
 

  С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 

 

 

 

 

ОПШТИНЕ    ТРЕБИЊЕ 

 

 

 

 

 

 

Година XLIII                 Требиње,28.07.2006.године                             Број: 6 

________________________________________________________________________ 

 

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

Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина општине 

Требиње, на сједници одржаној дана 10.07.2006. године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Прихвата се Информација о стању безбједности на подручју општине Требиње за 

период  од 01.01.2006.-31.03.2006. године. 

 

 

 

Број:09-013-220/06                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.07.2006. 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 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина општине 

Требиње, на сједници одржаној дана 10.07.2006. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Прихвата се Извјештај Центра јавне безбједности Требиње по Закључку 

Скупштине општине Требиње број 09-013-85-1/06 од 13.04.2006. године. 

 

 

Број:09-013-220-1/06                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.07.2006. године                                     Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 



На основу члана 30. алинеја 11. и члана 72. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 31. 

алинеја 9. Статута општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 

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

21.07.2006. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност да се на некретнини означеној као к.ч. број: 2565, уписаној у зк. 

уложак број 1 КО Требиње – кућиште са двориштем и кућом површине 7а и 73 м² 

укњижи заложно право (хипотека) као инструмент обeзбјеђења поврата дугорочног 

кредита, код Нове банке АД Бијељина. 

 

 

Члан 2. 

Кредит из члана 1. ове Одлуке користиће се за финансирање реализације Главног 

пројекта главног уличног колектора (ГУК 2) и секундарних водова у насељу 

Горица – Виногради, сагласно Одлуци о задужењу по основу дугорочног кредита 

број: 09-013-81/06 од 03.04.2006. године («Службени гласник Општине Требиње» 

број 3/06), код Нове банке АД Бијељина. 

 

 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

 

 

Број:09-013-221/06                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:21.07.2006. године                                      Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 55. Закона о уређењу простора («Службени гласник Републике 

Српске» број 84/02) и члана 31. Статута Општине Требиње («Службени гласник 

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

сједници одржаној дана  21.07.2006. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради Урбанистичког пројекта  

«Мокри долови» 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђује приступање изради Урбанистичког пројекта «Мокри 

долови» (у даљем тексту Пројекат). 

 

Члан 2. 



Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који је њен саставни дио. 

 

Члан 3. 

Границе обухвата Пројекта су: 

- Са запада: од споја улице Републике Српске и улице Јована Рашковића 

правцем пружања улице Републике Српске до локалитета Пударица; 

- Са југа: сјеверном границом парцеле градског затвора и пословних објеката 

до бивше жељезничке пруге; 

- Са истока: западним ободом трасе бивше жељезничке пруге до споја са 

улицом Јована Рашковића;   

- Са сјевера: улицом Јована Рашковића до споја са улицом Републике Српске. 

Површина коју обухвата Пројекат износи 68.455 m². 

 

Члан 4. 

Носилац припреме Пројекта је Одјељење за просторно уређење Требиње. 

 

Члан 5. 

Рок израде Пројекта је шест мјесеци од дана доношења ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Пројекат се доноси за временски период од 15 година. 

 

Члан 7. 

Нацрт Пројекта ће размотрити стручна комисија носиоца припреме Пројекта која 

ће након увида и заузетих ставова по евентуалним примједбама на Пројекат 

утврдити приједлог Пројекта и Одлуку о његовом провођењу, те предложити СО 

Требиње његово доношење. 

   

Члан 9. 

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

Општине Требиње». 

 

 

Број:09-013-222/06                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:21.07.2006. године                                                    Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________  

На основу члана 55. Закона о уређењу простора («Службени гласник Републике 

Српске» број 84/02) и члана 31. Статута Општине Требиње («Службени гласник 

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

сједници одржаној дана 21.07.2006. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступу изради Урбанистичког пројекта  

«Градског гробља Волујац» 

 

Члан 1. 



Овом одлуком се утврђује приступање изради Урбанистичког пројекта «Градско 

гробље Волујац» (у даљем тексту Пројекат). 

 

Члан 2. 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који је њен саставни дио. 

 

Члан 3. 

Границе обухвата Пројекта су: 

- граница гробља на западу; макадамским путем у подножју брда Хум до 

пресјека са макадамском саобраћајницом на сјеверу, 

- граница гробља на сјеверу-сјевероистоку: границом к.ч. бр. 261/6 КО 

Површ, 

- граница гробља на југоистоку: ободом к.ч. бр. 261/21 КО Површ, У прилогу 

је графички приказ границе обухвата градског гробља. Површина градског 

гробља која је дата у Урбанистичком Плану «Требиње 2015» је 17,33 

хектара.   

- дио магистралног пута који је потребно реконструисати у мјесту прикључка, 

формирати раскрсницу и престројне траке за правилан прилаз гробљу. У 

прилогу је извод из Урбанистичког плана «Требиње 2015». 

  

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Пројекта 

обезбиједиће Општина Требиње. 

 

Члан 5. 

Носилац припреме Пројекта је Одјељење за просторно уређење Требиње, а носилац 

израде Пројекта ће се одредити путем јавног конкурса. 

 

Члан 6. 

Рок израде Пројекта је шест мјесеци од дана доношења ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

Пројекат се доноси за временски период од 15 година. 

 

Члан 8. 

Нацрт Пројекта ће размотрити стручна комисија носиоца припреме Пројекта која 

ће након увида и заузетих ставова по евентуалним примједбама на Пројекат 

утврдити приједлог Пројекта и Одлуку о његовом провођењу, те предложити СО 

Требиње његово доношење. 

   

Члан 9. 

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

Општине Требиње». 

 

 



Број:09-013-223/06                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:21.07.2006. године                                                      Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 
  На основу члана 66. Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник 

Републике Српске» број 84/02), и члана 14. Статута општине Требиње («Службени 

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

на сједници одржаној дана 21.07.2006. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене m² корисне стаmбене 

површине на подручју општине из претходне године  

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се утврђује просјечна коначна грађевинска цијена m² 

корисне стамбене површине на подручју општине из претходне године.   

 

Члан 2. 

 Просјечна коначна грађевинска цијена m² корисне стамбене површине на 

подручју општине из претходне године износи 548,00 КМ. 

 

Члан 3. 

 Цијена из претходног члана служи као основица за израчунавање висине 

ренте-накнаде из основа природне погодности грађевинског земљишта и 

погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати приликом 

коришћења тог земљишта, а које нису резултат улагања средстава власника 

некретнина. 

  

Члан 4. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке предстаје да важи Одлука о утврђивању 

просјечне коначне грађевинске цијене m² корисне стамбене површине на подручју 

општине из претходне године («Службени гласник Општине Требиње» број 6/05). 

    

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику Општине Требиње». 

 

 

Број:09-013-224/06                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:21.07.2006. 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 98. Пословника Скупштине општине 

("Службени гласник општине Требиње, број 3/06), Скупштина општине Требиње 

на сједници одржаној 21.07.2006. године, донијела је  

З А К Љ У Ч А К 



I 

 

Да се за наредну сједницу Скупштине општине Требиње припреми тачка дневног 

реда везано за пресуду Окружног суда у Требињу број 015-0-У-06-000-041 у вези 

статуса замјеника начелника Општине Требиње госпође Наде Ђурић. 

 

 

II 

 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Требиње. 

 

Број:09-013-225/06                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:21.07.2006. године                                   Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 121. Закона о цивилној заштити («Службени гласник Републике 

Српске» број 26/02) и члана 31. алинеја 8. Статута општине Требиње («Службени 

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

на сједници одржаној дана 21.07.2006. године, донијела је 

 

 

 

П Р О Г Р А М 

РАДА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ ЗА 2006. ГОДИНУ 

 

 

 Несреће које се дешавају у нашем окружењу опомињу да се морају 

предузимати брзи и свеобухватни кораци ради повећања ефикасности система 

заштите и спашавања, те зато предлажемо да се, у циљу оставривања законом 

предвиђене улоге цивилне заштите и спасавања људи и материјалних добара, у 

случају несрећа било које врсте, предузму следеће мјере и активности: 

 

 

1. Допунити Одлуку о организацији и функционисању ЦЗ на подручју 

општине Требиње и урадити измјене и допуне Одлуке о оснивању 

Штаба ЦЗ 

 

Укидање Министарства одбране РС, у чијој је надлежности било 

узбуњивање становништва, прикупљање података и попуна јединица ЦЗ, захтјева 

доградњу наведених одлука, поготово што нема нових законских рјешења, које 

регулишу ову област, а Законом о локалној самоуправи Општини се ставља у 

надлежност организовање заштите и спашавање људи и материјалних добара. 

 

2. Персонално и кадровски ојачати Штаб ЦЗ 

 



Штаб је орган који води акције заштите и спасавања људи и матријалних 

добара па је због тога неопходна квалитетна понуда у циљу ефикасног дјеловања и 

остваривања његове стручно-оперативне функције. 

 

3. Организовати обуку и стручно оспособљавање чланова Штаба ЦЗ 

 

Потребно је према донесеном плану све чланове Штаба обучити и упознати 

са начином рада, обавезама и конкретним задацима у циљу ефикасног провођења 

мјера ЦЗ. 

 

4. Усвојити план рада Штаба ЦЗ за 2006. годину 

 

Одсјек за ЦЗ припремиће, на основу дефинисаних обавеза и задатака ЦЗ, 

план који ће на приједлог начелника Општине, усвојити Општински штаб ЦЗ. 

 

5. Ускладити план рада Одсјека ЦЗ са обавезама које произилазе из 

Програма и планова ЦЗ 

 

Одсјек за ЦЗ одрађује административно-техничке и стручне послове за 

Штаб и друге субјекте ЦЗ, па стога и своје дјеловање мора прилагодити тим 

задацима. 

 

6. Утврдити план намјенског трошења средстава за ЦЗ која су одобрена 

Буџетом за 2006. годину 

 

Према унапријед донесеним програмима рада и плановима обуке јединица 

ЦЗ, као и према исказаним потребама субјеката ЦЗ за набавком специјалне опреме, 

треба урадити план трошења предвиђених средстава за финансирање ЦЗ у 2006. 

години. 

 

7. Ажурирати и усвојити недостајуће планове заштите и спасавања људи 

и материјалних добара 

 

Потребно је урадити процјену угрожености општине Требиње несрећама, те 

ажурирати План заштите од пожара. Анализирати и усвојити припремљене 

планове: заштите и спасавања на води и под водом, прве медицинске помоћи, 

санације терена, узбуњивања, евакуације и збрињавања, заштите и спасавања из 

рушевина, заштите биља и животиња, и сл. 

 

 

 

8. Персонално попунити јединице – екипе ЦЗ 

 

Начелник општине одређује командире јединица-вође екипа, а они ће са 

одсјеком ЦЗ извршити даљу попуну јединица. 

 



9. Извршити обуку припадника јединице ЦЗ 

 

Обуку извршити према унапријед припремљеним плановима обуке за сваку 

јединицу посебно. 

 

10. Извршити набавку најнеопходније опреме за јединице – екипе ЦЗ  

 

Одлуку, на приједлог субјеката ЦЗ, о набавци неопходне опреме доноси 

Општински штаб ЦЗ, а послове око провођења процедуре јавне набавке опреме у 

складу са Законом о јавним набавкама БиХ, одрадиће Одјељење за општу управу. 

 

11. Урадити план деминирања 

 

За ово је потребно имати катастар минских поља и утврдити приоритете 

деминирања. 

 

12. Организовати прикупљање заосталог оружја, муниције и МЕС-а 

 

Пракса је да се организује акција прикупљања наведених средстава уз помоћ 

Министарства унутрашњих послова и ЕУФОР-а, популарно названа «Жетва». 

 

13. Укључити се у регионалне и међуопштинске видове сарадње 

 

У сарадњи са Пактом за стабилност југоисточне Европе обучена је и 

опремљена заједничка јединица за гашење пожара на региону Херцеговине, 

Далмације и Црне Горе, па у том смислу треба исказати спремност за реализацију 

договорен обавеза. 

  

14. Остварити сарадњу са МУП-ом и другим субјектима заштите и 

спасавања како на локалном, тако и на регионалном нивоу 

 

Интервентна јединица полиције, ватрогасна јединица и станица хитне 

медицинске помоћи су прве екипе које би требале да се укључе у акцију заштите и 

спасавања и њихово дејство треба бити синхронизовано. 

 

15. Оформити комисију за процјену штете, извршити обуку и направити 

план рада 

 

 Општина Требиње до сада није имала формирану ову Комисију, а у случају 

природних несрећа и других катастрофа њено постојање је неопходно. 

 

16. Израдити информацију о стању ЦЗ на подручју Општине и доставити је 

Начленику и Скупштини на разматрање 

 

17. Урадити програм рада Одсјека за ЦЗ из Штаба ЦЗ за 2007. годину 

 



 

Број:09-013-226/06                                                    ПРЕДСЈЕДНИК   

Датум:21.07.2006. године                                   Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 4. Закона о промету непокретности ("Службени лист СР БиХ", 

број 38/78) и Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности ("Сл. 

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

("Службени гласник општине Требиње", број 8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина 

општине Требиње на сједници одржаној дана 21.07.2006. године, донијела је 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању земљишта које је изгубило својство непокретности у општој 

употреби 

 

Члан 1. 

Утврђује се да су изгубиле статус непокретности у општој употреби (јавно добро) 

некретнине означене као: 

- к.ч. број 2499/6, сјеверни логор у површини од 13 м²,  уписане у Из 1 К.О. 

Требиње - као јавно добро, 

 
Члан 2. 

У земљишним књигама Основног суда у Требињу у "Б" листу на некретнинама из 

члана 1. ове Одлуке има се брисати упис јавног добра, те исте уписати у 

одговарајући земљишнокњижни уложак исте катастарске општине уз укњижбу 

друштвена својина са правом располагања општине Требиње. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а  иста ће се објавити у «Службеном 

гласнику Општине Требиње». 

 

 
Број:09-013-227/06                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:21.07.2006. 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 98. Пословника Скупштине општине 

("Службени гласник општине Требиње, број 3/06), Скупштина општине Требиње 

на сједници одржаној 21.07.2006. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

 



Да се до наредне сједнице Скупштине општине Требиње од стране Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности као предлагача Одлуке о измјени и допуни 

Одлуке о критеријима, поступку за додјелу кредита и условима за кориштење 

кредита, са представницима Kредитног одбора и представницима предлагача 

амандмана на ову одлуку, обраде амандмани и сачини нови приједлог одлуке. 

 

 

 

 

II 

 

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

гласнику Општине Требиње». 

Број:09-013-229/06                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:21.07.2006. године                                       Никола Секуловић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 3.8.став 1. Изборног закона Босне и 

Херцеговине («Службени гласник БиХ» број 23/01, 7/02, 20/02, 4/04, 20/04, 25/05, 

52/05, 65/05, 77/05, 11/06 и 24/06) и члана 2. Упутства о начину и надлежностима, 

одговорности за рад и роковима за успостављање Центра за бирачки списак 

(«Службени   гласник БиХ» број 36/06), Начелник општине Требиње доноси 

 

ОДЛУКУ 

о успостављању Центра за бирачки списак 

 

Члан 1. 

У оквиру Административне службе Општине Требиње успоставља се Центар за 

бирачки списак и исти ће бити у саставу Центра за пружање услуга грађанима. 

 

Члан 2. 

Центар за бирачки списак преузима послове, документацију, опрему и архиву 

Центра за регистрацију бирача, након чега Центар за регистрацију бирача престаје 

да постоји са досадашњим обавезама. 

Члан 3. 

У Центар за бирачки списак распоређује се на рад службеник Ћорђе Тарана, 

досадашњи стручни сарадник за бирачке спискове који уједно руководи радом 

Центра. 

 

Члан 4.  

Надлежност Центра, садржај и метод рада дефинисани су «Упутством о начину и 

надлежностима, одговорности за рад и роковима за успостављање Центра за 

бирачки списак» Централне изборне Комисије БиХ. 

 

Члан 5. 



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

Општине Требиње». 

 

 

Број:11-031-2/06                        Начелник Општине 

Датум:31.05.2006. године                                   др Доброслав Ћук,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

Српске» број 101/, 42/05 и 118/05) и члана 17. став 1. Закона о превозу у друмском 

саобраћају («Службени гласник Републике Српске» 4/00, 26/01, 26/01, 85/03, 49/04, 

109/05, 2/06), члана 52. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине 

Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине Требиње, донио је  

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама Правилника о критеријима, начину и поступку 

усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју 

општине Требиње 

Члан 1. 

У Правилнику о критеријима, начину и поступку усклађивања и регистрације 

редова вожње аутобуских линија на подручју општине Требиње («Службени 

гласник Општине Требиње» број 2/03 – даљем тексту Правилник) у члану 3. став 1. 

иза тачке 15. додаје се тачка 16. која гласи: 

«Временски размак је период времена прије и послије времена регистрованог 

поласка у оквиру кога се може регистровати нови полазак». 

 

Члан 2. 

Учлану 10. став 2. Правилника мијења се и гласи: «Комисија утврђује такође да ли 

је број полазака, које је одређени превозник најавио за усклађивање, у складу са 

превозним капацитетима које тај превозник доказује достављеним планом 

ангажовања аутобуса и припадајућег особља по свим регистрованим редовима 

вожње које посједује. Ако превозник не достави план ангажовања капацитета и 

особља, предложени ред вожње се искључује из поступка усклађивања. 

У члану 10. иза става 2. Правилника додаје се нови став 3. који гласи: «Уколико 

превозник најави више полазака него што објективно може да одржава са 

постојећим капацитетима, Комисија одређује колико полазака тај превозник може 

да најави о чему га посебно обавјештава. У том случају превозник је дужан да се, у 

року од 5 дана од пријема обавјештења, у писменој форми изјасни које ће поласке 

ускладити. 

У члану 10. став 3. Правилника постаје став 4. 

 

Члан 3. 

У члану 13. иза става 2. Правилника додаје се нови став 3. који гласи: « У поступку 

усклађивања редова вожње не може се оспоравати приједлог реда вожње на 

релацији или дијелу релације општинске линије ако је вријеме поласка утврђено у 

приједлогу реда вожње ван следећег временског размака – 15 минута прије времена 

поласка и 10 минута после времена поласка регистрованог реда вожње». 



  

Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном 

гласнику Општине Требиње». 

 

Број:11-022-17/06                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:06.06.2006. године                                          Др Доброслав Ћук, с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

Српске» број 101/, 42/05 и 118/05), члана 45. Статута Општине Требиње 

(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са 

тачком 9. Критерија за додјелу једнократних новчаних помоћи за здравствену 

заштиту члановима породица погинулих бораца, ратним војним инвалидима и 

демобилисаним борцима у 2006. години (број:16-2947/06 од 04.05.2006. године) и 

тачком 4. Критерија за плаћање трошкова алтернативног смјештаја члановима 

породица погинулих бораца и ратним војним инвалидима у 2006. години (број: 16-

2948/06 од 04.05.2006. године),  Начелник Општине Требиње, донио је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Комисије 

 

 

I 

У Комисију за здравствену заштиту и алтернативни смјештај борачких категорија 

при Одјељењу за борачко инвалидску заштиту Административне службе Општине 

Требиње, именују се: 

1. Весна Ћурић, представник Одјељења за борачко инвалидску заштиту – 

предсједник, 

2. Томислав Вулић, представник породица погинулих бораца – члан, 

3. Милан Кољеншић, представник ратних војних инвалида – члан. 

 

 

II 

Надлежности Комисије дефинисане су критеријима донесеним од стране Министра 

за рад и борачко-инвалидску заштиту у Влади Републике Српске број: 16-2947/06 и 

16-2948/06 од 04.05.2006. године. 

 

III 

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

Општине Требиње». 

 

Број:11-56-5/06                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:13.06.2006. године                                                Др Доброслав Ћук,с.р. 

________________________________________________________________________ 

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

Српске» број 101/, 42/05 и 118/05), члана 45. Статута Општине Требиње 

(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са 



чланом 92. Закона о цивилној заштити («Службени гласник Републике Српске» 

број 26/02) и чланом 7. Одлуке о оснивању општинског Штаба цивилне заштите 

(«Службени гласник Општине Требиње» број 07/02),  Начелник Општине Требиње 

доноси 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Штаба цивилне заштите Општине Требиње 

 

I 

У општински Штаб цивилне заштите именује се: 

1. Др Доброслав Ћук, командант Штаба цивилне заштите 

2. Љубан Рикало, начелник Штаба цивилне заштите 

3. Гојко Грче, оперативно плански и финансијски послови 

4. Ђорђе Вучинић, информисање, јављање и узбуњивање 

5. Јован Гаџа, медицинска помоћ, асанација и идентификација 

6. Драган Живанић, евакуација и збрињавање 

7. Мирко Милојевић, заштита и спашавање од пожара 

8. Миро Голуб, заштита и спашавање од поплава 

9. Драган Брњош, заштита и спашавање из рушевина 

10. Ратка Гавриловић, заштита животиња и намирница животињског поријекла 

11. Бранко Тасовац, заштита биља и намирница биљног поријекла 

12. Здравко Мркоња, РХБ заштита и заштита околине 

13. Слободан Томановић, очување реда и сарадње са полицијом 

14. Владимир Ћурић, заштита од НУС-а и снабдјевање храном 

15. Мирослав Џомба, замрачивање и снабдјевање енергентима 

 

  

II 

Надлежности Штаба су дефинисане Законом о цивилној заштити и другим важећим 

прописима који регулишу ову област. 

 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Требиње». 

Број:11-81-12/06                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:07.06.2006. године                                                Др Доброслав Ћук, с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 17.Статута мјесне заједнице  "Ложиона" збор грађана на састанку 

одржаном дана  15.05.2006.године ,донио је   

 

                      Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

              о именовању савјета МЗ "Ложиона" 

     

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Ложиона", изабрани су: 

1.Дејан Ковач,предсједник савјета МЗ 



2.Здравко Вуковић,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Станко Буха,члан савјета МЗ 

4.Миљко Кујачић,члан савјета МЗ 

5.Томо Пешут,члан савјета МЗ 

6.Ратко Ковач,члан савјета МЗ 

7.Боро Нинковић,члан савјета МЗ 

          2. 

Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 

 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

 

         3. 

Мандат чланова савјета МЗ "Ложиона" је четири године. 

      

         4. 

Ово рјешење  објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

 

Број:3/06                             Предсједник Комисије  

Датум: 15.05.2006. године                    

          Здравко Вуковић,с.р   

________________________________________________________________________ 

На основу члана 17.Статута мјесне заједнице  "Тини" збор грађана на састанку 

одржаном дана  30.05.2006.године ,донио је   

 

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

                о именовању савјета МЗ "Тини" 

     

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Тини" ,изабрани су: 

1.Сергеј Пантовић,предсједник савјета МЗ 

2.Ковиљка Вучић,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Владимир Благојевић,члан савјета МЗ 

4.Биљана Џуџа,члан савјета МЗ 

5.Славко Мијановић,члан савјета МЗ 

6.Миленко Миленковић,члан савјета МЗ 

7.Бранко Милошевић,члан савјета МЗ 

          2. 



Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 

 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

 

         3. 

Мандат чланова савјета МЗ "Тини" је четири године. 

      

         4. 

Ово рјешење објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

 

Број:2/06            Предсједник Комисије  

Датум:30.05.2006. године     Милојевић Срђан,с.р.

 ________________________________________________________________ 

            

На основу члана 17.Статута мјесне заједнице  "Ластва" збор грађана на састанку 

одржаном дана  21.05.2006.године ,донио је   

 

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

               о именовању савјета МЗ "Ластва" 

     

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Ластва" ,изабрани су: 

1.Неђо Бабић,предсједник савјета МЗ 

2.Душан Лозо,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Славко Сворцан,члан савјета МЗ 

4.Драган Цуца,члан савјета МЗ 

5.Миливоје Кривокапић,члан савјета МЗ 

6.Бранкица Вуковић,члан савјета МЗ 

7.Никола Грубач,члан савјет МЗ 

          2. 

Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 



 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

 

         3. 

Мандат чланова савјета МЗ "Ластва" је четири године. 

      

         4. 

Ово рјешење  објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

 

Број:13/06                Предсједник Комисије  

Датум:21.05.2006. године              Велимир Пејовић,с.р.     

_______________________________________________________________________ 

           
На основу члана 17.Статута мјесне заједнице "Доње Полице" збор грађана на 

састанку одржаном дана  2.06.2006.године ,донио је   

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

          о именовању савјета МЗ "Доње Полице"  

    

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Доње Полице" ,изабрани су: 

1.Небојша Милетић,предсједник савјета МЗ 

2.Недељко Шараба,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Бојан Грубач,члан савјета МЗ 

4.Огњен Лојовић,члан савјета МЗ 

5.Драган Шараба,члан савјета МЗ 

6.Мирјана Лечић,члан савјета МЗ 

7.Весо Вицо,члан савјета МЗ 

8.Душко Мићановић,члан савјета МЗ 

9.Мирко Вулетић,члан савјета МЗ 

          2. 

Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 

 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 



 

         3. 

Мандат чланова савјета МЗ "Доње Полице" је четири године. 

      

         4. 

Ово рјешење  објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

Број:5/06                Предсједник Комисије  

Датум:02.06.2006. године                                                             Душко Мићановић,с.р.               

________________________________________________________________________ 

На основу члана 17.Статута мјесне заједнице  "Хрупјела" збор грађана на састанку 

одржаном дана  28.05.2006.године ,донио је   

 

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

              о именовању савјета МЗ "Хрупјела" 

     

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Хрупјела", изабрани су: 

1.Момир Братић,предсједник савјета МЗ 

2.Лука Ножица,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Ђоко Поповић,члан савјета МЗ 

4.Ранко Гркавац,члан савјета МЗ 

5.Вујадин Вуковић,члан савјета МЗ 

6.Милијан Риђешић,члан савјета МЗ 

7.Драган Радуловић,члан савјета МЗ 

          2. 

Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 

 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

 

         3. 

Мандат чланова савјета МЗ "Хрупјела" је четири године. 

      

         4. 

Ово рјешење  објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

 

Број:4/06                Предсједник Комисије  

Датум:28.05.2006. године                     Парежанин Раденко,с.р.    



________________________________________________________________________ 

На основу члана 17.Статута мјесне заједнице  "Подбрђе" збор грађана на састанку 

одржаном дана  14.05.2006.године ,донио је   

 

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

               о именовању савјета МЗ "Подбрђе" 

     

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Подбрђе" ,изабрани су: 

1.Васо Башић,предсједник савјета МЗ 

2.Милан Буђен,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Васо Поповић,члан савјета МЗ 

4.Миленка Мићић,члан савјета МЗ 

5.Милан Николић,члан савјета МЗ 

          2. 

Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 

 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

 

         3. 

Мандат чланова савјета МЗ "Подбрђе" је четири године. 

      

         4. 

Ово рјешење  објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

 

 

Број:2/06              Предсједник Комисије  

Датум: 14.05.2006. године                                                            Васо Башић, с.р.  

________________________________________________________________________ 

На основу члана 17.Статута мјесне заједнице "Засад" збор грађана на састанку 

одржаном дана  1.06.2006.године, донио је   

 

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

              о именовању савјета МЗ "Засад" 

     

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Засад" ,изабрани су: 



1.Ристо Муцовић,предсједник савјета МЗ 

2.Славко Шукић,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Брано Наранчић,члан савјета МЗ 

4.Гордана Петровић,члан савјета МЗ 

5.Слобо Мркајић,члан савјета МЗ 

6.Драган Тасовац,члан савјета МЗ 

7.Ристо Бурани, члан савјета МЗ 

          2. 

Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 

 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

 

         3. 

Манда чланова савјета МЗ "Засад" је четири године. 

      

         4. 

Ово рјешење  објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

 

Број:11/06              Предсједник Комисије  

Датум:01.06.2006. године                                                           Славко Шукић,с.р.  

________________________________________________________________________ 

На основу члана 17.Статута мјесне заједнице "Љубомир" збор грађана на састанку 

одржаном дана  13.05.2006.године, донио је   

 

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

               о именовању савјета МЗ "Љубомир" 

     

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Љубомир", изабрани су: 

1.Душан Ковач,предсједник савјета МЗ 

2.Ђоко Мијановић,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Драго Милић,члан савјета МЗ 

4.Драган Поповац,члан савјета МЗ 

5.Слобо Ћапин,члан савјета МЗ 

6.Обрен Чуквас,члан савјета МЗ 

7.Обрад Анкић,члан савјета МЗ 

          2. 



Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 

 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

 

         3. 

Мандат чланова савјета МЗ "Љубомир" је четири године. 

      

         4. 

Ово рјешење  објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

 

Број:5/06              Предсједник Комисије  

Датум: 13.05.2006. године                                                           Обрад Милинић,с.р.  

________________________________________________________________________ 

На основу члана 17.Статута мјесне заједнице  "Зубци" збор грађана на састанку 

одржаном дана  14.05.2006.године ,донио је   

 

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

                о именовању савјета МЗ "Зубци" 

     

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Зубци" ,изабрани су: 

1.Радослав Вучуревић,предсједник савјета МЗ 

2.Бошко Спаић,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Драган Спаић,члан савјета МЗ 

4.Драган Асановић,члан савјета МЗ 

5.Милан Вукашиновић,члан савјета МЗ 

6.Миодраг Ћурић, члан савјета МЗ 

7.Благоје Ратковић,члан савјета МЗ 

          2. 

Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 

 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       



 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

 

         3. 

Мандат чланова савјета МЗ "Зубци" је четири године. 

      

         4. 

Ово рјешење  објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

 

Број:01-01/06              Предсједник Комисије  

Датум:14.05.2006. године                                                            Јово Асановић,с.р. 

________________________________________________________________________ 

На основу члана 17.Статута мјесне заједнице  "Петрово Поље" збор грађана на 

састанку одржаном дана  14.05.2006.године ,донио је   

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

          о именовању савјета МЗ "Петрово Поље" 

     

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Петрово Поље" ,изабрани су: 

1.Лазар Амбулија,предсједник савјета МЗ 

2.Васо Крстовић,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Мирослав Кржић,члан савјета МЗ 

4.Зоран Влаховић,члан савјета МЗ 

5.Александар Којовић,члан савјета МЗ 

6.Илија Ратковић,члан савјета МЗ 

7.Радослав Радан, члан савјета МЗ 

8.Саво Вукановић,члан савјета МЗ 

9.Гордана Кржић,члан савјета МЗ 

          2. 

Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 

 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

 

         3. 

Мандат чланова савјета МЗ "Петрово Поље" је четири године. 



      

         4. 

Ово рјешење  објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

Број:9/06              Предсједник Комисије  

Датум:14.05.2006. године                                                            Душко Ђајић,с.р.  

________________________________________________________________________ 

На основу члана 17. Статута мјесне заједнице “Придворци” збор грађана на 

састанку одржаном дана  28.05.2006.године, донио је   

 

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

          о именовању савјета МЗ "Придворци" 

     

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Придворци" ,изабрани су: 

1.Томо Прцовић,предсједник савјета МЗ 

2.Перо Мишељић,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Обрен Тодоровић,члан савјета МЗ 

4.Лазар Пузовић,члан савјета МЗ 

5.Саво Шкеро,члан савјета МЗ 

          2. 

Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 

 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

 

         3. 

Мандат чланова савјета МЗ "Придворци" је четири године. 

      

         4. 

Ово рјешење  објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

 

Број:12/06             Предсједник Комисије  

Датум:28.05.2006. године           Србо Шкеро,с.р.       

________________________________________________________________________ 

На основу члана 17. Статута мјесне заједнице "Пољице Попово" збор грађана на 

састанку одржаном дана  21.05.2006.године, донио је   

 

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  



          о именовању савјета МЗ "Пољице Попово" 

     

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Пољице Попово" ,изабрани су: 

1.Драган Зердо,предсједник савјета МЗ 

2.Славко Божић,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Радослав Кунић,члан савјета МЗ 

4.Јово Марковић,члан савјета МЗ 

5.Саво Бокун,члан савјета МЗ 

          2. 

Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 

 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

 

         3. 

Мандат чланова савјета МЗ "Пољице Попово" је четири године. 

      

         4. 

Ово рјешење  објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

 

Број:3/06             Предсједник Комисије  

Датум: 21.05.2006. године                 Раде Бошковић,с.р.      

________________________________________________________________________ 

На основу члана 17.Статута мјесне заједнице "Величани" збор грађана на састанку 

одржаном дана  28.05.2006.године ,донио је   

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

          о именовању савјета МЗ "Величани" 

     

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Величани" ,изабрани су: 

1.Младен Анђушић,предсједник савјета МЗ 

2.Крсто Ножица,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Зоран Рикало,члан савјета МЗ 

4.Драган Ћузулан,члан савјета МЗ 

5.Новица Шишић,члан савјета МЗ 

6.Драган Марић,члан савјета МЗ 

7.Слободан Ћук,члан савјета МЗ 



8.Светозар Оро,члан савјета МЗ 

9.Савко Драпић,члан савјета МЗ 

          2. 

Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 

 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

 

         3. 

Манда чланова савјета МЗ "Величани" је четири године. 

      

         4. 

Ово рјешење  објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

Број:2/06              Предсједник Комисије  

Датум:28.05.2006. године                                                              Зоран Рикало,с.р.  

________________________________________________________________________ 

На основу члана 17. Статута мјесне заједнице "Горње Полице" збор грађана на 

састанку одржаном дана  12.05.2006.године, донио је   

 

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

          о именовању савјета МЗ "Горње Полице" 

     

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Горње Полице", изабрани су: 

1.Зоран Јакшић,предсједник савјета МЗ 

2.Сања Бокун,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Предраг Делић,члан савјета МЗ 

4.Драгана Гаџа,члан савјета МЗ 

5.Марко Хамовић,члан савјета МЗ 

6.Владимир Радановић,члан савјета МЗ 

7.Борко Вујовић,члан савјета МЗ 

          2. 

Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 



 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

 

         3. 

Манда чланова савјета МЗ "Горње Полице" је четири године. 

      

         4. 

Ово рјешење  објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

Број:2/06              Предсједник Комисије  

Датум:12.05.2006. године                                                           Јово Бокун,с.р.   

________________________________________________________________________ 

На основу члана 17. Статута мјесне заједнице "Моско" збор грађана на састанку 

одржаном дана  14.05.2006.године, донио је   

 

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

              о именовању савјета МЗ "Моско" 

     

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Моско" ,изабрани су: 

1.Душко Петковић,предсједник савјета МЗ 

2.Милорад Мијановић,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Јован Бутулија,члан савјета МЗ 

4.Синиша Глоговац,члан савјета МЗ 

5.Слободан Анђелић,члан савјета МЗ 

          2. 

Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 

 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

 

         3. 

Мандат чланова савјета МЗ "Моско" је четири године. 

      

         4. 



Ово рјешење објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

 

Број:2/06              Предсједник Комисије  

Датум:14.05.2006. године                                                           Бранислав Бутулија,с.р.  

________________________________________________________________________ 

На основу члана 17. Статута мјесне заједнице "Горица" збор грађана на састанку 

одржаном дана  10.06.2006.године, донио је   

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

                о именовању савјета МЗ "Горица"     

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Горица", изабрани су: 

1.Баћо Вукајловић,предсједник савјета МЗ 

2.Маја Копривица,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Зоран Сорајић,члан савјета МЗ 

4.Ђоко Гудељ,члан савјета МЗ 

5.Ћетко Нинковић,члан савјета МЗ 

6.Чедо Капор,члан савјета МЗ 

7.Драган Мијовић,члан савјета МЗ 

8.Жарко Говедарица,члан савјета МЗ 

9.Весна Кашиковић,члан савјета МЗ 

10.Ранко Додеровић,члан савјета МЗ 

11.Мирко Ћурић,члан савјета МЗ 

          2. 

Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 

 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

         3. 

Мандат чланова савјета МЗ "Горица" је четири године.      

         4. 

Ово рјешење  објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

 

Број:10/06              Предсједник Комисије  

Датум:10.06.2006. године                                                            Дарко Тасовац,с.р.  

________________________________________________________________________ 

На основу члана 17. Статута мјесне заједнице "Шума и Површ" збор грађана на 

састанку одржаном дана  14.05.2006.године ,донио је   

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  



                о именовању савјета МЗ "Шума и Површ"   

  

         1. 

 

1.У Савјет  МЗ  "Шума и Површ", изабрани су: 

1.Васо Врећа,предсједник савјета МЗ 

2.Борис Башић,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Владо Спаравало,члан савјета МЗ 

4.Драган Љубибратић,члан савјета МЗ 

5.Миленко Ковач,члан савјета МЗ 

 

          2. 

Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 

 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

         3. 

 

Мандат чланова савјета МЗ "Шума и Површ" је четири године.   

   

         4. 

 

Ово рјешење  објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

 

Број:07/06              Предсједник Комисије  

Датум:14.05.2006. године                                                            Славко Милишић,с.р.  

________________________________________________________________________ 

На основу члана 17.Статута мјесне заједнице  "Центар" збор грађана на састанку 

одржаном дана  1.06.2006.године ,донио је   

                    Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

                о именовању савјета МЗ "Центар" 

     

         1. 

1.У Савјет  МЗ  "Центар" ,изабрани су: 

1.Васо Гуровић,предсједник савјета МЗ 

2.Милош Валентић,замјеник предсједника савјета МЗ 

3.Драган Дамјановић,члан савјета МЗ 

4.Жељко Гудељ,члан савјета МЗ 



3.Драган Дамјановић,члан савјета МЗ 

4.Жељко Гудељ,члан савјета МЗ 

5.Драган Јоксимовић,члан савјета МЗ 

6.Дејан Чучковић,члан савјета МЗ 

7.Жељко Шегрт,члан савјета МЗ 

8.Предраг Рутешић,члан савјета МЗ 

9.Љиљана Гавриловић,члан савјета МЗ 

          2. 

Савјет мјесне заједнице  има права и дужности да : 

 се стара  о извршењу одлука које грађани доносе личним изјашњавањем на 

збору грађана, као и својих одлука, 

 предлаже  збору грађана план и програм рада и развоја мјесне заједнице у 

текућој  за  

 наредну годину, 

 сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на 

подручју мјесне заједнице,       

 утврђује приоритете кориштења средстава добијених по основу донације  и  

поклона, 

 обавља и друге послове у складу са законом, одлукама општинске управе и 

сл. 

 

         3. 

Мандат чланова савјета МЗ "Центар" је четири године. 

      

         4. 

Ово рјешење  објавити у “Службеном гласнику општине Требиње”. 

Број:07/06              Предсједник Комисије  

Датум:14.05.2006. године                                                       Драган Дамјановић,с.р.  

________________________________________________________________________ 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

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

листу број 01-011, уписана је  Заједница етажних власника за управљање зградом, 

Требиње, улица Републике Српске 7, Требиње са сљедећим подацима: 

Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом Требиње, Републике Српске 7 

Требиње. Оснивачи: десет (10) етажних власника зграде. Дјелатност: 70 320 – 

Управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у правном промету 

самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговарају супсидијарно оснивачи и 

чланови заједнице до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. Заступа  

Саво Амбулија, предсједник Управног одбора, самостално и без ограничења. А за 

обавезе заједница одговара цјелокупном имовином, а у одсуству Лазо Правица и 

Божидар Пендо.  

 

 

Број: 06-372-18/05                                       НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

                                                             СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 



Датум:05.05.2006. године                                         Илија Шукић, с.р.  

 

______________________________________________________________________ 

 

Садржај:                                                                                             Број: 

 

1. Закључак, 

2. Закључак, 

3. Одлука о инструментима обезбјеђења поврата дугорочног кредита код 

Нове банке А.Д. Бијељина, 

4. Одлука о приступању изради регулационог рјешења Мокри Долови, 

5. Одлука о приступању изради регулационог рјешења за Градско гробље,  

6. Одлука о висини просјечне коначне грађевинске цијене м² корисне 

стамбене површине на подручју општине из претходне године, 

7. Закључак о утврђивању тачке дневног реда за нередну сједницу 

Скупштине општине Требиње а у вези пресуде Окружног суда у 

Требињу број 015-0-У-06-000-041, 

8. Програма рада цивилне заштите Општине Требиње, 

9. Одлука Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове-

Подручна јединица Требиње, 

10. Закључак, 

11. Одлука о успостављању Центра за бирачки списак, 

12. Правилник о измјенама и допунама Правилника о критеријима, начину и 

поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија 

на подручју општине Требиње, 

13. Рјешење о именовању чланова Комисије, 

14. Рјешење о именовању чланова Штаба цивилне заштите Општине 

Требиње, 

15. Рјешење о именовању савјета мјесних заједница, 

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

 

 

 

 

 


