјенском утрошку средстава 

(члан 14. Одлуке о извршењу Буџета Општине 

Требиње за 2011. годину). 

 

IV 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:04-400-44-2/11 

Датум:14.06.2011. год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), а у 

вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2011. годину 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

1/11),  Начелник Општине, донио је следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава 

предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2011. 

годину, потребних за реализацију активности 

Удружења параплегичара, обољелих од дјечије 

парализе и осталих тјелесних инвалида Требиње. 

 

II 

Планирана средства (грант за Удружење 

параплегичара, обољелих од дјечије парализе и 

осталих тјелесних инвалида Требиње) реализоваће 

Одјељење за финансије преносом средстава на 

рачун Удружења сразмјерно извршењу Буџета.  

 

III 

Обавезује се корисник гранта да Општини 

Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 

достави доказе о намјенском утрошку средстава 

(члан 14. Одлуке о извршењу Буџета Општине 

Требиње за 2011. годину). 

 

IV 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:04-053-100-1/11 

Датум:14.06.2011. год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Др Доброслав Ћук,с.р. 

 



Број: 5 - Страна: 12   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ Датум: 14.07.2011. 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), а у 

вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2011. годину 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

1/11),  Начелник Општине, донио је следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава 

предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2011. 

годину, потребних за реализацију активности 

Удружења националних мањина Источне 

Херцеговине Требиње. 

II 

Планирана средства (грант за Удружење 

националних мањина Источне Херцеговине 

Требиње) реализоваће Одјељење за финансије 

преносом средстава на рачун Удружења 

сразмјерно извршењу Буџета.  

III 

Обавезује се корисник гранта да Општини 

Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 

достави доказе о намјенском утрошку средстава 

(члан 14. Одлуке о извршењу Буџета Општине 

Требиње за 2011. годину). 

IV 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:04-400-44-18/11 

Датум:14.06.2011. год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), а у 

вези са чланом 5. став 2. Одлуке о извршењу 

Буџета Општине Требиње за 2011. годину 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

1/11),  Начелник Општине, донио је следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Даје се сагласност на Програм утрошка средстава 

предвиђених Буџетом Општине Требиње за 2011. 

годину, потребних за реализацију активности 

Друштва добровољних даваоца крви Требиње. 

II 

Планирана средства (грант за Друштво 

добровољних даваоца крви Требиње) реализоваће 

Одјељење за финансије преносом средстава на 

рачун Друштва сразмјерно извршењу Буџета.  

III 

Обавезује се корисник гранта да Општини 

Требиње, односно Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 

достави доказе о намјенском утрошку средстава 

(члан 14. Одлуке о извршењу Буџета Општине 

Требиње за 2011. годину). 

IV 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:04-400-65/11 

Датум:14.06.2011. год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића бр. 2. 

на основу Рјешења број: 06-372-16/11 од 

19.05.2011. године, извршио је у регистар 

заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: 01-071 упис оснивања: 

Заједницa зa управљање зградом, Видовданска I-5 

Требиње.  

Оснивачи: 10 етажних власника зграде.  

Дјелатност: 70320, управљање зградом за рачун 

етажних власника.  

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде.  

Заједницу заступа Попадић Милош, предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења. 

 

Број: 06-372-16/11 

Датум:19.05.2011.год. 

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

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: 06-372-18/11 од 

14.06.2011. године, извршио је у регистар 

заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: 01-072 упис оснивања: 

Заједнице етажних власника Требиње, 

Преображенска број 8. са сљедећим подацима:  

Заједница етажних власника Требиње, 

Преображенска број 8. 
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Оснивачи: 8 етажних власника зграде.  

Дјелатност: 70320, управљање зградом за рачун 

етажних власника.  

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде.  

Заједницу заступа Станисављевић Бориша, 

предсједник Скупштине, самостално и без 

ограничења. 

Број: 06-372-18/11 

Датум:14.06.2011.год. 

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

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: 06-372-21/11 од 

22.06.2011. године, извршио је у регистар 

заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: 01-074 упис оснивања: 

Заједнице етажних власника Требиње, 

Преображенска број 4. са сљедећим подацима:  

Заједница етажних власника Требиње, 

Преображенска број 4. 

Оснивачи: 8 етажних власника зграде.  

Дјелатност: 70320, управљање зградом за рачун 

етажних власника.  

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде.  

Заједницу заступа Крчум Борис, предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења. 

 

Број: 06-372-21/11 

Датум:22.06.2011.год. 

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Стеван Бекан, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј  

 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

1. Одлука о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини 1 

2. Одлука о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини 1 

3. Одлука о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета општине Требиње за период 

01.01. - 31.03.2011.године 2 

4. Одлука о именовању чланова Комисије за избор директора у јавним установама чији 

је оснивач Општина Требиње 2 

5. Одлука о одређивању локалитета за одлагање анималног (животињског) отпада 2 

6. Одлука о Регулационом плану  „Брегови 1“ 2 

7. Одлука о изради Стратегије развоја културе у општини Требиње 2011-2016 3 

8. Одлука о избору и именовању начелника Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности Административне службе Општине Требиње 4 

9. Одлука о избору и именовању начелника Одјељења за инспекције и послове 

комуналне полиције Административне службе Општине Требиње 4 

10. Одлука о избору и именовању начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту 

Административне службе Општине Требиње 4 

11. Одлука о избору и именовању начелника Одјељења за општу управу 

Административне службе Општине Требиње 4 

12. Одлука о избору и именовању начелника Одјељења за стамбено комуналне послове 

Административне службе Општине Требиње 5 

13. Одлука о избору и именовању начелника Одјељења за просторно уређење 

Административне службе Општине Требиње 5 

14. Одлука о продаји пословног простора 5 

15. Одлука о прихватању Споразума о чланству у Савезу општина и градова Републике 

Српске 5 

16. Одлука о измјени Одлуке о приступању измјени и допуни Регулационог плана 

„Засад поље“ 6 

17. Одлука о допуни одлуке о промјени облика организовања ЈУ Центра за информисање 

и културу Требиње 6 

18. Рјешење  о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту 6 

19. Рјешење  о утврђивању права власништва на грађевинском земљишту 7 

20. Закључак о прихватању Информације о основним показатељима финансијског 

пословања привреде општине Требиње у 2010. години 9 

21. Закључак о прихватању Извјештаја о раду Савеза општина Источне Херцеговине 9 

22. Закључак о прихватању Информације о додјели кредита из средстава која су 

остварена по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије и Закона о рударству за период 01.05.2011. до 

31.05.2011. године 9 

23. Закључак о неприхватању Извјештаја Комисије за избор секретара Скупштине 

општине Требиње 10 
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АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

1. Закључак 10 

2. Закључак 10 

3. Закључак 10 

4. Закључак 11 

5. Закључак 11 

6. Закључак 12 

7. Закључак 12 

 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда 12 

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда 12 

3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда 13 
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Издавач: Скупштина општине Требиње – Стручна служба Скупштине, Улица Вука Караџића бр. 2. 89101 

Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби. 


