СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ

ТРЕБИЊЕ

Година XLIII
Требиње,02.10.2006.године
Број: 10
____________________________________________________________
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 05.09.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Информација о стању безбједности на подручју општине Требиње за
период од 01.05.2006.-20.08.2006. године.
Број:09-013-278/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 05.09.2006. 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 05.09.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Потребно је предузети све мјере и активности да Општа болница Требиње задржи
статус регионалне здравствене установе, те у вези тога до краја септембра 2006.
године потребно је заказати сједницу Скупштине општине Требиње на ову тему.
Члан 2.
На наведену сједницу треба позвати представнике свих здравствених установа из
општина Источне Херцеговине, представнике привредног и политичког живота
регије, те представнике Министарства здравља РС и Фонда здравственог осигурања
РС.

Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број:09-013-279/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:05.09.2006. 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 05.09.2006. године, донијела је
О Д Л У К У
о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета за прво полугодиште 2006.
године
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета за прво полугодиште 2006. године.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу Буџета за прво полугодиште
2006. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-280/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 05.09.2006. 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 12.09.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Информација о кориштењу средстава буџетске резерве.
Број:09-013-281/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.09.2006. 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 12.09.2006. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Информација о степену завршености пројектне документације за
објекте планиране Буџетом у 2006. години за период од 01.01.2006. године до
15.08.2006. године.
Број:09-013-282/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.09.2006. године
Никола Секуловић, с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 31. и 51. Статута Општине Требиње («Сл. гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05) а у вези са чланом 5. Одлуке о извршењу Буџета
Општине Требиње за 2006.годину («Сл. гласник Општине Требиње» број 3/06)
Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној 12.09.2006.године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности за прерасподјелу средстава планираних Буџетом за
2006.годину
Члан 1.
Даје се сагласност да се изврши прерасподјела средстава планираних Буџетом
Општине Требиње за 2006. годину и то како слиједи:
1. Са конта 8212 грађевински објекти код Одјељења за просторно уређење,
средства планирана за остале грађевинске објекте-гробље, прераспоређује се на
конто 8215 стална средства у облику права-просторно планска регулација
гробља у износу од 35.000 КМ.
2. Са конта 8212 грађевински објекти код Одјељења за просторно уређење,
средства планирана за остале грађевинске објекте-гробље, прераспоређују се на
остале грађевинске објекте-канали за одвођење оборинских вода у насељу
Горица у износу од 30.000 КМ.
3. Са конта 8212 грађевински објекти код Одјељења за просторно уређење,
средства планирана за остале грађевинске објекте-гробље, прераспоређују се на
конто 8213 набавка опреме-трафостанице.
4. Са конта 8212 грађевински објекти код Одјељења за просторно уређење,
средства планирана за водовод у Подгљивљу и Потклисју прераспоређу се на
конто 6139 уговорене услуге за трошкове израде пројектне документације,
ревизију и надзор у износу од 100.000 КМ, за исте локалитете.
5. Са конта 8212 грађевински објекти код Одјељења за просторно уређење,
средства планирана за водовод-пречистач у Нецвијећу прераспоређују се на
конто 6139 уговорене услуге-за трошкове израде пројектне документације,
ревизије и надзора у износу од 30.000 КМ.
6. Са конта 6139 уговорене услуге код Одјељења за стамбено комуналну послове,
средства планирана за одржавање депоније прераспоређују се на конто 8212
грађевински објекти код Одјељења за просторно уређење за саобраћајнице-

асфалтирање улица у износу од 50.000 КМ и биће равномјерно распоређена на
локалитете утврђене Буџетом за 2006.годину.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-283/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.09.2006. 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 12.09.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Извјештај о провођењу и реализацији Одлуке о статусу незаконито
изграђених грађевина број 09-013-60/05 од 11.05.2005. године.
Број:09-013-284/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.09.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 58. Закона о уређењу простора («Службени гласник Републике
Српске» број 84/029 и члана 31. Статута Општине Требиње («Службени гласник
Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној 12.09.2006. године, донијела је
О Д Л У К У
о именовању Савјета за израду Регулационог плана «Засад поље», дијелови
насеља Засад, Мостаћи,
дио Засад поља и касарне «Лука Вукаловић»
Члан 1.
У Савјет за израду Регулационог плана «Засад поље», дијелови насеља
Засад, Мостаћи, дио Засад поља и касарне «Лука Вукаловић» именују се:
1. Весна Шаренац, дипл.инг. арх.- предсједник,
2. Драган Анђић, дипл. инж, арх.,
3. Весна Ћоровић, дипл. инж. арх.,
4. Момо Ђого, дипл. инж. арх.,
5. Наташа Тучић, дипл. инж. саоб.,
6. Славица Секуловић, дипл. правник,
7. Божидар Гордијан, инж. ел.,
8. Раде Лечић, инж. грађ.,
9. Момчило Алексић, дипл. инж. ел.,

10. Ристо Муцовић, предсједник МЗ Засад,
11. Далибор Рајковић, одборник СО Требиње,
12. Јово Гудељ, одборник СО Требиње,
13. Слободан Мрдић, одборник СО Требиње
Члан 2.
Задатак Савјета из члана 1. ове Одлуке дефинисан је чланом 58. Закона о
уређењу простора.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у
«Службеном гласнику Општине Требиње».
Број:09-013-285/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.09.2006. 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 12.09.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Извјештај о реализацији Плана развоја социјалне заштите у општини
Требиње 2005-2010., за период мај 2005. – јули 2006. године.
Број:09-013-286/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.09.2006. године
Никола Секуловић, с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05,10/05 и 13/05) те члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина општине
Требиње на сједници одржаној 12.09.2006. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о исправци грешке и измјени Закључка број
09-013-126/05 од 01.08.2005. године
Члан 1.
У закључку број 09-013-126/05 од 01.08.2005. године у члану 1. врши се
исправка грешке, тако да треба да стоји: «Одбацује се Приједлог Стратегије развоја
општине Требиње до 2007. године и смјернице до 2012. године».
Члан 2.
Члан 2. мијења се гласи: «донијети Одлуку о приступању израде стратегије
развоја општине Требиње до 2013. године».

Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
«Службеном гласнику Општине Требиње».
Број:09-013-287/06
ПРЕДЈЕДНИК
Датум,12.09.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу чана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05, 116/05 и 118/05) и члана 51. Статута Општине Требиње
(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05), Скупштина
Општине Требиње на сједници одржаној дана 12.09.2006.године, донијела је
ОДЛУКУ
о обавезном уклањању амброзије
Члан 1.
Овом одлуком прописује се обавеза уклањања и уништавања амброзије, у циљу
очувања здравља становништва и очувања пољопривредних култура, на подручју
општине Требиње, те утврђује обавеза правних и физичких лица, власника посједа,
корисника или пуномоћника који посједују земљиште да уништавају амброзију на
површинама на којима исте има.
Члан 2.
Амброзија се уклања и уништава у двориштима, вртовима, на пољопривредном
земљишту, на неизграђеном грађевинском земљишту, на јавним површинама,
насипима и обалама уз водотоке и на другим површинама на којима се појави.
Члан 3.
На земљишту које се води као минирано не примјељују се одредбе ове одлуке осим
ако надлежна институција изда писмено одобрење да земљиште није минирано.
Члан 4.
Мјере уклањања и уништавања амброзије дужни су проводити власници,
посједници и корисници земљишта, овлаштена лица за одржавање јавних
саобраћајница, овлаштена лица за управљање јавним површинама, водотоцима,
каналима и закупопримци земљишта.
Члан 5.
Активности уништавања амброзије обвезници из члана 4. ове одлуке проводе
током мјесеца јула и августа, прије цвјетања амброзије.
Члан 6.
У циљу ефикаснијег спровођења ове одлуке надлежна општинска одјељења ће
проводити следеће:

-

-

-

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности ће прикупљати податке о
амброзији, на пољопривредном земљишту, обавјештавати власнике,
посједнике, кориснике и пуномоћнике о важности и начинима уклањања и
уништавања амброзије.
Одјељење за стамбено комуналне послове ће путем надлежне комуналне
службе уклањати и уништавати амброзију на градском грађевинском
земљишту и јавним површинама.
Одсјек цивилне заштите ће у сарадњи са ЦЈБ Требиње давати податке о
минираним подручјима, обвезницима уништавања амброзије.
Одјељење за стамбено комуналне послове и Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности ће едуковати становништво о штетности амброзије
и посљедицама на здравље људи.

Члан 7.
За надзор над провођењем ове одлуке задужује се Одјељење за стамбено комуналне
послове, комунална полиција, пољопривредна инспекција и еколошка инспекција,
свако у оквиру својих надлежности.
Члан 8.
Финансијска средства за провођење ове одлуке, у вези са чланом 6. став 2.,
обезбједиће се из Буџета Општине Требиње.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
Општине Требиње“.
Број:09-013-288/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.09.2006. 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 12.09.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Извјештај о одржаним изборима у мјесним заједницама на подручју
општине Требиње.
Број:09-013-289/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.09.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290/06
Датум:12.09.2006. године

Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Хаџовић (Хамза) Девлије из Требиња, на
основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени
гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са Закључком
Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Хаџовић (Хамза) Девлији из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ради
изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у шестој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр.
1530/233 у површини од 325 м2 уписано у з.к.ул.бр. 303 К.О. Придворци.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованој се утврђује у износу од
867,75 КМ, словима (осамстошездесетседам и 75/100 КМ), коју је дужна уплатити
у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број 5658018000000214 врста
прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Хаџовић (Хамза) Девлије из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Хаџовић (Хамза) Девлија из Требиња је поднијела захтјев да јој се додијели
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се

именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
______________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-1/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Хаџовић (Мићо) Санеле из Требиња, на основу
члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени
гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са Закључком
Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ

I
Хаџовић (Мићо) Санели из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ради
изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у шестој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр.
1530/235 у површини од 300 м2 уписано у з.к.ул.бр. 303 К.О. Придворци.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованој се утврђује у износу од
801,00 КМ, словима (осамстотинаједна и 00/100 КМ), коју је дужна уплатити у
корист трансакционог рачуна Општине Требиње број 5658018000000214 врста
прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Хаџовић (Мићо) Санеле из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Хаџовић (Мићо) Санела из Требиња је поднијела захтјев да јој се додијели
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовала и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунила конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованој додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).

На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
_______________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-2/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Дармановић (Љубомир) Милана из Требиња,
на основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник
Републике Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту
(«Службени гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са
Закључком Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници
одржаној дана 12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Дармановић (Љубомир) Милану из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА
КОРИШЋЕЊЕ ради изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско
грађевинско земљиште у петој стамбено пословној зони, земљиште означено као
к.ч. бр. 630/41 у површини од 514 м2 уписано у з.к.ул.бр. 23 К.О. Горица.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
2.744,76 КМ, словима (двијехиљадеседамсточетрдесетчетири и 76/100 КМ), коју је

дужан уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број
5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Дармановић (Љубомир) Милана из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дармановић (Љубомир) Милан из Требиња је поднио захтјев да му се додијели
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
2.Земљишно-књижном одјељењу

Предсједник
Скупштине општине

Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
_______________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-3/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Ловре (Добривоје) Добриле из Требиња, на
основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени
гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са Закључком
Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Ловре (Добривоје) Добрили из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ради
изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у шестој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр.
617/31 у површини од 480 м2 уписано у з.к.ул.бр. 238 К.О. Гомиљани.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованој се утврђује у износу од
1.281,60 КМ, словима (једнахиљададвјестаосамдесетједна и 60/100 КМ), коју је
дужна уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број
5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Ловре (Добривоје) Добриле из Требиња.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Ловре (Добривоје) Добрила из Требиња је поднијела захтјев да joj се додијели
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 i 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНА-

Број:09-013-290-4/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Марковић (Крсто) Радисава из Требиња, на
основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени
гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са Закључком
Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Марковић (Крсто) Радисаву из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ
ради изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у четвртој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр.
608/94 у површини од 289 м2 уписано у з.к.ул.бр. 23 К.О. Горица.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
2.314,89 КМ, словима (двијехиљадетристачетрнаест и 89/100 КМ), коју је дужан
уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број
5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Марковић (Крсто) Радисава из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Марковић (Крсто) Радисав из Требиња је поднио захтјев да му се додијели
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за

додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 i 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
_______________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-5/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Ковачевић (Ђуро) Данила из Требиња, на
основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени
гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са Закључком
Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
12.09.2006. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ
I
Ковачевић (Ђуро) Данилу из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ради
изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у петој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр. 630/42
у површини од 493м2 уписано у з.к.ул.бр. 23 К.О. Горица.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
2.632,62 КМ, словима (двијехиљадешестотридесетдвије и 62/100 КМ), коју је дужан
уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број
5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Ковачевић (Ђуро) Данила из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Ковачевић (Ђуро) Данило из Требиња је поднио захтјев да му се додијели
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.

Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
_______________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-6/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Поповац (Ђуро) Радована из Требиња, на
основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени
гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са Закључком
Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Поповац (Ђуро) Радовану из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ради
изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у петој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр. 2/50 у
површини од 472 м2 уписано у з.к.ул.бр. 23 К.О. Горица.

II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
2.520,48 КМ, словима (двијехиљадепетстодвадесет и 48/100 КМ), коју је дужан
уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број
5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Поповац (Ђуро) Радована из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поповац (Ђуро) Радован из Требиња је поднио захтјев да му се додијели
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.

Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-7/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Куљић (Доброслав) Лазара из Требиња, на
основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени
гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са Закључком
Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Куљић (Доброслав) Лазару из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ради
изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у шестој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр.
617/30 у површини од 478 м2 уписано у з.к.ул.бр. 238 К.О. Гомиљани.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
1.276,26 КМ, словима (једнахиљададвјестаседамдесетшест и 26/100 КМ), коју је
дужан уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број
5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III

На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Куљић (Доброслав) Лазара из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Куљић (Доброслав) Лазар из Требиња је поднио захтјев да му се додијели
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
______________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-8/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Бегенишић (Радован) Милана из Требиња, на
основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени
гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са Закључком
Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Бегенишић (Радован) Милану из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ
ради изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у шестој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр.
608/268 у површини од 400 м2 уписано у з.к.ул.бр. 23 К.О. Горица.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
1.068,00 КМ, словима (једнахиљадашездесетосам и 00/100 КМ), коју је дужан
уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број
5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Бегенишић (Радован) Милана из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Бегенишић (Радован) Милан из Требиња је поднио захтјев да му се додијели
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.

У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
_______________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-9/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Васиљевић (Васо) Бранка из Требиња, на
основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени

гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са Закључком
Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Васиљевић (Васо) Бранку из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ради
изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у петој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр. 354/45
у површини од 355 м2 уписано у з.к.ул.бр. 4 К.О. Мостаћи.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
1.895,70 КМ, словима (једнахиљадаосамстодеведесетпет и 70/100 КМ), коју је
дужан уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број
5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Васиљевић (Васо) Бранка из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Васиљевић (Васо) Бранко из Требиња је поднио захтјев да му се додијели
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.

Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-10/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Пејовић (Рајко) Вуколе и Малиш (Вукадин)
Милана из Требиња, на основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту
(''Службени гласник Републике Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о
грађевинском земљишту («Службени гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05,
9/05 и 2/06) а у складу са Закључком Конкурсне комисије за додјелу грађевинског
земљишта на сједници одржаној дана 12.09.2006године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I

Пејовић (Рајко) Вуколи и Малиш (Вукадин) Милану из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ
СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ради изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено
градско грађевинско земљиште у четвртој стамбено пословној зони, земљиште
означено као к.ч. бр. 608/79 у површини од 449 м2 уписано у з.к.ул.бр. 23 К.О.
Горица.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованим се утврђује у износу од
3.596.49 КМ, словима (трихиљадепетстотинадеведесетшест и 49/100 КМ), коју су
дужни уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број
5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Пејовић (Рајко) Вуколе и Малиш (Вукадин)
Милана из Требиња са ½ дијела.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пејовић (Рајко) Вукола и Малиш (Вукадин) Милан из Требиња су поднијели
захтјев да им се додијели неизграђено грађевинско земљиште у државној својини
ради изградње индивидуалне стамбене зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу су учествовали и подносиоци захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносиоци захтјева су
испунили конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованим додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносиоци захтјева испуњавају услове за додјелу грађевинског земљишта,
то је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у
диспозитиву рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцима захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-11/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Стајић (Милан) Будимира из Требиња, на
основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени
гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са Закључком
Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Стајић (Милан) Будимиру из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ради
изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у петој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр. 630/39
у површини од 486 м2 уписано у з.к.ул.бр. 23 К.О. Горица.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
2.595,24 КМ, словима (двијехиљадепетстодеведесетпет и 24/100 КМ), коју је дужан

уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број
5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Стајић (Милан) Будимира из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Стајић (Милан) Будимир из Требиња је поднио захтјев да му се додијели
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
2.Земљишно-књижном одјељењу

Предсједник
Скупштине општине

Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-12/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Милић (Живко) Драго из Требиња, на основу
члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени
гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са Закључком
Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Милић (Живко) Драгу из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ради
изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у петој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр. 2/43 у
површини од 520 м2 уписано у з.к.ул.бр. 23 К.О. Горица.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
2.776,80 КМ, словима (двијехиљадеседамстоседамдесетшест и 80/100 КМ), коју је
дужан уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број
5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Милић (Живко) Драга из Требиња.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Милић (Живко) Драго из Требиња је поднио захтјев да му се додијели неизграђено
грађевинско земљиште у државној својини ради изградње индивидуалне стамбене
зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
_______________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНА-

Број:09-013-290-13/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Хаџовић (Рабија) Сабита из Требиња, на
основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени
гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са Закључком
Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Хаџовић (Рабија) Сабиту из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ради
изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у шестој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр.
1530/188 у површини од 422 м2 уписано у з.к.ул.бр. 303 К.О. Придворци.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
1.126,74 КМ, словима (једнахиљадастодвадесетшест и 74/100 КМ), коју је дужан
уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број
5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Хаџовић (Рабија) Сабита из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Хаџовић (Рабија) Сабит из Требиња је поднио захтјев да му се додијели
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за

додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-14/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Јаничић (Велимир) Томислава из Требиња, на
основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени
гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са Закључком
Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
12.09.2006. године, доноси

РЈЕШЕЊЕ
I
Јаничић (Велимир) Томиславу из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ
ради изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у петој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр. 2/41 у
површини од 490 м2 уписано у з.к.ул.бр. 23 К.О. Горица.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
2.616,60 КМ, словима (двијехиљадешестошеснаест и 60/100 КМ), коју је дужан
уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број
5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Јаничић (Велимир) Томислава из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јаничић (Велимир) Томислав из Требиња је поднио захтјев да му се додијели
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.

Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-15/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Видачић (Милан) Петра из Требиња, на основу
члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени
гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са Закључком
Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Видачић (Милан) Петру из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ради
изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у петој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр. 2/42 у
површини од 511 м2 уписано у з.к.ул.бр. 23 К.О. Горица.

II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
2.728,74 КМ, словима (двијехиљадеседамстодвадесетосам и 74/100 КМ), коју је
дужан уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број
5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Видачић (Милан) Петра из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Видачић (Милан) Петар из Требиња је поднио захтјев да му се додијели
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.

Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
_______________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-16/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Хаџовић (Хамза) Сарајке из Требиња, на
основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени
гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са Закључком
Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Хаџовић (Хамза) Сарајки из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ради
изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у шестој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр.
1530/213 у површини од 380 м2 уписано у з.к.ул.бр. 303 К.О. Придворци.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованој се утврђује у износу од
1.014,60 КМ, словима (једнахиљадачетрнаест и 60/100 КМ), коју је дужна уплатити
у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број 5658018000000214 врста
прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III

На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Хаџовић (Хамза) Сарајке из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Хаџовић (Хамза) Сарајка из Требиња је поднијела захтјев да joj се додијели
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
________________________________________________________________________

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-17/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по захтјеву Ратковић (Лука) Милоша из Требиња, на
основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике
Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени
гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у складу са Закључком
Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на сједници одржаној дана
12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Ратковић (Лука) Милошу из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ради
изградње индивидуалне стамбене зграде неизграђено градско грађевинско
земљиште у петој стамбено пословној зони, земљиште означено као к.ч. бр. 924/64
у површини од 490 м2 уписано у з.к.ул.бр. 57 К.О. Арсланагића Мост.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
2.616,60 КМ, словима (двијехиљадешестошеснаест и 60/100 КМ), коју је дужан
уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број
5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Ратковић (Лука) Милоша из Требиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Ратковић (Лука) Милош из Требиња је поднио захтјев да му се додијели
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.

У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-18/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по пријави на Конкурс Вуковић (Душана) Александра из
Требиња, на основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени
гласник Републике Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском

земљишту («Службени гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у
складу са Закључком Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта број
11-475-603/06 на сједници одржаној дана 12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Вуковић (Душана) Александру из Требиња, ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА
КОРИШЋЕЊЕ ради изградње стамбено-пословне зграде неизграђено градско
грађевинско земљиште у трећој стамбено пословној зони, земљиште означено као
к.ч. бр. 1402/2, нови операт, односно 802/2 стари операт у површини од 253 м2
уписано у з.к.ул.бр. 11 К.О. Требиње.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
64.654,15 КМ, словима (шесдесетчетирихиљадешестотинапедесетчетири и 15/100
КМ), који је дужан уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње
број 5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана
објављивања.
Уколико именовани у законском року не измири предвиђене обавезе, рјешење ће се
сматрати ништавним.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист Вуковић (Душана) Александра из Требиња са
1/1.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Начелник Општине Требиње је на основу Закона о грађевинском земљишту и
Одлуке о грађевинском земљишту Скупштине општине Требиње расписао конкурс
за додјелу на кориштење неизграђеног градског гарђевинског земљишта ради
изградње стамбено-пословног објекта на земљишту означеном као к.ч. број 1402/2
(802/2).
На расписани конкурс се пријавио и Вуковић (Душана) Александар понудивши
највишу цијену по м2, односно 255,55 КМ по м2.

У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац пријаве је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње стамбенопословне зграде.
Пошто подносилац пријаве испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРЕБИЊЕ
-СКУПШТИНАБрој:09-013-290-19/06
Датум:12.09.2006. године
Скупштина општина Требиње рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног
грађевинског земљишта, по пријави на Конкурс «ПРИМАТ ПБД» д.о.о. Требиње,
из Требиња, на основу члана 44. Закона о грађевинском земљишту (''Службени
гласник Републике Српске'' број 86/03) и члана 25. Одлуке о грађевинском

земљишту («Службени гласник Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06) а у
складу са Закључком Конкурсне комисије за додјелу грађевинског земљишта на
сједници одржаној дана 12.09.2006. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
«ПРИМАТ ПБД-у» д.о.о. Требиње, ПИБ 4017735790004 из Требиња,
ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ради изградње стамбено-пословне зграде
неизграђено градско грађевинско земљиште у трећој стамбено пословној зони,
земљиште означено као к.ч. бр. 1403/3, нови операт, односно 802/3 стари операт у
површини од 432 м2 уписано у з.к.ул.бр. 11 К.О. Требиње.
II
Накнада за додијељено грађевинско земљиште именованом се утврђује у износу од
86.832,00 КМ, словима (осамдесетшестхиљадаосамстотинатридесетдвије КМ), коју
је дужан уплатити у корист трансакционог рачуна Општине Требиње број
5658018000000214 врста прихода 721223 у року од 30 дана од дана објављивања.
Уколико именовани не измири утврђене обавезе у законском року, рјешење се
сматра ништавним.

III
На земљишту из тачке I овог рјешења, након правоснажности рјешења, у
земљишним књигама Основног суда Требиње има се извршити укњижба права
кориштења ради грађења у корист «ПРИМАТ ПБД» д.о.о. Требиње из Требиња са
1/1.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Начелник Општине Требиње је на основу Закона о грађевинском земљишту и
Одлуке о грађевинском земљишту Скупштине општине Требиње расписао конкурс
за додјелу на кориштење неизграђеног градског грађевинског земљишта ради
изградње стамбено-пословног објекта на земљишту означеном као к.ч. број 1403/3
(802/3).
На расписани конкурс се пријавио и «ПРИМАТ ПБД» д.о.о. Требиње понудивши
највишу цијену по м2, односно 201 КМ по м2.

У поступку који је предходио доношењу овог рјешења проведен је конкурс за
додјелу грађевинског земљишта у сврху изградње, у смислу члана 46. Закона о
грађевинском земљишту и одредбе чл.14. Одлуке Скупштине Општине Требиње о
грађевинском земљишту. На конкурсу је учествовао и подносилац захтјева за
додјелу земљишта. Према извјештају конкурсне комисије, подносилац захтјева је
испунио конкурсне услове за додјелу земљишта, па је комисија предложила да се
именованом додијели у диспозитиву наведено земљиште ради изградње
индивидуалне стамбене зграде.
Пошто подносилац захтјева испуњава услове за додјелу грађевинског земљишта, то
је ваљало усвојити захтјев за додјелу земљишта, па је одлучено као у диспозитиву
рјешења.
Одредба о плаћању накнаде за додијељено земљиште темељи се на члану 64. ЗГЗ-а
и члана 29. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Службени гласник
Општине Требиње» број 6/05, 8/05, 9/05 и 2/06).
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у
Требињу, у року од 30 дана по пријему овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду.
Достављено:
1.Подносиоцу захтјева
Предсједник
2.Земљишно-књижном одјељењу
Скупштине општине
Основног суда Требиње, након
Никола Секуловић,с.р.
правоснажности
3.Катастру
4.Евиденцији
5.Архиви
_______________________________________________________________________
На основу члана 31. Закона о промету непокретности (Службени лист СР
БиХ број 38/78) и Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности
("Службени лист СР БиХ" број 4/89,29/90 и 22/91) и члана 51. Статута Општине
Требиње (Службени гласник Општине Требиње број 8/05,10/05,13/05),
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 12.09.2006. године,
донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде

1. Не прихвата се понуда Кукурић Луке Божидара из Требиња, Душанова
број 7, по праву прече куповине некретнина, а којом су понуђене
Скупштини општине Требиње некретнине означене као к.ч. број 1695/7
ораница Оток у површини од 200 m², к.ч. број 1695/8 ораница Оток у
површини од 300 m², к.ч. 1695/2 ораница Оток у површини од 318 m² и
к.ч. број 1695/9 ораница Оток у површини од 448 m², све уписано у зк.ул.
број 31 К.О. Горица, власништво Кукурић Божидара, сина Луке са 1/1
дијела, а исте је понудио по цијени од 40,00 КМ/1 m².
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
"Службеном гласнику Општине Требиње".
Број:09-013-291/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.09.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 31. Закона о промету непокретности (Службени лист СР
БиХ број 38/78) и Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности
("Службени лист СР БиХ" број 4/89,29/90 и 22/91) и члана 51. Статута Општине
Требиње (Службени гласник Општине Требиње број 8/05,10/05,13/05),
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 12.09.2006. године,
донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Зечевић Ђока из Требиња, Горица бб, по праву
прече куповине некретнина, означених као к.ч.број 193/12 и к.ч. број
193/17, К.О. Горица, у површини од 297 m² и 64 m², уписане у зк. ул. број
147, К.О. Горица, власништво Зечевић Ђока са 1/1 дијела, а исте је
понудио Скупштини општине Требиње по цијени од 25.000,00 КМ.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
"Службеном гласнику Општине Требиње".
Број:09-013-291-1/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.09.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 31. Закона о промету непокретности (Службени лист СР
БиХ број 38/78) и Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности
("Службени лист СР БиХ" број 4/89,29/90 и 22/91) и члана 51. Статута Општине
Требиње (Службени гласник Општине Требиње број 8/05,10/05,13/05),
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 12.09.2006. године,
донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде

1. Не прихвата се понуда Ћеримагић Ниџаре-кћи Хуса и Ћеримагић Мирзекћи Хуса из Требиња, по праву прече куповине некретнина, а којом су
понуђене Скупштини општине Требиње некретнине означене као к.ч.
број 2185/1, двориште, зграда у површини од 142 m², уписане у зк.ул.
број 111 К.О. Требиње, сувласништво именованих са по 1/2 дијела, а
исте нуде по цијени од 100.000,00 КМ.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
"Службеном гласнику Општине Требиње".
Број:09-013-291-2/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.09.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-291-3/06
Датум:12.09.2006. године
На основу члана 207. Закона о општем управном поступку (Службени
гласник Републике Српске број 13/02), члана 51. Статута Општине Требиње
(Службени гласник Општине Требиње број 8/05,10/05,13/05), Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној дана 12.09.2006. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о исправци грешке у рјешењу
1. У рјешењу Скупштине општине Требиње, број:09-013-80-3/06 од 03.04.2006.
године, у тачки 2. диспозитива рјешења, у трећем реду број 169 треба
замјенити бројем 182.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Требиње, а производи правно дејство од дана од кога
производи правно дејство и рјешење које се исправља.
Број:09-013-291-3/06
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.09.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
Садржај:
Број:
1. Закључак,
2. Закључак,
3. Одлука о извршењу Буџета за прво полугодиште 2006. године,
4. Закључак,
5. Закључак,
6. Одлука о давању сагласности за прерасподјелу
средстава планираних Буџетом за 2006. годину,

7. Закључак,
8. Одлука о именовању Савјета за регулациони план Засад поље,
9. Закључак,
10. Закључак о исправци грешке и измјени
Закључка број 09-013-126/05 од 01.08.2005. године,
11. Одлука о обавезном уклањању амброзије,
12. Закључак,
13. Рјешењâ о додјели градског грађевинског земљишта,
14. Закључци о неприхватању понуде по праву прече куповине,
15. Закључак о исправци грешке у рјешењу.

