
 

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

Година XLVIII               Требиње, 04.11.2011.године Број: 7 
   
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 31. Статута 

Општине Требиње („Службеник 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 02.11.2011. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

Члан 1. 

Усваја се Акциони план превенције 

малољетничког преступништва и примјене 

алтернативних мјера за општину Требиње 2012-

2013. године. 

Саставни дио ове Одлуке је Акциони план из 

алинеје 1 овог члана. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Општине 

Требиње".                                                        

Број:09-013-209/11 

Датум:02.11.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 4. Закона о промету 

непокретности („Службени лист СР БиХ“, број 

38/78, 4/89, 29/90 и 22/91) и Закона о измјенама и 

допунама Закона о промету непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

29/94) и члана 51. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

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

општине Требиње на сједници одржаној дана 

02.11.2011. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о промјени намјене некретнина које су 

изгубиле својство непокретности у општој 

употреби – јавно добро 

 

Члан 1. 

Утврђује се да је изгубила статус непокретности у 

општој употреби (јавно добро) некретнина 

означена као: 

- к.ч. број 4/8 у површини од 175 m², уписано у 

зк. уложак број 36 К.О. Горица. 

Члан 2. 

У земљишним књигама Основног суда у Требињу, 

у "Б" листу на некретнинама из члана 1. ове 

Одлуке има се брисати упис јавног добра, те исти 

уписати у одговарајући земљишно књижни 

уложак исте катастарске општине, уз укњижбу 

државна својина са правом располагања Општине 

Требиње. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-210/11 

Датум:02.11.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

Скупштина општине Требиње на основу члана 15. 

Закона о грађевинском земљишту („Службени 

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

Одлуке о грађевинском земљишту („Службени 

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

Статута Општине Требиње („Службени гласник 

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

5/10), на сједници одржаној дана 02.11.2011. 

године, донијела је 

О  Д  Л  У  К  У 

o замјени некретнина 

Члан 1. 

Општина Требиње даје некретнине означене као 

к.ч. број 171/180 по старом премјеру а што 

одговара к.ч. бр. 300/179 по новом премјеру у 

површини од 189  m² уписане у зк.ул. број 28 К.О. 

Горица, државна својина орган управљања СО-е 
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Требиње, Кнежевић Дубравку сину Данила из 

Требиња у замјену за некретнине наведене у члану 

2. ове Одлуке. 

Члан 2. 

Кнежевић Дубравко син Данила из Требиња даје 

некретнине означене као к.ч. број 219/104 по 

старом премјеру што одговара к.ч. број 602/2 по 

новом премјеру у површини од 121 m², уписане у 

зк.ул. број 1971 К.О. Горица чији је власник са 

дијелом 1/1, у замјену за некретнине наведене у 

члану 1. ове Одлуке. 

Члан 3. 

На основу ове Одлуке сачиниће се Уговор о 

замјени некретнина којим ће бити утврђена 

међусобна права и обавезе уговорних страна. 

Овлашћује се Начелник Општине др Доброслав 

Ћук да поменути уговор потпише и овјери код 

нотарског службеника у Требињу. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-210-1/11 

Датум:02.11.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

Скупштина општине Требиње на основу члана 15. 

Закона о грађевинском земљишту („Службени 

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

Одлуке о грађевинском земљишту („Службени 

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

Статута Општине Требиње („Службени гласник 

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

5/10), на сједници одржаној дана 02.11.2011. 

године, донијела је 

О  Д  Л  У  К  У 

o замјени некретнина 

Члан 1. 

Општина Требиње даје некретнине означене као 

к.ч. број 608/189 по старом премјеру а што 

одговара к.ч. број 117/15 по новом премјеру у 

површини од 82  m² уписане у зк.ул. број 23 К.О. 

СП Горица, државна својина са дијелом 1/1, 

Орбовић Љубу сину Јована из Требиња у замјену 

за некретнине наведене у члану 2. ове Одлуке. 

Члан 2. 

Орбовић Љубо син Јована из Требиња даје 

некретнине означене као к.ч. број 192/7 по старом 

премјеру што одговара к.ч. број 787/26 по новом 

премјеру у површини од 40 m², уписане у зк.ул. 

број 740 К.О. Горица и некретнине означене као 

к.ч. број 234/9 стари премјер, а што одговара к.ч. 

број 727/19 по новом премјеру у површини од 

23m² уписане у з.к. ул. број 740 К.О. Горица чији 

је власник са дијелом 1/1, у замјену за некретнине 

наведене у члану 1. ове Одлуке. 

Члан 3. 

На основу ове Одлуке сачиниће се Уговор о 

замјени некретнина којим ће бити утврђена 

међусобна права и обавезе уговорних страна. 

Овлашћује се Начелник Општине др Доброслав 

Ћук да поменути уговор потпише и овјери код 

нотарског службеника у Требињу. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-210-2/11 

Датум:02.11.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

Скупштина општине Требиње на основу члана 15. 

Закона о грађевинском земљишту („Службени 

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

Одлуке о грађевинском земљишту („Службени 

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

Статута Општине Требиње („Службени гласник 

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

5/10), на сједници одржаној дана 02.11.2011. 

године, донијела је 

О  Д  Л  У  К  У 

o замјени некретнина 

Члан 1. 

Општина Требиње даје некретнине означене као 

к.ч. број 608/307 (стари операт), а што одговара 

к.ч. бр. 117/39 (нови операт),  у површини од 597  

m², уписане у зк.ул. број 23 К.О. Горица, државна 

својина са 1/1 дијела, Милошевић (Стевана) 

Андрији у замјену за некретнине наведене у члану 

2. ове Одлуке. 

Члан 2. 

Милошевић (Стевана) Андрија даје некретнине 

означене као к.ч. број 752/199 (стари операт), а 

што одговара к.ч. бр. 1623/5 (нови операт), у 

површини од 345 m², уписане у зк.ул. број 1952 

К.О. Требиње, којих је власник са 1/1 дијела, у 

замјену за некретнине наведене у члану 1. ове 

Одлуке. 

Члан 3. 

На основу ове Одлуке сачиниће се Уговор о 

замјени некретнина којим ће бити утврђена 

међусобна права и обавезе уговорних страна. 

Овлашћује се Начелник Општине др Доброслав 

Ћук да поменути уговор потпише и овјери код 

нотарског службеника у Требињу. 
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Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-210-3/11 

Датум:02.11.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

Скупштина општине Требиње на основу члана 15. 

Закона о грађевинском земљишту („Службени 

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

Одлуке о грађевинском земљишту („Службени 

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

Статута Општине Требиње („Службени гласник 

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

5/10), на сједници одржаној дана 02.11.2011. 

године, донијела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени некретнина 

Члан 1. 

Општина Требиње даје некретнине означене као 

к.ч. број 2222/85 у површини од 169 m²,  уписане у 

зк.ул. број 40 К.О. Чичево, државна својина са 1/1 

дијела, Епархији захумско – херцеговачкој и 

приморској Требиње, у замјену за некретнине 

наведене у члану 2. ове Одлуке. 

Члан 2. 

Епархија захумско – херцеговачка и приморска 

Требиње даје некретнине означене као к.ч. број 

194/16 у површини од 169 m² уписане у зк.ул. број 

284 К.О. Горица, којих је власник са 1/1 дијела, у 

замјену за некретнине наведене у члану 1. ове 

Одлуке. 

Члан 3. 

На основу ове Одлуке сачиниће се Уговор о 

замјени некретнина којим ће бити утврђена 

међусобна права и обавезе уговорних страна. 

Овлашћује се Начелник Општине др Доброслав 

Ћук да поменути уговор потпише и овјери код 

нотарског службеника у Требињу. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-210-4/11 

Датум:02.11.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) 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 02.11.2011. године, 

донијела је 

ОДЛУКУ 

о утврђивану и обиљежавању имена насеља, 

улица и тргова и означавању зграда бројевима 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом  Одлуком се утврђују услови и начин 

одређивања и обиљежавања имена  насеља, улица 

и тргова и означавања зграда бројевима, вођење 

регистра и санкције за повреде одредаба ове 

Одлуке. 

Члан 2. 

На подручју насељеног мјеста Требиње, као и 

другим насељеним мјестима  са преко 2000 

становника, обавезно је одређивање назива улица 

и тргова и обиљежавање зграда бројевима. 

У насељеним мјестима и насељима која нису 

обухваћена претходним ставом, није обавезно 

одређивање назива улица и тргова, али је обавезно 

обиљежавање  кућа бројевима. 

Члан 3. 

На подручју општине Требиње, два или више 

насеља, двије или више улица и два или више 

тргова, не могу  имати исти назив, а двије или 

више зграда у истој улици или на истом тргу, не 

могу се означити истим бројем. 

 

II ОДРЕЂИВАЊЕ  ИМЕНА НАСЕЉА, УЛИЦА 

И ТРГОВА 

Члан 4. 

Насељу, улици или тргу може се дати име које има 

географска, историјска, етнографска, нумеричка и 

друга прикладна обиљежја, као и име знамените 

умрле личности.  

Члан 5. 

Име новог насеља, улице или трга, као и промјену 

постојећег имена насеља, улице или трга утврђује 

Скупштина општине својом одлуком на приједлог 

Начелника. 

Ради припреме приједлога имена насеља, улице 

или трга, Начелник именује Комисију из реда 

научних , културних и стручних радника. 

Члан 6. 

Иницијативу за  давање, укидање или промјену 

имена насеља, улице и трга, односно да је насеље, 

улица или трг престало да постоји, могу 

покренути заинтересовани грађани, органи, 

организације и институције. 

Иницијатива се покреће писменим путем, уз 

образложење приједлога, код органа управе 

надлежног за комуналне послове.  

Члан 7. 

Када се према Регулационом плану или Плану 

парцелације планира изградња новог насеља, 

дијела насеља, улице или трга, орган управе 
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надлежан за послове  просторног планирања, 

дужан је да у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу одлуке о усвајању Регулационог плана, о 

томе обавјести орган управе, надлежан за 

комуналне послове. 

 

III ОБИЉЕЖАВАЊЕ ИМЕНА УЛИЦА И 

ТРГОВА И ОЗНАЧАВАЊЕ ЗГРАДА 

БРОЈЕВИМА 

Члан 8. 

Име улице обиљежава се таблама које се 

постављају на зидове зграда на почетку  и на крају 

обадвије стране улице и на свакој раскрсници 

улице. 

Ако на почетку, на крају или на раскрсници улице 

нема зграде или ако је  зграда толико удаљена од  

коловоза улице да табла не би била уочљива, 

табла са именом улице поставља се на метални 

стуб, обојен наизмјенично плавом и бијелом 

бојом. 

Члан 9. 

Име трга обиљежава се таблама које се постављају 

на улазу сваке улице на трг. 

Ако на улазу на трг нема погодног објекта на који 

би се табла поставила, постављање се врши на 

начин  прописан ставом 2. претходног члана. 

Члан 10. 

Табле којима се обиљежавају имена улица и 

тргова, постављају се на уочљивим мјестима на 

висини која не може бити нижа од 2,5 метара, 

нити виша од 3,5 метара. 

Члан 11. 

Табле за обиљежавање имена улица и тргова које 

се постављају на зидове зграда израђују се на  

подлози плаве боје величине 50x30 центиметара. 

Табле за обиљежавање назива улица и тргова које 

се постављају на стубове израђују се  на подлози  

плаве боје, величине 60x25 центиметара, 

обострано су исписане са рефлектујућом 

подлогом. Причвршћују се елементима који 

морају бити заштићени од корозије. 

Текст имена улице, односно трга исписује се 

бијелом бојом великим штампаним словима. 

Члан 12. 

Бројеви зграда (кућни бројеви) означавају се 

таблицама  које, поред броја садрже и име улице, 

односно трга на којем се  зграда налази. 

Бројеви зграда у насељеним мјестима и насељима  

у којима није обавезно одређивање  назива улица 

и тргова означавају се таблицама које, поред  

броја садрже и име насељеног мјеста, односно 

насеља. 

Члан 13. 

Таблица са кућним бројем поставља се на 

уочљиво мјесто изнад или с десне стране улаза у 

зграду првенствено на уличну страну зграде 

(фасаде). 

Члан 14. 

Ако зграда има више улаза, сваки улаз има 

посебан кућни број. 

Ако би означавање улаза у зграду  кућним 

бројевима изазвало потребу промјене кућних 

бројева на сусједним зградама, сви улази у зграду 

означиће се  истим кућним бројем, којем ће се 

додати посебна словна ознака на сваки улаз. 

Ако би означавање новоизграђене зграде кућним 

бројем захтјевало промјену кућних бројева на 

постојећим зградама, новоизграђена зграда ће се 

означити  бројем прве сусједне зграде која има 

мањи кућни број, с тим што ће се том броју додати 

словна ознака. 

Стамбено-пословни објекти, као и објекти тржних 

центара са више пословних простора означават ће 

се тако што се кућни број додјељује стамбеним 

улазима, односно објекту тржног центра, а 

пословним просторима се додјељују бројеви који 

ће представљати подброј претходног кућног броја. 

Словна ознака уз број зграде додаје се по 

азбучном реду и чини саставни дио кућног броја. 

Члан  15. 

У насељима која чине засебну урбанистичку 

цјелину означавање зграда бројевима започиње од 

стране на којој у насеље  улази главна 

саобраћајница која води од центра, а означавање 

осталих улица, равна се према тој саобраћајници. 

Члан 16. 

Означавање зграде кућним бројевима у насељеним 

мјестима у којима улице и тргови имају утврђена 

имена, врши се тако што се зграде с лијеве стране 

улице означавају непарним бројевима, почев  од 

броја 1, а зграде с десне стране улице парним 

бројевима, почев од броја 2. 

У улицама  у којима се све зграде налазе са једне 

стране улице као и на трговима, означавање зграда 

бројевима врши се у непрекинутом низу почев од 

броја 1. 

Означавање зграда бројевима у насељима (селима) 

за које није обавезно одређивање имена улица, 

врши се у непрекинутом низу почев од броја 1 и 

то оним редом који на најпогоднији и најкраћи 

начин повезује  зграде почев од улаза у мјесто из 

правца Требиња. 

Члан 17. 

Таблица кућног броја  израђује се на подлози 

плаве боје, величине 20x15 цм. 

Број зграде, словна ознака, назив улице, трга или 

насељеног мјеста, исписују се бијелом бојом. 

Текст назива улице, трга или насељеног мјеста, 

исписује се штампаним словима, ћириличним 

писмом. 
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Висина броја и словне ознаке, једнака је најмање 

двострукој висини слова којима је на истој 

таблици исписан назив улице, трга или насељеног 

мјеста. 

Члан 18. 

Кућни број, одређује својим актом, надлежни 

орган управе. 

Члан 19. 

Подаци о насељима, улицама, трговима и зградама 

воде се у посебном регистру. 

Регистар  о улицама и трговима води се за свако 

насеље посебно, а регистар о зградама за сваку 

улицу, трг, односно засеок или село гдје нема 

улица. 

Регистар из претходног става, води надлежни 

орган управе. 

Члан 20. 

Регистар улица и тргова садржи: 

1. Назив насељеног мјеста (насеља), 

2. Назив улице, односно трга, 

3. Кратак и јасан опис положаја улице, односно 

одакле почиње и гдје се завршава, 

4. Број службеног гласника у којем је објављена 

одлука о одређивању улице и њеног назива и 

5. Примједба-Промјена 

 

Члан 21. 

Регистар зграда садржи: 

1. Назив насељеног мјеста, 

2. Назив улице-трга, 

3. Број зграде, 

4. Датум обиљежавања, 

5. Опис зграде, 

6. Име власника зграде (и матични број), 

7. Број катастарске парцеле, 

8. Шифра катастарске општине, 

9. Шифра статистичког круга и 

10. Промјене (Садржај промјене, датум 

промјене). 

Члан 22. 

Набавку и постављање табли са  називима улица и 

тргова, врши надлежни орган управе. 

Набавку таблица са бројевима зграде, врши 

надлежни орган управе, а трошкове сноси власник  

односно корисник зграде или организација која 

управља зградом. 

Трошкове постављања таблица са бројем зграде на 

одговарајуће мјесто на згради сноси Општина и 

постављање врши надлежни орган управе. 

Власник односно корисник зграде или 

организација која управља зградом, дужан је да на 

позив и по налогу надлежног органа управе, у 

остављеном року, уплати трошкове таблице са 

бројем  зграде. 

Уколико власник, односно корисник зграде или 

организација која управља зградом не поступи у 

смислу претходног става, надлежни орган управе 

ће извршити  набавку таблице о трошку  власника  

или  организације која управља зградом. 

Породице погинулих бораца, социјално угрожени 

и РВИ  од прве до пете  категорије су ослобођени 

плаћања трошкова набавке и постављања таблица 

са бројевима зграде. 

Члан 23. 

Власник, односно корисник зграде или 

организација која управља зградом, дужни су 

омогућити постављање табле са називом улице 

или трга, односно таблице са кућним бројем. 

Члан 24. 

Забрањено је неовлаштено постављање или 

скидање табли са називом улица и тргова и 

таблица с кућним бројевима. 

Члан 25. 

Инвеститор нове зграде дужан је да најмање 30 

дана прије подношења захтјева за одобрење за 

употребу  зграде или прије почетка коришћења 

зграде, поднесе захтјев за означавање зграде 

кућним бројем и уплати новчана средства 

потребна за набавку таблице кућног броја. 

Члан 26. 

Власник, односно корисник зграде или 

организација која управља зградом дужан је да у 

року од 15 дана од нестанка или оштећења 

таблице кућног броја пријави надлежном органу 

управе нестанак или оштећења таблице и да 

уплати новчана средства потребна за набавку нове 

таблице. 

Члан 27. 

Надлежни орган управе дужан је у року од 2 

мјесеца од дана утврђивања или промјене назива 

улице или трга и одређивања или промјене кућних 

бројева, поставити нове или замјенити старе табле 

са називом улице или трга, односно обезбједити 

постављање нових или замјену старих таблица с 

кућним бројевима. 

Трошкове промјене кућног броја сноси Општина 

ако се  промјена врши у року краћем од 10 година. 

Члан 28. 

Власник, односно корисник зграде или 

организација која управља зградом, дужни су да 

прије него што започну  рушење зграде која је 

означена кућним бројем, о томе писмено обавјесте  

надлежни орган управе. 

Члан 29. 

Надзор над примјеном одредби ове Одлуке врши 

Комунална полиција општине Требиње. 
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IV КАЗНЕНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 30. 

Новчаном казном у износу  од 300,00 КМ  до  

1.000,00 КМ, казниће се   правно лице 

1. ако не уплати трошкове набавке таблице са 

кућним бројем, 

2. ако онемогући  постављање табле са називом 

улице или трга или таблице са кућним 

бројем, 

3. ако неовлаштено постави или скине  таблу са 

називом улице или трга или таблицу са 

кућним бројем, 

4. ако  надлежном органу управе у одређеном 

року не поднесе захтјев за означавање нове 

зграде кућним бројем, 

5. ако у одређеном  року не пријави нестанак  

или оштећење  таблице са кућним бројем, 

6. ако  писмено не обавјести надлежни орган 

управе о рушењу зграде која је означена 

кућним бројем. 

За прекршаје  из става 1. овог члана, казниће се 

одговорно лице  у правном лицу новчаном казном 

у износу од  100,00 КМ  до 500,00 КМ. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и 

физичко лице новчаном  казном од 50,00 КМ  до 

200,00 КМ. 

Члан 31. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-211/11 

Датум:02.11.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 2. Закона о основама  

безбједности саобраћаја на путевима у БиХ 

(''Службени гласник БиХ'', број 6/06) 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 02.11.2011. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о измјени и допуни Одлуке о безбједности 

саобраћаја на путевима на подручју општине 

Требиње 

 

Члан 1. 

У Одлуци о безбједности саобраћаја на путевима 

на подручју општине Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“, број 1/97, 4/99, 6/01, 

7/02, 3/03, 3/04, 4/04, 9/05, 2/06, 8/06, 8/08, 3/09, 

4/10, 5/10, 3/11 и 4/11 – пречишћени текст) мијења 

се члан 2. на начин да се бришу ријечи „ 40 km/h“, 

а умјесто њих треба да стоји „50 km/h“. 

 

Члан 2.  

У наведеној Одлуци мијења се члан 22.  став 1. 

тако што се додаје тачка 7. која гласи: 

„Становници Старог Града који имају могућност 

да паркирају возило на властитој парцели (у 

оквиру дворишта или у гаражу) могу добити 

дозволу за куповину даљинског управљача којим 

могу регулисати улаз-излаз, према сопственој 

потреби и мимо времена назначеног у ставу 6. 

Права и обавезе које произилазе из овог става 

биће детаљно регулисане у оквиру Одобрења које 

ће, на захтјев странке, издати Одјељење за 

стамбено-комуналне послове. Уколико се утврди 

да је дошло до злоупотребе овог права, странка 

трајно губи право на посједовање истог“. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-212/11 

Датум:02.11.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 

101/04, 42/05 и 118/05) и члана 31. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

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

вези са чланом 51. Закона о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број 30/07 и 29/10), 

Скупштина Општине Требиње на сједници 

одржаној дана 02.11.2011. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о стављању ван снаге  

Одлуке о прихватању потенцијалног кредитног 

задужења према Влади Републике Аустрије по 

Пројекту „Систем водоснабдијевања у 

општини Требиње“ 

 

1. 

Ставља се ван снаге Одлука Скупштине Општине 

Требиње о прихватању потенцијалног кредитног 

задужења према Влади Републике Аустрије по 

Пројекту „Систем водоснабдијевања у општини 

Требиње“ број 09-013-114/10 од 14.06.2010. 

године. 

2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-213/11 

Датум:02.11.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 
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На основу члана 48. и 51. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 30/07 и 29/10), 

члана 58. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 54/08, 126/08 и 92/09), члана  30. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и 

члана 31. Статута Општине Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“, број 08/05, 10/05, 

13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина Општине Требиње 

на сједници одржаној дана 02.11.2011. године, 

донијела је  

ОДЛУКУ 

о прихватању кредитног задужења Општине 

Требиње код Европске инвестиционе банке за 

пројекат „Реконструкција и доградња система 

водоснабдијевања и канализације у општини 

Требиње“ 

 

1. 

Прихвата се кредитно задужење Општине 

Требиње код Европске инвестиционе банке (ЕИБ) 

у износу од 6.000.000 КМ (словима: шестмилиона 

КМ) за финансирање пројекта „Реконструкција и 

доградња система водоснабдијевања и 

канализације у општини Требиње“ (у даљем 

тексту: „ Пројекат“), а у оквиру Пројекта 

„Водовод и канализација Републике Српске“. 

 

2. 

Кредитна средства из тачке 1. усмјериће се за 

реализацију Пројекта „Реконструкција и доградња 

система водоснабдијевања и канализације у 

општини Требиње“,  а све према приједлогу 

Пројекта (Project fiche). Циљ пројекта је еколошко 

и одрживо водоснабдијевање и третман отпадних 

вода што ће допринијети побољшању услова 

живота грађана Требиња. 

 

3. 

Кредит се Општини Требиње одобрава под 

следећим условима: 

- рок отплате: 25 година, 

- период одгоде плаћања: 8 година, 

- камата: фиксна или промјенљива са фиксним 

интервалом (ЕУРИБОР + фиксни интервал), 

израчуната по процедури ЕИБ-а, 

- кредит се повлачи у траншама, 

- приликом повлачења сваке транше дефинисаће 

се камата и датуми плаћања (тромјесечно, 

полугодишње или годишње), 

- отплата транше ће се вршити у складу са 

табелом амортизације коју ће ЕИБ доставити 

након исплате сваке транше, а истом ће се 

дефинисати: датум исплате, износ, рокови 

отплате и каматна стопа за сваку конкретну 

траншу, 

- плаћање главнице и камате: тромјесечно, 

полугодишње или годишње и 

- затезна камата: ЕУРИБОР +2% годишње, 

односно фиксна камата + 0,25% годишње, а 

према правилима ЕИБ-а. 

  

4. 

Рок за повлачење средстава је 30. јун 2015. године, 

уз могућност продужетка на основу договора са 

Европском инвестиционом банком.  

     

5. 

Остварени изворни приходи Буџета општине 

Требиње у 2010. години износе 14.496.187 КМ, и 

то порески приходи 7.656.034 КМ и непорески 

приходи 6.840.153 КМ.  

Стање дуга Општине Требиње по кредитном 

задужењу по основу дугорочних кредита на дан 

30.09.2011. године износи 4.421.512,56 КМ.  

У 2012. години по постојећем кредитном 

задужењу за отплату доспијева 970.105,56 КМ, 

што представља 6,69 % изворних прихода 

остварених у 2010.години. 

Укупан износ обавеза по постојећем и 

предложеном кредитном задужењу у 2012. години 

износи 1.052.005,56 или 7,25 % од остварених 

изворних прихода у 2010. години.  

 

6. 

Период амортизације капиталне инвестиције која 

ће се финансирати из кредитног задужења је 50 

година за објекте и 15 година за опрему. 

  

7. 

Овлашћује се Начелник Општине да потпише 

Уговор о преносу кредитних средстава по 

Пројекту „Водовод и канализација Републике 

Српске“ између Владе Републике Српске – 

Министарства финансија и Општине Требиње и 

Уговор о регулисању међусобних права и обавеза 

по Пројекту између Општине Требиње и ЈП 

„Водовод“а.д. Требиње.  

 

8. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник 

Општине и Тим за имплементацију пројекта 

(ПИТ). 

 

9. 

План отплате новог кредитног задужења по 

ануитетном плану који је саставни дио ове Одлуке 

је подложан промјенама у складу са обрачуном за 

сваку траншу.  

 

10. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-214/11 

Датум:02.11.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 
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На основу члана 31. Статута Општине Требиње 

(„Службеник гласник Општине Требиње“ број 

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

Комисије за награде и признања од 26.10.2011. 

године, Скупштина општине Требиње, на 

сједници одржаној дана 02.11.2011. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о додјели признања 

Члан 1. 

Поводом 13. новембра – Дана ослобођења 

Требиња – Скупштина општине Требиње 

додјељује Повељу почасног грађанина Требиња 

Предсједнику Републике Српске господину 

Милораду Додику. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Општине 

Требиње". 

                                                               

Број:09-013-215/11 

Датум:02.11.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 31. Статута Општине Требиње 

(„Службеник гласник Општине Требиње“ број 

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

Комисије за награде и признања од 26.10.2011. 

године, Скупштина општине Требиње, на 

сједници одржаној дана 02.11.2011. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о додјели признања 

Члан 1. 

Поводом 13. новембра – Дана ослобођења 

Требиња – Скупштина општине Требиње 

додјељује Повељу Општине Требиње за 2011. 

годину, 

- МХ Електропривреда Републике Српске – 

Матичном предузећу акционарско друштво 

Требиње  

и  

- Његовом преосвештенству Владики Захумско 

Херцеговачком и Приморском господину 

Григорију. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Општине 

Требиње". 

                                                              

Број:09-013-215-1/11 

Датум:02.11.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени  гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 31. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

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

вези са Одлуком Начелника Општине број: 11-

111-27-2/10 од 25.10.2010. године, Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној  дана 

02.11.2011. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о отпису основних средстава и новчаних 

потраживања 

  

Члан 1. 

Врши се отпис основних средстава Општине 

Требиње укупне вриједности 43.580,42 КМ, а 

према прегледу који је саставни дио ове Одлуке, 

због губитка својства и трајне промјене намјене 

средстава, као и отпис новчаних потраживања са 

Буџета Општине Требиње у укупном износу у 

висини од 231.782,01 КМ и са Административне 

службе Општине Требиње у висини од 500,00 КМ, 

а према прегледу који је саставни дио ове Одлуке, 

због немогућности наплате тих потраживања. 

 

Члан 2. 

У складу са чланом 1. ове Одлуке, 

Административна служба Општине Требиње, 

Одјељење за финансије извршиће одговарајућа 

књиговодствена евидентирања. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“.     

      

Број:09-013-217/11 

Датум:02.11.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 5. и члана 13. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07) и члана 51. Статута Општине 

Требиње („Службеник гласник Општине 

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

Скупштина општине Требиње, на сједници 

одржаној дана 02.11.2011.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке  

о оснивању Дома здравља Требиње 

 

Члан 1. 

Назив Одлуке о оснивању Дома здравља Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

3/94, 3/09 и 2/10) мијења се и гласи „Одлуку о 

оснивању Јавне здравствене установе Дом 

здравља Требиње“. 
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Члан 2. 

Члан 2. се мијења и гласи: 

 

„Пуни назив установе из члана 1. ове Одлуке је: 

Јавна здравствена установа Дом здравља Требиње. 

Скраћени назив установе је ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА 

ТРЕБИЊЕ. 

Сједиште ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ТРЕБИЊЕ је у 

Требињу“. 

 

Члан 3. 

У свим осталим члановима Одлуке о оснивању 

Дома здравља Требиње („Службени гласник 

Општине Требиње“, број 3/94, 3/09 и 2/10) ријечи 

„Дом здравља“ замјењују се ријечима „ЈЗУ  Дом 

здравља Требиње“. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Општине 

Требиње". 

                                                               

Број:09-013-219/11 

Датум:02.11.2011. 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 02.11.2011. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Прихвата се Информација о стању безбједности на 

подручју општине Требиње за период од 01.07. до 

30.09.2011. године. 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-208/11 

Датум:02.11.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 02.11.2011. године, 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 187. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/08), у предмету установљења права 

служности за изградњу ТК мреже у насељима 

Хрупјела, Засад и Мостаћи, а по захтјеву 

Телекомуникација РС, АД Бања Лука – ИЈ 

Требиње, донијела је 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1. Даје се сагласност Начелнику Општине 

Требиње Др Доброславу Ћуку да може 

закључити Уговор о установљењу права 

служности за изградњу ТК мреже у насељима 

Хрупјела, Засад и Мостаћи, на земљишту 

означеном као кч. број 4189, 3868/1, 3292 – 

уписано у зк.ул. број 19 К.О. Требиње као 

јавно добро и к.ч. број 3866 – уписано у зк.ул. 

број 1767 К.О. Требиње као државна својина са 

1/1 дијела. 

Уговор о установљењу права служности ће се 

потписати са Телекомуникације РС, АД Бања 

Лука – ИЈ Требиње. 

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Требиње“. 

 

Број:09-013-210-5/11 

Датум:02.11.2011. 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 02.11.2011. 

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч К Е 

 

I 

1. Актуелна економско социјална ситуација у 

Општини Требиње је веома сложена и захтјева 

пуну пажњу и додатне мјере, како из 

надлежности локалне управе, тако и све друге 

активности како руководства Општине, тако и 

других субјеката у граду који могу 

допринијети побољшању ситуације. 

2. Највећу пажњу Општине Требиње и њених 

грађана привлачи стање у „Новотексу“ а.д. 

Требиње у стечају и „Индустрији алата“ 

Требиње, па се руководство Општине 

обавезује да активно прати развој ситуације у 

овим предузећима и учини све да се она 

сачувају у пуном капацитету. 

3. Тражи се од руководства Општине Требиње да 

активно ради на обезбјеђењу услова за 

привлачење нових инвестиција и стварање 

повољног пословног амбијента. 

4. Потребно је створити што повољније 

инфраструктурне и друге услове како би се и 

Индустријска зона „Волујац“ у пуном 

капацитету ставила у функцију. 
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5. Задужује се руководство Општине Требиње да 

изврши анализу начина кредитирања из 

средстава остварених по основу накнада за 

кориштење природних ресурса, као и да 

предложи измјену одлуке која регулише то 

питање у смислу побољшања функционисања 

ове кредитне линије. 

6. Даје се подршка Општини Требиње да настави 

са политиком субвенционирања дијела каматне 

стопе на кредите Инвестиционо – развојне 

банке Републике Српске, у циљу побољшања 

услова финансирања развоја и запошљавања. 

7. Задужује се Начелник општине Требиње да 

посредством Савеза општина и градова РС 

иницира у Народној скупштини РС доношење 

закона којим ће се дефинисати подстицаји за 

извозна предузећа као и измјену Закона о 

накнадама за кориштење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије у 

смислу повећања издвајања које добијају 

општине. 

8. Задужује се општинска Комисија за праћење 

имплементације „Стратегије развоја општине 

Требиње 2009-2017.година“ да изврши анализу 

имплементације документа за претходни 

трогодишњи период. 

II 

Ови закључци ступају на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“.                                                       

Број:09-013-216/11 

Датум:02.11.2011. 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 02.11.2011. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Прихвата се Извјештај о реализацији Плана 

активности везаних за реализацију препорука и 

отклањања неправилности по извјештају о 

ревизији финансијских извјештаја у општини 

Требиње за период од 01.01. до 31.12.2008. 

године. 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-218/11 

Датум:02.11.2011. 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 02.11.2011. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Прихвата се Информација о стању заштите 

културно-историјског и природног насљеђа на 

подручју општине Требиње. 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-220/11 

Датум:02.11.2011. 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),  

Начелник Општине, донио је   

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Одобрава се пренос средстава у висини од 

5.000,00 КМ, из средстава буџетске резерве, на 

рачун број: 1610200000000098, позив на број: 

0920317476 код Рајфајзен банке, Гудељ Огњену, 

на име помоћи за покривање дијела трошкова 

лијечења. 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:11-430-365/11 

Датум:14.10.2011. 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 Закључком број:11-431-6/10 од 09.09.2010. 

године, Начелник Општине, донио је  

 



Датум: 04.11.2011. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ  Број: 7 - Страна: 11 

 

З А К Љ У Ч А К  

I 

Одобрава се пренос средстава у висини од 

2.000,00 КМ, из средстава планираних за остале 

уговорене обавезе Начелника Општине, на рачун 

број: 1533885849 код Хипо Алпе Адриа банке, 

Парежанин Владимиру, на име помоћи за 

покривање дијела трошкова везаних за докторске 

акадамске студије на Архитектонском факултету 

Универзитета у Београду. 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:11-431-59/11 

Датум:20.10.2011. год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

   Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. 

Статута Општине Требиње („Службени гласник 

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

5/10), Начелник Општине даје   

 

С  А  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 

на Одлуку о допуни и измјени Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста Јавне установе за одгој дјеце 

„Наша радост“ Требиње број: 295/11 од 

15.09.2011. године 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о допуни и измјени 

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Јавне установе за 

одгој дјеце „Наша радост“ Требиње број: 295/11 

од 15.09.2011. године. 

II 

Ова Сагласност ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње.“ 

Број:11-12-3/11 

Датум:24.10.2011. 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. 4. 

на основу рјешења број 06-372-28/11 од 

15.09.2011. године, извршио је у регистар 

заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: 01-076 упис оснивања: 

Заједнице етажних власника Требиње, ул. Јована 

Рашковића 10 са сљедећим подацима:  

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 

Требиње, улица Јована Рашковића -10. 

Оснивачи: 16 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 Неђо Милетић, предсједник 

Управног одбора и предсједник Скупштине Миро 

Давидовић, самостално и без ограничења. 

 

Број: 06-372-28/11 

Датум:15.09.2011.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 06-372-29/11 од 

14.10.2011. године, извршио је у регистар 

заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број: 01-077 упис оснивања: 

Заједнице етажних власника Требиње, Јужни 

градски излаз, ламела 4, улаз 6, са сљедећим 

подацима:  

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 

Требиње, Јужни градски излаз, ламела 4, улаз број 

6. 

Оснивачи: 12 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 Милошевић Сејмон 

предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења и предсједник Скупштине Предраг 

Турнић. 

 

Број: 06-372-29/11 

Датум:14.10.2011.год. 

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Стеван Бекан, с.р. 

 



Број: 7 - Страна: 12   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ Датум: 04.11.2011. 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј  

 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

1. Одлука о усвајању Акционог плана превенције малољетничког преступништва и 

примјене алтернативних мјера за општину Требиње 2012-2013. 1 

2. Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у 

општој употреби – јавно добро  1 

3. Одлука о замјени некретнина 1 

4. Одлука о замјени некретнина 2 

5. Одлука о замјени некретнина 2 

6. Одлука о замјени некретнина 3 

7. Одлука о утврђивању и обиљежавању имена насеља, улица и тргова и означавању зграда 

бројевима 3 

8. Одлука о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима на подручју 

општине Требиње 6 

9. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о прихватању потенцијалног кредитног задужења 

према Влади Републике Аустрије по Пројекту „Систем водоснабдијевања у општини 

Требиње“ 6 

10. Одлука о прихватању кредитног задужења Општине Требиње код Европске 

инвестиционе банке за пројекат „Реконструкција и доградња система водоснабдијевања 

и канализације у општини Требиње“ 7 

11. Одлука о додјели признања – Повеље почасног грађанина Требиња 8 

12. Одлука о додјели признања – Повеље Општине Требиње за 2011. годину 8 

13. Одлука о отпису основних средстава и новчаних потраживања 8 

14. Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Дома здравља Требиње 8 

15. Закључак о прихватању Информације о стању безбједности на подручју општине 

Требиње за период од 01.07. до 30.09.2011. године 9 

16. Закључак о давању сагласности Начелнику Општине Требиње 9 

17. Закључци о Актуелној економско социјална ситуација у Требињу 9 

18. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Плана активности везаних за 

реализацију препорука и отклањања неправилности по извјештају о ревизији 

финансијских извјештаја у општини Требиње за период од 01.01. до 31.12.2008. године 10 

19. Закључак о прихватању Информације о стању заштите културно-историјског и 

природног насљеђа на подручју општине Требиње 10 

 

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

1. Закључак 10 

2. Закључак 10 

3. Сагласност на Одлуку о допуни и измјени Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Јавне установе за одгој дјеце „Наша радост“ Требиње 

број: 295/11 од 15.09.2011. године. 11 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда 11 

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда 11 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Требиње – Стручна служба Скупштине, Улица Вука Караџића бр. 2. 89101 

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


