
 

 

С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 
ГРАДА ТРЕБИЊА 

 
 

   

 

Година LIII                                            Требиње, 16.09.2016. године                                                           Број: 10 

 

 

 

На основу члана 356. став 2. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/08, 58/09 и 95/11), члана 4. став 1. Закона о 

измјенама и допунама Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 60/15), а 

у вези са чланом 4. став 2. Закона о промету 

непокретности („Службени лист СР БиХ“, број 38/78, 

4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник Републике 

Српске“, број 29/94) и члана 36. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 16.09.2016. 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 1439/4, „Бјелило“, њива у површини од 

180 м² и к.ч. број 1451/3, „градилиште“, гради-

лиште у површини од 146 м² уписане у зк. уложак 

број 19 К.О. СП Требиње као јавно добро. 

 

 

Члан 2. 

У земљишним књигама Републичке управе за геодет-

ске и имовинско правне послове, Подручне јединице 

у Требињу, у „Б“ листу на некретнинама из члана 1. 

ове одлуке има се брисати упис јавног добра, те исти 

уписати у одговарајући земљишно књижни уложак 

исте катастарске општине, уз укњижбу права својине 

Града Требиња са дијелом 1/1. 

 

 

 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-210/16                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 16.09.2016. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 45. до 49. Закона о буџетском систе-

му Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана  36. 

став 2. алинеја 3. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и 

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници одржа-

ној дана 16.09.2016. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града 

Требиња у периоду 01.01.-30.06.2016. године 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о извршењу Буџета Града Тре-

биња у периоду 01.01.-30.06.2016. године. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу 

Буџета Града Требиња у периоду 01.01.-30.06.2016. 

године. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-211/16                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 16.09.2016. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________                                              
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На основу члана 31. и 35. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 

36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина 

Града Требиња, на сједници одржаној дана 

16.09.2016. године, донијела је 

 

О Д  Л  У  К  У 

о усвајању Нацрта Ребаланса буџета Града 

Требиња за 2016. годину 

 

Члан 1. 

Скупштина Града Требиња усваја Нацрт Ребаланса 

буџета Града Требиња за 2016. годину којим су пла-

нирана укупна буџетска средства у износу од  

24.560.000 КМ. 

Средства Буџета чине приходи у износу од 18.685.500 

КМ, грантови и трансфери 472.000 КМ, примици за 

нефинансијску имовину 5.311.500 КМ и примици од 

финансијске имовине од 91.000 КМ.  

Расподјела средстава је извршена на текуће расходе 

од 19.079.690 КМ, издатке за нефинансијску имовину 

4.648.410 КМ, на издатке за отплату дугова 831.900 

КМ, а што укупно износи 24.560.000 КМ.  

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Нацрт Ребаланса буџета 

Града Требиња за 2016. годину. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-212/16                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 16.09.2016. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 348. став 3. тачка д) Закона о ствар-

ним правима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 36. и 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина 

Града Требиња, на сједници одржаној дана 

16.09.2016. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непосредном погодбом грађевинског 

земљишта ради комплетирања грађевинске 

парцеле 

 

1. Продаје се непосредном погодбом, уз накнаду по 

тржишној цијени грађевинско земљиште означено 

као - к.ч. број 2775/4 К.О. СП Требиње, описана 

као Долежница, ораница, површине 335 м
2
, упи-

сана у зк. ул. број 273, власништво Град Требиње 

са 1/1 дијела,  к.ч. број 2782/4 К.О. СП Требиње, 

описана као Долежница, ораница, површине 388 

м
2
, уписана у зк. ул. број 273, власништво Град 

Требиње са 1/1 дијела, к.ч. број 2783/4 К.О. СП 

Требиње, описана као Долежница, ораница, повр-

шине 284 м
2
 уписана у зк. ул. број 273, власништво 

Град Требиње са 1/1 дијела, к.ч. број 2789/3 К.О. 

СП Требиње, описана као Долежница, ораница 

површине 458 м
2
, уписана у зк. ул. број 2812, 

власништво Град Требиње са 1/1 дијела, к.ч. број 

2794/5 К.О. СП Требиње, описана као Мала њива и 

Вишовина, ораница, површине 213 м
2
 уписана у 

зк. ул. број 467, власништво Град Требиње са 1/1 

дијела, (што по новом операту одговара  к.ч. број 

2233/18, к.ч. број 2233/19, к.ч. број 2233/20, к.ч. 

број 2233/21, к.ч. број 2233/22,  К.О. Требиње 1, 

све уписане у Пл.бр.1952) и то ,,Нешковић“ д.о.о. 

Бијељина, у сврху обликовања грађевинске 

парцеле. 

2. Услови за обликовање грађевинске парцеле однос-

но комплетирања грађевинске парцеле одређени су 

стручним мишљењем Одјељења за просторно 

уређење Града Требиња број 07-36-253/16 од 

05.09.2016. године. 

3. Овлашћује се Градоначелник Требиња Славко Ву-

чуревић да може закључити купопродајни уговор 

у коме ће бити регулисана међусобна права и 

обавезе уговорних страна. 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Тре-

биња“. 

 

Број: 09-013-214/16                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 16.09.2016. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

  

На основу члана 40. Закона о уређењу простора и 

грађења (,,Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13 и 106/15), члана 36. и 72. Статута Града Треби-

ња (,,Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 

5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на сјед-

ници одржаној дана 16.09.2016. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању измјени дијела Регулационог плана 

„Брегови“ 

 

Члан 1. 

Приступа се измјени дијела Регулационог плана 

„Брегови" (у даљем тексту План). 

 

Члан 2. 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, 

који је њен саставни дио. 

 

Члан 3. 

Граница подручја на које се односи измјена дијела 

Плана су: са сјеверне стране дио Преображенске 

улице; са источне стране објекат хемијске чистио-

нице; са јужне стране стамбено-пословни објекат; са 

западне  стране објекат Хипо Алпе Адриа банке.  

Површина обухвата Плана је цца 500 м². 
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Члан 4. 

План се доноси за временски период од 15 година. 

 

Члан 5. 

Смjернице за израду Плана: 

Носилац израде Плана је дужан да се приликом из-

раде Плана руководи свим важећим законским пропи-

сима и програмским задатком. 

 

Члан 6. 

Рок израде Плана  је  шест мјесеци од дана доношења 

ове одлуке. 

 

Члан 7. 

План се састоји од текстуалног и графичког дијела: 

Текстуални дио регулационог плана по дијеловима 

простора, односно цјелинама и подцјелинама садржи 

сљедеће урбанистичке стандарде за грађење и уре-

ђење простора:  

а) намјена површина,  

б) подјела простора на просторне цјелине и подцје-

лине са објашњењем свих битних критеријума за под-

јелу по зонама и критеријума за подјелу, 

в) избор врста, односно типова регулационих и ни-

велационих рјешења, 

г) одређивање грађевинских линија, 

д) приједлог за измјену, односно побољшање парцела-

ције или препарцелације према власништву над 

земљиштем,     

ђ) одређивање граничних параметара за кориштење, 

односно рационално кориштење земљишта (коефи-

цијент изграђености и коефицијент заузетости, спрат-

ност објеката и друго), одређивање дијела наслије-

ђених фондова за замјену, доградњу, надоградњу и 

друго са  образложењем, 

е) обезбјеђење јавног и општег интереса у функцио-

нисању простора: саобраћајних површина, зелених и 

рекреативних површина, објекти пејзажне архитек-

туре, простора за развој привреде и  услуга, за развој 

објеката непривреде односно јавних служби и друго,                                                                              

ж) услови за опремање свим врстама техничке и 

комуналне инфраструктуре са условима прикључења 

у мјери довољној  да буду основ за издавање лока-

цијских услова, 

з) формирање урбанистичко-техничких услова за из-

градњу, доградњу или надоградњу објеката према 

типовима парцелације, регулације и параметара за 

кориштење земљишта, 

и) услови за заштиту, очување, уређење и активирање 

природних ресурса, 

ј) природни услови за грађење (рељеф, хидрографија, 

геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија, се-

измичност, клима и друго), 

к) услови за очување, заштиту и презентацију насљеђа 

културе, природе и заштиту животне средине, 

л) услови за заштиту људи и добара у случају еле-

ментарних непогода, ратних катастрофа и технолош-

ких акцидената, 

љ) мјере енергетске ефикасности, 

м) услови за уклањање баријера за кретање лица са 

умањеним тјелесним способностима, 

н) одређивање зона, дијелова зона, групе локација или 

појединачних линија за које је потребно радити урба-

нистички пројекат, односно расписати конкурс за из-

раду тог пројекта, 

њ) економска валоризација плана и 

о) друго што проистиче из карактера задатог под-

ручја, односно његове изграђености. Графички дио 

Регулационог плана чине све карте стања и карте 

планираног рјешења прописане правилником из члана  

27. став 5. тачка а) Закона. 

 

Члан 8. 

Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана 

предати овјерен преднацрт Плана. Носилац припреме 

Плана ће размотрити преднацрт на стручној расправи.  

Носилац израде Плана ће размотрити примједбе, 

мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена 

рјешења ће уградити у нацрт Плана. 

Скупштина Града Требиња на приједог носиоца при-

преме Плана утврдиће нацрт Плана, мјесто, вријеме и 

начин излагања нацрта Плана на јавни увид. 

Јавни увид ће трајати 30 дана. О мјесту, времену и 

начину излагања нацрта Плана јавност и власници 

непокретности на подручју за које се доноси  План ће  

се обавијестити огласом.  

Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у просторијама 

Одјељења за просторно уређење, Центра за дозволе, 

МЗ  и просторијама носиоца израде Плана. 

Носилац израде Плана ће размотрити све примједбе, 

приједлоге и мишљења достављена у току јавног 

увида и о њима заузети и образложити свој став и тај 

став у писменој форми доставити носиоцу припреме 

Плана и лицима која су доставила своје приједлоге, 

примједбе и мишљења. 

Став носиоца израде Плана према примједбама, при-

једлозима и мишљенима разматра се на јавној распра-

ви у року од 30 дана од дана затварања јавног увида. 

Позив за јавну расправу ће се јавно објавити у нај-

мање једном дневном листу доступном на територији 

РС. Уколико би се приједлог Плана на основу прихва-

ћених приједлога, примједаба и мишљења доставље-

них у току јавног увида, значајно разликовао од 

нацрта документа, носилац припреме ће поново орга-

низовати јавни увид који се може спроводити највише 

два пута. 

 

Члан 9. 

Носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи 

утврдиће приједлог Плана у складу са закључцима са 

расправе, најдуже у року од 30 дана.  

Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о при-

једлогу Плана у року од 60 дана од дана утврђивања 

приједлога.  

Члан 10. 

Средства потребна за покривање материјалних трош-

кова за израду Плана обезбједиће инвеститор градње. 
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Члан 11. 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 

уређење, а носиоца израде Плана ће одредити инве-

ститор. 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у ,,Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-215/16                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 16.09.2016. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. 

Правилника о поступку јавног конкурса за распо-

лагање непокретностима у својини Републике Српске 

и јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина 

Града Требиња на сједници одржаној дана 16.09.2016. 

године, донијела је 

 

 О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје земљишта у 

државној својини 

 

Члан 1. 

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања-лици-

тације продаја земљишта у државној својини које је 

означено као:  

- к.ч. број 874 К.О. СП Рашевићи, описана као 

Маркетино гувно, површине 290 м
2
, уписана у з.к. 

уложак број 17, државна својина са 1/1 дијела, 

(што по новом премјеру одговара к.ч. број 874 

К.О. Рашевићи, уписана у Пл. број  66, посједник 

Град Требиње са 1/1 дијела). 

 

Члан 2.     

Почетна продајна цијена земљишта из тачке 1. ове од-

луке, као и остали услови продаје утврдиће се Огла-

сом о продаји земљишта у државној својини путем 

усменог јавног  надметања-лицитације, у складу са 

Правилником о поступку јавног конкурса за распола-

гање непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе. 

 

Члан 3. 

За учешће у поступку усменог јавног надметања-ли-

цитације учесник је дужан уплатити кауцију у износу 

од 10% од почетне продајне цијене, а на Јединствени 

рачун Трезора Града Требиња број: 5620080000023092 

код НЛБ Развојне банке, са назнаком броја огласа, 

најкасније до дана који је огласом одређен за 

одржавање усменог јавног надметања-лицитације. 

 

Члан 4. 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим 

ће се закључити купопродајни уговор дужан је упла-

тити купопродајну цијену на Јединствени рачун 

Трезора Града Требиња број: 5620080000023092 код 

НЛБ Развојне банке. 

Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року 

од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о 

чему ће сачинити Записник о примопредаји. 

 

Члан 5. 

Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем 

огласа у средствима јавног информисања и то нај-

касније 15 дана прије дана одређеног за дан усменог 

јавног надметања-лицитације. Примјерак огласа ће се 

истовремено истаћи на огласним таблама и објавити 

на званичној интернет страници  Града Требиња. 

 

Члан 6. 

Поступак усменог јавног надметања-лицитације зем-

љишта спровешће Комисија за лицитацију. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-216/16                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 16.09.2016. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________                                                                                                        
 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

16.09.2016. године, на основу члана 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и члана 187. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), у предмету установ-

љења права служности за реконструкцију и проши-

рење приступне телекомуникационе мреже и привода 

оптичким каблом за МСАН Брегови 3 у Требињу, а по 

захтјеву m:tel а.д. Бања Лука ИЈ Требиње, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1. Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња 

Славку Вучуревићу да може закључити Уговор о 

установљењу права служности за реконструкцију 

и проширење приступне телекомуникационе мре-

же и привода оптичким каблом за МСАН Брегови 

3 у Требињу, а на земљишту означеном као к.ч. 

број 1820/2 уписано у зк. ул. број 457 К.О. СП Тре-

биње, као државна својина са правом располагања 

у корист Самоуправне интересне заједнице стано-

вања Требиње са дијелом 1/1. 

Уговор о установљењу права служности ће се пот-

писати са m:tel а.д. Бања Лука ИЈ Требиње. 
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2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број: 09-013-210-1/16                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 16.09.2016. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

16.09.2016. године, на основу члана 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и члана 187. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), у предмету уста-

новљења права служности за реконструкцију и про-

ширење приступне телекомуникационе мреже Цен-

тар, а по захтјеву m:tel а.д. Бања Лука ИЈ Требиње, 

донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1. Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња 

Славку Вучуревићу да може закључити Уговор о 

установљењу права служности за реконструкцију 

и проширење приступне телекомуникационе мре-

же Центар, а на земљишту означеном као к.ч. број 

2578, уписано у зк. ул. број 238 К.О. СП Требиње, 

као државна својина са дијелом 1/1, орган управ-

љања Скупштина општине Требиње и к.ч. број 

2597/2 уписано у зк. ул. број 95 К.О. СП Требиње 

као државна својина са дијелом 1/1, орган управ-

љања Скупштина општине Требиње. 

Уговор о установљењу права служности ће се 

потписати са m:tel а.д. Бања Лука ИЈ Требиње. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број: 09-013-210-2/16                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 16.09.2016. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Служ-

бени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 

3/16) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 16.09.2016.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о стању дуга и издатим 

гаранцијама Града Требиња на дан 30.06.2016. године. 

 

 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

  

Број: 09-013-211-1/16                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 16.09.2016. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Служ-

бени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 

3/16) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 16.09.2016.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о кориштењу средстава 

буџетске резерве у периоду 01.01. до 30.06.2016. 

године. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

  

Број: 09-013-213/16                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 16.09.2016. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града Тре-

биња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 

5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени 

гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник 

Града Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Удружењу породица са проблемом 

стерилитета „Бебе“ Требиње на измијењени План 

утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града 

Требиња за 2016. годину (измијењени План од 

01.08.2016. године). 

 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-400-401/16                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 07.09.2016. год.               Славко Вучуревић, 

                                                             дипл.прав. с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града       

д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Градске управе Града Требиња 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији рад-

них мјеста Градске управе Града Требиња („Службе-

ни гласник Општине Требиње“, број 5/09, 4/10, 1/11, 

6/11, 1/12, 7/12 и 8/12 и „Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 2/14, 6/14, 12/14, 3/15, 7/15, 3/16, 

8/16 и 9/16) у члану 56. Правилника тачка 2.2.10. у 

дијелу којим се дефинише број извршилаца број „3“ 

се мијења бројем „5“.  

 

Члан 2. 

У члану 60. Правилника тачка 6.7. у дијелу којим се 

дефинише број извршилаца број „2“ се мијења бројем 

„3“. 

  

Члан 3. 

У члану 62. Правилника тачка 8.4. у дијелу којим се 

дефинише број извршилаца број „1“ се мијења бројем 

„2“. 

У истом члану тачка 8.12.5. у дијелу којим се 

дефинише број извршилаца број „1“ се мијења бројем 

„2“. 

У истом члану тачка 8.12. у дијелу којим се дефинише 

број извршилаца број „1“ се мијења бројем „2“. 

 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-23/16                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 16.09.2016. год.               Славко Вучуревић, 

                                                             дипл.прав. с.р. 

______________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове Града Тре-

биња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу 

Рјешења број: 06-372-35/16 од 07.09.2016. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних влас-

ника стамбених зграда, у Регистарском листу број: 01-

139, упис оснивања Заједнице за управљање зградом, 

Требиње, улица Воја Кораћа 6.  

Оснивачи: 16 етажних власника зграде. Дјелатност: 

70320. Управљање зградом за рачун етажних влас-

ника. Иступа у правном промету самостално у оквиру 

својих дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. 

Заступа Сетенчић Никола, предсједник Управног 

одбора, самостално и без ограничења. Заједницу зас-

тупа и Рајић Драган, предсједник Скупштине.  

 

Број: 06-372-35/16            СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 07.09.2016. године      Мирослав Бакоч, с.р. 

______________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове Града Тре-

биња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рје-

шења број: 06-372-36/16 од 06.09.2016. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у Регистарском листу 

број: 01-138, упис оснивања Заједнице за управљање 

зградом, Требиње, улица Воја Кораћа бб.  

Оснивачи: 12 етажних власника зграде. Дјелатност: 

70320. Управљање зградом за рачун етажних влас-

ника. Иступа у правном промету самостално у оквиру 

својих дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до ви-

сине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. 

Заступа Далибор Ступић, предсједник Управног од-

бора, самостално и без ограничења. За заступање је 

овлаштен и Миодраг Милиша, предсједник Скуп-

штине.  

 

Број: 06-372-36/16            СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 06.09.2016. године      Мирослав Бакоч, с.р. 

______________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове Града Тре-

биња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу 

Рјешења број: 06-372-38/16 од 09.09.2016. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у Регистарском листу 

број: 01-140, упис оснивања Заједнице за управљање 

зградом, Требиње, улица Степе Степановића 8.  

Оснивачи: 13 етажних власника зграде. Дјелатност: 

70320. Управљање зградом за рачун етажних влас-

ника. Иступа у правном промету самостално у оквиру 

својих дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до ви-

сине удијела у плаћању трошкова одржавања зграде. 

Заступа Вучуревић Бранка, предсједник Управног 

одбора, самостално и без ограничења. Заједницу 

заступа и Пујић Радмило, предсједник Скупштине.  

 

Број: 06-372-38/16            СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 09.09.2016. године      Мирослав Бакоч, с.р. 

______________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: 16.09.2016. год.                       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                  Број: 10 - Страна:      
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

1. Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у општој употреби-

јавно добро,  

2. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града Требиња за период 01.01. до 30.06.2016. 

године, 

3. Одлука о усвајању Нацрта ребаланса Буџета Града Требиња за 2016. годину, 

4. Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта ради комплетирања грађевинске 

парцеле, 

5. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана „Брегови“, 

6. Одлука о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини, 

7. Закључак о давању сагласности Градоначелнику, 

8. Закључак о давању сагласности Градоначелнику, 

9. Закључак о прихватању Извјештаја о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња на дан 

30.06.2016. године, 

10. Закључак о прихватању Извјештаја о кориштењу средстава буџетске резерве у периоду 01.01. до 

30.06.2016. године. 

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Закључак, 

2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста 

Градске управе Града Требиња. 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, 

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,  

3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.  
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__________________________________________________________________________________________________ 

Издавач: Скупштина Града Требиња - Стручна служба Скупштине. Улица Вука Караџића бр. 2 

89101 Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби. 
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