
  С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 

 

ОПШТИНЕ    ТРЕБИЊЕ 

 

 

Година XLIVI                       Требиње ___.2009.године                                     Број: 7 

___________________________________________________________________________ 

             На основу члана 4. Закона о промету непокретности („Сл. 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 („Сл. гласник 

Општине  Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) Скупштина општине Требиње на 

сједници одржаној дана 17.09.2009.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 су изгубиле статус непокретности у општој употреби (јавно добро) 

некретнине означене као: 

 

- к.ч. број 1439/5 у површини од 11 м2, К.О. Жупа – 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 

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:09-013-241/09                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

             На основу члана 4. Закона о промету непокретности („Сл. 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 („Сл. гласник 

Општине  Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) Скупштина општине Требиње на 

сједници одржаној дана 17.09.2009.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 су изгубиле статус непокретности у општој употреби (јавно добро) 

некретнине означене као: 



 

- к.ч. број 3204/5, у површини од 20 м2, 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 

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:09-013-241-1/09                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                              Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

             На основу члана 2.,3. и 4. Правилника о поступку јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта у државној својини („Службени гласник Републике Српске“, 

број 14/07), а у вези са чланом 43. и 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени 

гласник Републике Српске“, број 112/06), и члана 51. Статута Општине Требиње („Сл. 

гласник Општине  Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 17.09.2009.године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној 

својини 

 

1. 

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се путем усменог јавног 

надметања продаја неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини, и то: 

- к.ч. број 608/82, у површини од 486 м2, „градилиште“, 

- к.ч. број 608/76, у површини од 325 м2, „градилиште“, 

- к.ч. број 608/70, у површини од 382 м2, „градилиште“, 

- к.ч. број 608/73, у површини од 378 м2, „градилиште“, 

- к.ч. број 608/94, у површини од 304 м2, „градилиште“, 

- к.ч. број 608/101, у површини од 361 м2, „градилиште“, 

- к.ч. број 608/102, у површини од 419 м2, „градилиште“, 

- к.ч. број 608/103, у површини од 348 м2, „градилиште“, 

- к.ч. број 608/104, у површини од 383 м2, „градилиште“, 

- к.ч. број 608/105, у површини од 383 м2, „градилиште“, 

- к.ч. број 608/109, у површини од 447 м2, „градилиште“, 

- к.ч. број 608/110, у површини од 420 м2, „градилиште“, 

- к.ч. број 608/113, у површини од 726 м2, „градилиште“, 

- к.ч. број 608/123, у површини од 363 м2, „градилиште“, 

- к.ч. број 630/39, у површини од 486 м2, „пашњак“, све у К.О. Горица, уписане у 

зк.ул. број 23, К.О. Горица, а све у складу са стручним мишљењем Одјељења за 

просторно уређење Општине Требиње, број: сл./09 од 03.09.2009. године, за 

стамбену изградњу, и  



- к.ч. број 2304/1 у површини од 1710 м2, К.О. Чичево, уписано у зк. ул. број 40 

К.О. Чичево, а у складу са стручним мишљењем Одјељења за просторно 

уређење Општине Требиње, број: сл./09 од 03.09.2009. године, за изградњу 

расадника. 

 

2. 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке 1. ове Одлуке, као и остали 

услови продаје утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта у државној 

својини, који ће се објавити у средствима јавног информисања. 

 

3. 

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан уплатити износ од 10% од почетне 

продајне цијене, а на рачун продавца број: 5658018000000214, трансакциони рачун 

прихода буџета Општине Требиње – накнада за продато грађевинско земљиште. 

 

4. 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће се закључити купопродајни 

уговор дужан је уплатити купопродајну цијену на рачун број: 5658018000000214, 

трансакциони рачун прихода буџета Општине Требиње, у року од 15 дана од дана 

одржане продаје (лицитације). 

Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 7 дана од дана након уплате 

купопродајне цијене, о чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 

 

5. 

Поступак лицитације грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију. 

 

Број:09-013-241-2/09                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

             На основу члана 2.,3. и 4. Правилника о поступку јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта у државној својини („Службени гласник Републике Српске“, 

број 14/07), а у вези са чланом 43. и 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени 

гласник Републике Српске“, број 112/06), и члана 51. Статута Општине Требиње („Сл. 

гласник Општине  Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 17.09.2009.године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној 

својини 

 

1. 

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се путем усменог јавног 

надметања продаја неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини, и то: 

- к.ч. број 125/17 у површини од 3009 м2 и 

- к.ч. број 125/18 у површини од 7000 м2, обје у К.О. Површ, а све у складу са 

стручним мишљењем Одјељења за просторно уређење Општине Требиње, број: 

сл./09 од 03.09.2009. године, за изградњу производних, односно складишних 

објеката.  

 

2. 



Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке 1. ове Одлуке, као и остали 

услови продаје утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта у државној 

својини, који ће се објавити у средствима јавног информисања. 

 

3. 

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан уплатити износ од 10% од почетне 

продајне цијене, а на рачун продавца број: 5658018000000214, трансакциони рачун 

прихода буџета Општине Требиње – накнада за продато грађевинско земљиште. 

 

4. 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће се закључити купопродајни 

уговор дужан је уплатити купопродајну цијену на рачун број: 5658018000000214, 

трансакциони рачун прихода буџета Општине Требиње, у року од 15 дана од дана 

одржане продаје (лицитације). 

Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 7 дана од дана након уплате 

купопродајне цијене, о чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 

 

5. 

Поступак лицитације грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију. 

Број:09-013-241-3/09                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

(„Службени гласник Републике Српске“ број 112/06), члана 9. Одлуке о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 1/2008), и члана 51. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 

3/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 17.09.2009. године, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у државној својини 

 

1. Продаје се непосредном погодбом, уз накнаду, по тржишној цијени 1/8 дијела 

грађевинског земљишта означеног као к.ч. број 531/4, врт у површини од 230 м2, 

уписано у зк. ул. број 486, К.О. Бихово, Бусулаџић (Заима) Хамдији, у сврху 

комплетирања грађевинске парцеле. 

2. Овлашћује се Начелник Општине Требиње, Др Доброслав Ћук да може 

потписати Уговор о продаји грађевинског земљишта, у коме ће бити регулисана 

међусобна права и обавезе уговорних страна. 

3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Требиње. 

Број:09-013-241-7/09                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник 

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

(„Службени гласник Републике Српске“, број 1/2008), и члана 51. Статута Општине 

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

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 17.09.2009. године, донијела 

је 



 

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени некретнина 

 

Члан 1. 

Општина Требиње даје некретнине означене као к.ч. број 1388/4 К.О. Требиње у 

површини од 111 м2, државна својина 1/1, орган управљања СО Требиње, Митровић 

(Јова) Нешу за некретнине наведене у члану 2. ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

Митровић (Јова) Нешо даје некретнине означене као к.ч. број 1389/4 у површини од 111 

м2 К.О. Требиње, власништво Митровић (Јова) Неша са 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:09-013-241-8/09                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 17.09.2009. године, донијела 

је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета за период 01.01.-30.06.2009. године 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о извршењу Буџета за период 01.01.-30.06.2009. године. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу Буџета за период 01.01.-30.06.2009. 

године. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Општине Требиње". 

 

Број:09-013-242/09                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                     Веселин Савић,с.р. 



На основу члана 5. став 1. и 2. Закона о буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 54/08 и 126/08) те на основу члана 31. 

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

13/05 и 3/08) 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 17.09.2009. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Ребаланса Буџета Општине Требиње за 2009. годину 

 

Члан 1. 

Усваја се Ребаланс Буџета Општине Требиње за 2009. годину.    

 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс Буџета Општине Требиње за 2009. годину. 

 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

 

Број:09-013-244/09                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 

________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 17.09.2009. године, донијела 

је 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

Господин Васо Гуровић разрјешава се дужности директора ЈУ „Агенције за развој 

малих и средњих предузећа“ Требиње, на лични захтјев. 

 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Општине Требиње". 

 

 

Број:09-013-246/09                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби («Службени гласник 

Републике Српске» број 68/07), члана 4. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник Републике Српске“ број 41/03), члана 51. Статута 



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

3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње («Службени гласник 

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

сједници одржаној дана 17.09.2009. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању вршиоца дужности директора ЈУ „Дом младих“ Требиње 

 

Члан 1. 

Господин Тихомир Делић, именује се за вршиоца дужности директора ЈУ „Дом 

младих“ Требиње. 

 

 

Члан 2. 

Именовани ће обављати послове в.д. директора до коначног избора директора ЈУ „ Дом 

младих“. 

 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

 

Број:09-013-247/09                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                Веселин Савић 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби («Службени гласник 

Републике Српске» број 68/07), члана 4. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник Републике Српске“ број 41/03), члана 51. Статута 

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

3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње («Службени гласник 

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

сједници одржаној дана 17.09.2009. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању вршиоца дужности директора ЈУ „Агенције за развој малих и 

средњих предузећа“ Требиње 

 

 

Члан 1. 

Господин Александар Куртовић, именује се за вршиоца дужности директора ЈУ 

„Агенције за развој малих и средњих  предузећа“ Требиње. 

 

 

Члан 2. 

Именовани ће обављати послове в.д. директора до коначног избора директора ЈУ 

„Агенције за развој малих и средњих предузећа“. 

 



 

Члан 3. 

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

Општине Требиње. 

 

 

Број:09-013-248/09                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 51. и 55. Закона о уређењу простора („Службени гласник РС“ бр. 

84/02), и члана 31. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ 

број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина опшштине Требиње на сједници одржаној 

дана 17.09.2009.  године донијела је  

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради  Урбанистичког пројекта  

„Лучин До – Бањевци“ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Урбанистичког пројекта „Лучин До –Бањевци“  

( 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:  

источном страном магистралног пута Требиње – Никшић у дужини цца 250 м, 

западном страном катастарском границом власништва у дужини цца 150 м, 

јужном страном постојећом трасом водовода у дужини цца 100 м, уз пресјецање 

пута, 

сјеверном страном од заштитног појаса у насељу Бањевци са пресјецањем пута. 

Површина обухвата Пројекта је цца 13 000 м
2
. 

 

Члан 4. 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за израду Пројекта 

обезбиједиће инвеститор. 

  

Члан 5. 

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

израде Пројекта ће одредити инвеститор. 

 

Члан 6. 

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

 

Члан 7. 

Пројекат се доноси за временски период од 6  година. 

 

Члан 8. 



Нацрт Пројекта ће утврдити носилац припреме Пројекта и ставити га на јавни увид.  

Носилац израде Пројекта ће након јавног увида размотрити приспјеле писмене 

примједбе на Нацрт Пројекта и доставити носиоцу припреме Пројекта, образложено 

мишљење о примједбама које нису могле бити прихваћене.  

Носилац припреме Пројекта и овлаштени предлагач ће утврдити приједлог Пројекта, те 

предложити СО Требиње његово доношење. 

 

 

 

Члан 9. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику 

општине Требиње. 

 

Број:09-013-251/09                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                              Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Општине Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине 

општине Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 17.09.2009. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о расписивању поновног Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних 

одбора у јавним установама чији је  

оснивач Општина Требиње 

/за позиције које су упражњене / 

 

Члан 1. 

Расписује се поновни Јавни конкурс за избор и именовање чланова управних одбора у 

јавним установама чији је оснивач Општина Требиње, и то у: ЈУ Агенција за развој 

малих и средњих предузећа један члан, ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ два члана и ЈУ 

Требињестан једног члана. 

  

Члан 2. 

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

Законом, прописани су посебни критерији и услови Одлуком о утврђивању критерија за 

избор и именовање органа у јавним предузећима и установама чији оснивач је Општина 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 4/05 и 1/08). 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке објавиће се у «Службеном гласнику Републике 

Српске» те дневном листу «Глас Српске». 

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

претходног става. 

 

Члан 4. 

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

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



утврђеним критеријима прописаних Законом, Одлуком Скупштине општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“ број: 4/05 и 1/08 ) и критеријима утврђеним 

Статутима jавних установа чији је оснивач Општина Требиње, уколико су исти 

усклађени са наведеном Одлуком, извршиће Комисија за избор гдје Скупштина 

општине врши коначно именовање. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Општине Требиње". 

 

Број:09-013-253/09                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                          Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 17.09.2009. године, донијела 

је 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

Госпођа Жељка Краљевић разрјешава се дужности члана Комисије за равноправност 

полова, на лични захтјев. 

 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Општине Требиње". 

 

Број:09-013-254/09                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                              Веселин Савић,с.р. 

________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 17.09.2009. године, донијела 

је 

О  Д  Л  У  К  У 

 

Члан 1. 

Господин Рајко Ћапин разрјешава се дужности члана Школског одбора Центар 

средњих школа Требиње, на лични захтјев. 

 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Општине Требиње". 

 



Број:09-013-254-1/09                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                              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 и 3/08), члана 98. Пословника 

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

13/06, 7/07 и 7/08), а у вези са чланом 30. Одлуке о критеријима, поступку за додјелу 

кредита и условима за коришћење кредита („Службени гласник Општине Требиње“ 

број 11/06 – пречишћен текст), Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 

дана 17.09.2009. године, донијела је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о измјени Рјешења о именовању  

чланова Кредитног одбора 

 

I 

У Рјешењу о именовању чланова Кредитног одбора број: 09-013-101/04 од 09.09.2004. 

године и број: 09-013-20/05 од 21.02.2005. године у тачки 1. под редним бројем 1. 

умјесто Стамене Сорајић именује се Јелена Кулушић. 

 

II 

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

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-255/09                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                            Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

  Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 17.09.2009. године, на 

основу члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ 

број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), и члана 51. Закона о основним својинско-правним 

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

постављање монтажне трафо станице, а по захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-

Херцеговина“, а.д. Требиње, доноси  

 

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 постављање монтажне 

трафо станице на парцели означеној као к.ч. број 924/68 к.о. Арсланагића Мост, 

државна својина са дијелом 1/1. Уговор о установљењу права служности ће се 

потписати са МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д. Требиње.  

 

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Требиње. 

 

Број:09-013-241-4/09                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                           Веселин Савић,с.р. 



___________________________________________________________________________ 

            Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 17.09.2009. године, на 

основу члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ 

број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), и члана 51. Закона о основним својинско-правним 

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

постављање 10 (20) KV кабла, а по захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д. 

Требиње, доноси  

 

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 постављање 10 

(20) KV кабла од РП Требиње до ТС „Раздјелна“ а на парцели означеној као 

к.ч. број 2053/3 к.о. Чичево, државна својина са дијелом 1/1. Уговор о 

установљењу права служности ће се потписати са МХ ЕРС ЗП „Електро-

Херцеговина“, а.д. Требиње.  

 

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Требиње. 

 

Број:09-013-241-5/09                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

            На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“ број 112/06), и члана 51. Статута Општине Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине 

Требиње на сједници одржаној дана 17.09.2009. године, доноси  

 

З  А  К  Љ  У  Ч   А  К 

о неприхватању понуде 

 

1. Не прихвата се понуда Миловић (Уроша) Слободана из Требиња, по праву 

првокупа некретнина означених као к.ч. број 559/140 пашњак, површине 510 м2, 

уписане у з.к. ул. број 254 К.О. Бихово, државна својина са правом кориштења 

Миловић (Уроша) Слободана са 1/1, а исте је понудио Скупштини општине 

Требиње по цијени од 40,00 КМ по м2 (словима: четрдесет КМ). 

  

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Требиње. 

 

Број:09-013-241-6/09                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                           Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 17.09.2009. године, донијела 

је 



 

З А К Љ У Ч А  К 

 

I 

Прихвата се  Извјештај о коришћењу буџетске резерве у првом полугодишту 2009. 

године.    

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-243/09                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 

________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 17.09.2009. године, донијела 

је 

 

З А К Љ У Ч А  К 

 

I 

Прихвата се  Информација о капиталним улагањима на територији општине Требиње.    

 

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

 

 

Број:09-013-249/09                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 

________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 17.09.2009. године, донијела 

је 

 

З А К Љ У Ч А  К 

 

I 

Прихвата се  Информација о раду мјесних заједница на подручју општине Требиње за 

период јануар-август 2009. године.    

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 



 

 

Број:09-013-250/09                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 

________________________________________________________________ 

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

Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине 

Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), 

Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 17.09.2009. године, донијела 

је 

 

З А К Љ У Ч А  К 

 

I 

Прихвата се  Извјештај о раду Одјељења за инспекцијске и послове комуналне 

полиције за период 01.01.-31.08.2009. године. 

 

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Требиње. 

 

Број:09-013-252/09                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 

________________________________________________________________ 

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

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

("Службени гласник  Општине Требиње ", број  2/96) и члана 51. Статута Општине 

Требиње ("Службени гласник Општине Требиње", број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), 

Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 17.09.2009. године, донијела 

је  

 

  П Р О Г Р А М  

о измјени програма обављања и финансирања заједничке 

 комуналне потрошње на подручју 

општине Требиње за 2009. годину 

 

  Програм  обављања и  финансирања  заједничке комуналне потрошње сачињен 

на основу појединачних програма и усвојен на Скупштини општине Требиње дана 

27.03.2009. године (Службени гласник Општине Требиње) број 3/09 као саставни дио 

Буџета Општине за 2009. године мијења се у тачкама и гласи: 

 

 

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 

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

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

монтажа и демонтажа новогодишње расвјете. Санација – реконструкција мањег обима и 

доградња расвјете (замјена дотрајалих стубова и свјетиљки, мјерних ормара, доградња 

на постојећу расвјету) - материјал и услуге одржавања 

 ...............................................................................................................................90 000,00КМ 



 

 

3.ОДРЖАВАЊЕ  ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ  ПУТЕВА, 

ОДРЖАВАЊЕ          

    ПОТПОРНИХ ЗИДОВА И ЗАШТИТНИХ ОГРАДА УЗ ПУТЕВЕ 

3.1.Санација макадамског коловоза са планирањем и ваљањем постојеће подлоге, те 

набавка и уградња каменог материјала са ваљањем до потребне збијености, изградња 

потпорних зидова и канала  уз путеве и чишћење тих канала  …….....…….30.000,00КМ   

                                                                                                 

 

4. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ 

    СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

4.1.Обиљежавање уздужних, попречних и осталих ознака на саобраћајним површинама 

-хоризонтална сигнализација.............................................................................16.000,00 КМ                         

4.3.Набавка лежећих полицајаца  и одбојне ограде……………...………..………..0,00КМ   

4.4Набавка и уградња видео надзора за раскрснице …………………….................0,00КМ  

                                                              

 

6.НАБАВКА  КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ  

6.1.Набавка садница и градског зеленила на већ уређеним јавним површинама 

…………………………………………………………....……………….... .……0,00КМ 

6.3.Санација зеленила у парку по Главном пројекту реконструкције 

парка…………………………………………………………………………….....…...0,00КМ  

6.6.Набавка новогодишњег накита………………….………………….....….………0,00КМ 

6.7.Набавка опреме за паркинг сервис и клупа за парк….………....……….…9.500,00КМ 

6.8.Одржавање комуналне опреме…………………………….....………….…..5.500,00КМ 

    

          

7. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 

7.1.Ручно чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари, тргови, 

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

прикупљање отпада и метење са саобраћајних површина, пражњење корпи, скидање 

плаката, уклањање угинулих животиња са одвозом на депонију и др. Програмом 

чишћења предвиђено је чишћење јавних саобраћајних површина у  ужем подручију 

града, те главне саобраћајнице у Хрупјелима, Засаду, Мостаћима, Горици, Тини, 

Мокрим Доловима. Динамика чишћења утврдиће се оперативним плановима 

........................................................... ..................................................................132.000,00КМ 

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

паркиралишта, тргови и пјешачке стазе и др.) и одвоз отпада на депонију 

-    ауточистилице                    ...............................................................65.000,00КМ 

7.6.Прање јавних саобраћајних површина према налогу Одјељења за стамбено-

комуналне послове 

- дневно и ноћно прање улица и тргова, стаза и платоа у Градском 

парку………………………………………………….............................................8.000,00КМ 

 

                     

8.ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ 

8.1 Разастирање,ваљaње и засипање отпада материјалом, одржавање пумпи, ваге и 

машина, трошкови енергената, амортизација, осигурање и накнаде за радну снагу и 

чуварску службу …………………………………………………....………....250 000,00КМ 



                                                                                          

 

9.ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

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

 

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

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

залијевање, одвоз на депонију) према оперативном плану………....….......   39.700,00КМ 

9.1.2.Сјечења старог дрвећа по студији здравственог стања дрвореда, одвоз на депонију 

по налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове …….........................…       00,00КМ 

   

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

острвима уз саобраћајнице   

9.2.1. Редовно  одржавање  травњака у насељима, парковима, острвима уз  

саобраћајнице .................................................................................       32.300,00КМ 

9.2.2.Дјелимична обнова травњака и засијавање нових..........................            1.000,00КМ 

 

                                                                                         

10.ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБОРИНСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВОДНИХ 

КАНАЛА 

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

одводних објеката  ………………………………………….......................……70.000,00КМ 

- улични сливници.................................................................... ……716 ком. 

- уличне решетке .................................................................................52ком. 

- ревизиони силази ...........................................................................598 ком. 

- цјевоводи свих профила.............................................................18470 ком. 

- изливних грађевина ............................................................................9 ком. 

                                                                                           

10.3.Чишћење отворених канала за оборинску одводњу и других  одводних објеката, 

…………..………………………………………….........................…………10.000,00 КМ    

                                                                                                    

 

11. ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ  ЗА ПОСТОЈЕЋУ ЈАВНУ 

РАСВЈЕТУ И СЕМАФОРЕ 

11.1.Утрошак електричне енергије за постојећу јавну расвјету и сeмафоре   

..........................................................................................................................434.000,00КМ 

                                                                                            

УКУПНО:434.000,00КМ 

 

12. ОСТАЛИ  РАСХОДИ  

 11.1. Радови по налогу, непредвиђени радови – хитне интервенције ( хитне поправке 

локалних путева и објеката на њима, дивље депоније и сличних других активности који 

се немогу предвидјети кроз програм)    

........................................................................................................................  72.000,00  КМ 

   

    

        УКУПНО:72.000,00 КМ                                                                                             

 

                                                       



    

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

 

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 90.000,00 

2. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ 

САОБРАЋАЈНИЦА,ТРОТОАРА И ТРГОВА, 

70.000,00 

3. ОДРЖАВАЊЕ  ЛОКАЛНИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ  ПУТЕВА, ОДРЖАВАЊЕ 

ПОТПОРНИХ ЗИДОВА И ЗАШТИТНИХ ОГРАДА УЗ 

ПУТЕВЕ 

30.000,00 

4. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 

САОБРАЋАЈНЕ    СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

36.000,00 

5. ОДРЖАВАЊЕ  СЕМАФОРА и САТОВА 15.000,00 

6. НАБАВКА  САДНИЦА И КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ   15.000,00 

 УКУПНО КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА : 256.000,00   

7. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ                             290.000,00 

8. ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ 250.000,00 

9. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 160.000,00 

10 ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБОРИНСКЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВОДНИХ КАНАЛА 

105.000,00 

11 ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА  ЈАВНУ 

РАСВЈЕТУ И СЕМАФОРЕ 

434 000,00 

 УКУПНО ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА : 1 239.000,00 

12.  ОСТАЛИ  РАСХОДИ  72. 000,00 

   

   

                                                           У К У П  Н О  : 1.567 000,00 

 

Број:09-013-245/09                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:17.09.2009. године                                                Веселин Савић,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, 

број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Oпштине Требиње („Сл.гласник 

Oпштине Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Начелник Oпштине, донио је 

следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Одобрава се пренос средстава у висини од 3.000,00 КМ из средстава буџетске резерве, 

Светлани Ћук из Величана на рачун број: 552115-31678122-80 – текући рачун 

1531678122 код Hipo group банке – Филијала Требиње, а на име помоћи за покривање 

дијела штете настале на пчелињаку као посљедица болести ноземоза (уништено 65 

пчелињих друштава).  

 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

  

III 



Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Oпштине Требиње. 

Број:11-434-13-4/09                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум,03.09.2009. године                                                 Др Доброслав Ћук,с.р. 

___________________________________________________________________________ 

Након упоређивања Службеног гласника Општине Требиње број 5 и Службеног 

гласника Општине Требиње број 6 утврђено је да се поткрала грешка па се даје 

 

 

И С П Р А В К А 

 

 

У Службеном гласнику Општине Требиње број 6, на страни 2 брише се, „Одлука о 

кредитном задужењу ради дугорочног кредитирања капиталних пројеката Општине 

Требиње средствима из Развојног програма Републике Српске у 2009. године под 

бројем: 09-013-195/09 од 03.07.2009. године“, која је већ објављена у Службеном 

гласнику Општине Требиње број 5. 

 

 

Број:09-013-232/09                                                                         В.Д.СЕКРЕТАР 

Датум:04.09.2009. године                                                       Борислав Тарана 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 06-372-52/09 од 16.09.2009. године, извршио је у регистар 

заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-051 упис 

оснивања Заједнице етажних власника Требиње, Јована Рашковића бр. 14, са следећим 

подацима:  

Назив и сједиште: Заједница етажних власника Требиње, Јована Рашковића 14.  

Оснивачи: 15 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 Славко Самарџија предсједник Скупштине самостално и без 

ограничења. 

 

Број: 06-372-52/09                                        В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  

                                                             СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Датум:16.09.2009. године                                      Стеван Бекан, с.р.  

__________________________________________________________________________ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

1. Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности 

у општој употреби,  

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

у општој употреби,  



3. Одлука о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у 

државној својини,  

4. Одлука о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у 

државној својини,  

5. Одлуке о продају непоседном погодбом грађевинског земљишта у државној 

својини, 

6. Одлука о замјени некретнина, 

7. Одлука о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Требиње за 

период 01.01.-30.06.2009. године, 

8. Одлука о усвајању Ребаланса Буџета Општине Требиње за 2009. годину, 

9. Одлука о разрјешењу директора ЈУ „Агенције за развој малих и средњих 

предузећа“, 

10. Одлука о именовању в.д. директора ЈУ „Дом младих“ Требиње, 

11. Одлука о именовању в.д директора ЈУ „Агенције за развој малих и средњих 

предузећа“, 

12. Одлука о приступању изради Урбанистичког пројекта „Лучин До – Бањевци“, 

13. Одлука о расписивању поновног Јавног конкурса за избор и именовање чланова 

управних одбора у јавним установама чији је оснивач Општина Требиње, /за 

позиције које су упражњене/, 

14. Одлука о разрјешењу, 

15. Одлука о разрјешењу, 

16. Рјешење о измјени Рјешења о именовању чланова Кредитног одбора, 

17. Закључак о давању сагласности Начелнику Општине,  

18. Закључак о давању сагласности Начелнику Општине,  

19. Закључак о неприхватању понуде,  

20. Закључак о неприхватању понуде,  

21. Закључак о прихватању Извјештаја о коришћењу средстава буџетске резерве у 

првом полугодишту 2009. године  

22. Закључак о прихватању Информације о капиталним улагањима на територији 

општине Требиње, 

23. Закључак о прихватању Информације о раду мјесних заједница на подручју 

општине Требиње за период јануар-август 2009. године, 

24. Закључак о прихватању Извјештаја о раду Одјељења за инспекцијске и послове 

комуналне полиције за период 01.01.-31.08.2009. године, 

25. Програм о измјени Програма заједничке комуналне потрошње за 2009. годину, 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

1. Закључак, 

 

ОСТАЛО 

1. Исправка. 

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда. 

 

 


