СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ

ТРЕБИЊЕ

Година XLIVI
Требиње,25.03.2008.године
Број: 3
___________________________________________________________________________
На основу члана 4. Закона о промету непокретности („Сл. лист СР БиХ“ број
38/78) и Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности („Сл.лист СР
БиХ“ број 4/89, 29/90 и 22/91) и члана 51. Статута Општине Требиње („Сл. гласник
Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05) Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 12.03.2008.године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању земљишта које је изгубило својство непокретности у општој
употреби
Члан 1.
Утврђује се да су изгубиле статус непокретности у општој употреби (јавно добро)
некретнине означене као:
-

к.ч. број 5525/2 у површини од 30 м2, уписано у земљишно књижни уложак број
19 К.О. Требиње – као јавно добро.

Члан 2.
У земљишним књигама Основног суда у Требињу у "Б" листу на некретнинама из члана
1. ове Одлуке има се брисати упис јавног добра, те исте уписати у одговарајући
земљишно књижни уложак исте катастарске општине уз укњижбу државна својина са
правом располагања општине Требиње.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-71-1/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.03.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» број
8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње («Сл.
гласник Општине Требиње» број 3/06 и 13/06) Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 12.03.2008. године, донијела је
О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлуке о замјени некретнина
Члан 1.

Ставља се ван снаге Одлука о замјени некретнина, број: 09-013-16/08 од 30.01.2008.
године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-71-17/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.03.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и чланова 12., 31. и 97. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом
13.14. Поглавља 13 А Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне
и Херцеговине“ број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06 и 32/07), Скупштина општине Требиње је на сједници одржаној
12.03.2008. године, донијела је
О Д Л У К У
о допуни Статута Општине Требиње
Члан 1.
У члану 32. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број
8/05, 10/05 и 13/05) иза става 1, додаје се нови став 2, који гласи:
„Припадницима свих националних мањина гарантује се једно одборничко мјесто у
Скупштини општине Требиње“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-73/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.03.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» број
8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње («Сл.
гласник Општине Требиње» број 3/06 и 13/06) Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 12.03.2008. године, донијела је
О Д Л У К У
о разрјешењу члана Комисије за додјелу грађевинског земљишта
Члан 1.
Члан Комисије за додјелу грађевинског земљишта Марко Митровић разрјешава се
дужности у тој Комисији, на лични захтјев.
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-74/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.03.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Сл. гласник Општине Требиње» број
8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње («Сл.
гласник Општине Требиње» број 3/06 и 13/06) Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 12.03.2008. године, донијела је
О Д Л У К У
о именовању чланова Комисије за додјелу грађевинског земљишта
Члан 1.
У Комисију за додјелу грађевинског земљишта именују се:
1. Борис Вујовић,
2. Наташа Врећа
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-75/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.03.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-71-2/08
Датум:12.03.2008. године
На основу члана 7. и 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), поступајући по захтјеву Ножица
(Васа) Мома из Требиња, за куповину грађевинске парцеле, Скупштина општине
Требиње, на својој сједници одржаној дана 12.03.2008. године, на приједлог
Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручне јединице
Требиње, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одбија се, као неоснован, захтјев за куповину грађевинске парцеле, (дио)
означене као к.ч. број 125/15, уписане у зк. ул. број 37 К.О. Површ, државна својина са
1/1 дијела, подносиоца захтјева Ножица Мома, а у сврху изградње пословног објекта за
производњу папирне галантерије, површина цца 10.000 м2.
Образложење
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове, Подручној

јединици Требиње обратио се захтјевом Ножица Момо из Требиња за формирање
грађевинске парцеле, и куповину исте, некретнине (дио) означене као к.ч. број 125/15,
уписане у зк. ул. број 37, К.О. Површ, државна својина са 1/1 дијела, у сврху изградње
пословног објекта за производњу папирне галантерије, пов. цца. 10.000 м2.
У поступку који је претходио изради овог приједлога рјешења, увидом у прилоге који
се налазе у спису, утврђено је да се ради о земљишту које је државна својина са 1/1
дијела.
Затражено је стручно мишљење Одјељења за просторно уређење да ли се
захтјеву може удовољити, те омогућити цијепање предметне парцеле и формирање
грађевинске парцеле, те исте понудити на лицитацију. На захтјев Одјељења за
просторно уређење достављена је прецизна позиција тражених локација, приказана на
изводу из регулационог плана индустријске зоне Волујац.
Стручним мишљењем бр. 07-36-423/06 од 04.05.2007. године, утврђено је да се
предметном захтјеву не може удовољити јер
- по захтјеву Комисије извршена је допуна, односно појашњење у погледу
маркације локалитета к.ч. бр. 125/15 К.О. Површ, у односу на обухват
просторног рјешења – прве фазе индустријске зоне Волујац,
- Према приложеној допуни предметна парцела се налази ван плана парцелације
поменутог плана,
- Тражена куповина некретнина к.ч. бр. 125/15 К.О. Површ, регулише се према
одредбама ЗГЗ, те због поменутих чињеница није могуће удовољити овом
захтјеву.
Сходно горе наведеном, примјеном одредби члана 7. и 15. Закона о грађевинском
земљишту, који уређују право управљања и располагања градским грађевинским
земљиштем, ријешено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба а незадовољна странка може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба са копијом рјешења подноси се Окружном суду непосредно или путем поште.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-71-3/08
Датум:12.03.2008. године
На основу члана 7. и 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), поступајући по захтјеву
Вујиновић (Петра) Момчила из Требиња, Сватовска бб., за куповину грађевинске
парцеле, Скупштина општине Требиње, на својој сједници одржаној дана 12.03.2008.
године, на приједлог Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове,
Подручне јединице Требиње, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одбија се, као неоснован, захтјев за куповину грађевинске парцеле на дијелу
некретнина означених као к.ч. број 866/67, уписана у зк. ул. број 37 К.О. Гомиљани,
подносиоца Вујиновић Момчила, а ради изградње стамбеног објекта.

Образложење
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове, Подручној
јединици Требиње обратио се захтјевом Вујиновић Момчило из Требиња, да се
формира грађевинска парцела, а након тога проведе прописани поступак за куповину
земљишта из државне својине – лицитација.
Захтјев се односи на дио к.ч. број 866/67, уписана у зк. ул. број 37, К.О. Гомиљани, на
којој би подносилац градио стамбени објекат.
У поступку који је претходио изради овог приједлога рјешења, утврђено је да се ради о
земљишту које је државна својина са 1/1 дијела, орган управљања СО-е Требиње.
Затражено је стручно мишљење Одјељења за просторно уређење да ли се
захтјеву може удовољити, односно да ли се може обавити тражено цијепање ради
формирања грађевинске парцеле. У одговору број 07-36-144/07 од 11.07.2007. године,
наводи се да се захтјеву не може удовољити јер се предметни локалитет налази у
обухвату Регулационог плана Драженска гора (Сл. гласник Општине Требиње“ број
1/02) који није спроведен (реализован) тако да до његовог спровођења није могуће
вршити појединачна цијепања.
Сходно горе наведеном, примјеном одредби члана 7. и 15. Закона о грађевинском
земљишту, који уређују право управљања и располагања градским грађевинским
земљиштем, ријешено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба а незадовољна странка може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба са копијом рјешења подноси се Окружном суду непосредно или путем поште.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
__________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-71-4/08
Датум:12.03.2008. године
На основу члана 7. и 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), поступајући по захтјеву
Вујиновић (Петра) Момчила из Требиња, Сватовска бб., за куповину грађевинске
парцеле, Скупштина општине Требиње, на својој сједници одржаној дана 12.03.2008.
године, на приједлог Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове,
Подручне јединице Требиње, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одбија се, као неоснован, захтјев за куповину грађевинске парцеле на дијелу
некретнина означених као к.ч. број 752/34, уписана у зк. ул. број 23 К.О. Горица,
подносиоца Вујиновић Момчила, а у сврху изградње стамбеног објекта.
Образложење

Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове, Подручној
јединици Требиње обратио се захтјевом Вујиновић Момчило из Требиња, да се
формира грађевинска парцела, а након тога проведе прописани поступак за куповину
земљишта из државне својине – лицитација.
Захтјев се односи на дио к.ч. број 752/34, уписана у зк. ул. број 23, К.О. Горица, од цца
700 м2, државна својина са 1/1 дијела, орган управљања СО Требиње, како је то
назначено у прилогу, на којој би подносилац градио стамбени објекат.
У поступку који је претходио изради овог приједлога рјешења, утврђено је да се ради о
земљишту које је државна својина са 1/1 дијела, орган управљања СО-е Требиње.
Затражено је стручно мишљење Одјељења за просторно уређење да ли се
захтјеву може удовољити, односно да ли се може обавити тражено цијепање ради
формирања грађевинске парцеле. У одговору број 07-36-169/07 од 21.09.2007. године,
наводи се да се захтјеву не може удовољити јер за предметни локалитет није урађена
проведбено планска докуметација (регулациони план, урбанистички пројекат, план
парцелације) па није могуће формирати грађевинску парцелу.
Сходно горе наведеном, примјеном одредби члана 7. и 15. Закона о грађевинском
земљишту, који уређују право управљања и располагања градским грађевинским
земљиштем, ријешено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба а незадовољна странка може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба са копијом рјешења подноси се Окружном суду непосредно или путем поште.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-71-5/08
Датум:12.03.2008. године
На основу члана 7. и 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), поступајући по захтјеву Гостић
(Момчила) Урош из Требиња, Старине Новака 25., за куповину грађевинске парцеле,
Скупштина општине Требиње, на својој сједници одржаној дана 12.03.2008. године, на
приједлог Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручне
јединице Требиње, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одбија се, као неоснован, захтјев за куповину грађевинске парцеле на дијелу
некретнина означених као к.ч. број 125/15, уписане у зк. ул. број 37 К.О. Површ, у
површини цца 10.000 м2, државна својина са 1/1 дијела, подносиоца захтјева Гостић
Уроша а у сврху изградње пословног објекта у ком би производио металну галантерију.
Образложење
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове, Подручној
јединици Требиње обратио се захтјевом Гостић Урош из Требиња, за формирање и
куповину грађевинске парцеле из државне својине, а ради изградње индивидуалног
пословног објекта на некретнинама означеним као к.ч. број 125/15, уписане у зк. ул.

број 37, цца 10.000 м2, К.О. Површ, државна својина са 1/1 дијела.
У поступку који је претходио изради овог приједлога рјешења, увидом у прилоге који
се налазе у спису, утврђено је да се ради о земљишту које је државна својина са 1/1
дијела, орган управљања СО-е Требиње.
Затражено је стручно мишљење Одјељења за просторно уређење да ли се
захтјеву може удовољити, односно да ли се може формирати грађевинска парцела на
траженом локалитету, те да ли се иста може понудити на лицитацији за тражену сврху
– продати, ради изградње пословног објекта у ком би именовани производио металну
галантерију.
У одговору бр. 07-36-422/06 од 04.05.2007. године, наводи се да се захтјеву не може
удовољити из разлога како слиједи: Извршена је допуна, односно појашњење у погледу
маркације локалитета к.ч. бр. 125/15 К.О. Површ, у односу на обухват просторног
рјешења – прве фазе индустријске зоне Волујац. Према приложеној допуни, предметна
парцела се налази ван плана парцелације наведеног плана.
Сходно горе наведеном, примјеном одредби члана 7. и 15. Закона о грађевинском
земљишту, који уређују право управљања и располагања градским грађевинским
земљиштем, ријешено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба а незадовољна странка може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба са копијом рјешења подноси се Окружном суду непосредно или путем поште.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-71-6/08
Датум:12.03.2008. године
На основу члана 7. и 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), поступајући по захтјеву Вулић
(Мира) Слободана из Требиња, Струјићи бб, за куповину грађевинске парцеле,
Скупштина општине Требиње, на својој сједници одржаној дана 12.03.2008. године, на
приједлог Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручне
јединице Требиње, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одбија се, као неоснован, захтјев за куповину грађевинске парцеле на дијелу
некретнина означених као к.ч. број 125/1, уписане у зк. ул. број 37 К.О. Површ,
државна својина са 1/1 дијела, подносиоца захтјева Вулић Слободана, а у сврху
изградње складишта грађевинског материјала са пратећим објектима (смјештај
грађевинских машина и опреме).
Образложење
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове, Подручној
јединици Требиње обратио се захтјевом Вулић Слободан из Требиња, за формирање и
куповину грађевинске парцеле са пратећим објектима на некретнинама означеним као

дио к.ч. број 125/1, уписане у зк. ул. број 37, К.О. Површ, државна својина са 1/1 дијела.
У поступку који је претходио изради овог приједлога рјешења, увидом у прилоге који
се налазе у спису, утврђено је да се ради о земљишту које је државна својина са 1/1
дијела, орган управљања СО-е Требиње.
Затражено је стручно мишљење Одјељења за просторно уређење да ли се
захтјеву може удовољити, односно да ли се може обавити тражено цијепање ради
формирања грађевинске парцеле, те да ли се иста може понудити на лицитацији за
тражену сврху – изградњу складишта грађевинског материјала са пратећим објектима
(смјештај грађевинских машина и опреме).
У одговору бр. 07-36-451/07 од 27.12.2007. године, наводи се да се захтјеву не може
удовољити јер се предметни локалитет налази у обухвату простора за који је у току
израда Регулационог плана Волујац – индустријска зона. Након израде и усвајања
поменутог планског документа створиће се предуслови за приступање обради
поднесеног предметног захтјева.
Сходно горе наведеном, примјеном одредби члана 7. и 15. Закона о грађевинском
земљишту, који уређују право управљања и располагања градским грађевинским
земљиштем, ријешено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба а незадовољна странка може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба са копијом рјешења подноси се Окружном суду непосредно или путем поште.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-71-7/08
Датум:12.03.2008. године
На основу члана 7. и 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), поступајући по захтјеву Јеремић
(Божа) Ненада из Требиња, Требињских бригада број 8, за куповину грађевинске
парцеле, Скупштина општине Требиње, на својој сједници одржаној дана 12.03.2008.
године, на приједлог Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове,
Подручне јединице Требиње, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одбија се, као неоснован, захтјев за куповину грађевинске парцеле на дијелу
некретнина означених као к.ч. број 356/23 у површини цца 250 м2, уписана у зк. ул.
број 36 К.О. Мостаћи, државна својина са 1/1 дијела, подносиоца захтјева Јеремић
Ненада, а у сврху изградње индивидуалног стамбеног објекта.
Образложење
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове, Подручној
јединици Требиње обратио се захтјевом Јеремић Ненад из Требиња, за формирање и
куповину грађевинске парцеле из државне својине, а ради изградње индивидуалног
стамбеног објекта на некретнинама означеним као к.ч. бр. 356/23, у површини од цца
250 м2, уписано у зк. ул. број 36 К.О. Мостаћи, државна својина са 1/1 дијела.
У поступку који је претходио изради овог приједлога рјешења, увидом у прилоге који
се налазе у спису, утврђено је да се ради о земљишту које је државна својина са 1/1

дијела, орган управљања СО-е Требиње.
Затражено је стручно мишљење Одјељења за просторно уређење да ли се
захтјеву може удовољити, односно да ли се може формирати грађевинска парцела на
траженом локалитету, те да ли се иста може понудити на лицитацији за тражену сврху
– продати, ради изградње индивидуалног стамбеног објекта.
Стручним мишљењем бр. 07-36-388/07 од 14.12.2007. године, у коме се наводи да се
захтјеву не може удовољити из разлога како слиједи:
- Предметно земљиште означено као к.ч. број 356/23 К.О. Мостаћи, у оквиру којег
се тражи формирање грађевинске парцеле у сврху изградње стамбеног објекта је
у нарави јединствена, дефинисана грађевинска парцела на којој се налази
пословни објекат – административни простор Мјесне заједнице;
- Евентуално цијепање западног дијела предметне парцеле претпоставља
максималну димензију (ширину) парцеле, цца 10 м2, што је недовољна
величина.
- Поред тога, евентуална парцела се не може ширити на западну страну у оквире
приступног постојећег коридора за приступ сјеверном земљишту.
Сходно горе наведеном, примјеном одредби члана 7. и 15. Закона о грађевинском
земљишту, који уређују право управљања и располагања градским грађевинским
земљиштем, ријешено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба а незадовољна странка може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба са копијом рјешења подноси се Окружном суду непосредно или путем поште.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-71-8/08
Датум:12.03.2008. године
На основу члана 7. и 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), поступајући по захтјеву Томић
(Рада) Драгише из Требиња, Душанова бр. 12, за куповину грађевинске парцеле,
Скупштина општине Требиње, на својој сједници одржаној дана 12.03.2008. године, на
приједлог Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручне
јединице Требиње, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одбија се, као неоснован, захтјев за куповину грађевинске парцеле на дијелу
некретнина означених као к.ч. број 3/3 у површини цца 1000 м2, уписана у зк. ул. број
11 К.О. Требиње, државна својина са 1/1 дијела, подносиоца захтјева Томић Драгише, а
у сврху изградње индивидуалног стамбеног објекта.
Образложење
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове, Подручној
јединици Требиње обратио се захтјевом Томић Драгиша из Требиња, за формирање и
куповину грађевинске парцеле из државне својине, а ради изградње индивидуалног

стамбеног објекта на некретнинама означеним као к.ч. број 3/3, уписано у зк. ул. број
11, К.О. Требиње, државна својина са 1/1 дијела.
У поступку који је претходио изради овог приједлога рјешења, увидом у прилоге који
се налазе у спису, утврђено је да се ради о земљишту које је државна својина са 1/1
дијела, орган управљања СО-е Требиње.
Затражено је стручно мишљење Одјељења за просторно уређење да ли се
захтјеву може удовољити, односно да ли се може формирати грађевинска парцела на
траженом локалитету, те да ли се иста може понудити на лицитацији за тражену сврху
– продати, ради изградње индивидуалног стамбеног објекта.
Стручним мишљењем бр. 07-36-230/07 од 17.10.2007. године, стручна комисија је
утврдила да се предметна парцела означена као к.ч. број 3/3, уписана у зк. ул. број 11
К.О. Требиње, површине 507.212 м2 не може цијепати на мање парцеле јер није
донесен план по којем би се цијепање извршило, а према члану 27. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике Српске“ број 82/04) парцелација се врши на
основу регулационог и урбанистичког пројекта, и утврђује планом парцелације који је
њихов саставни дио.
Сходно горе наведеном, примјеном одредби члана 7. и 15. Закона о грађевинском
земљишту, који уређују право управљања и располагања градским грађевинским
земљиштем, ријешено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба а незадовољна странка може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба са копијом рјешења подноси се Окружном суду непосредно или путем поште.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-71-9/08
Датум:12.03.2008. године
На основу члана 7. и 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), поступајући по захтјеву Поповић
(Јанка) Милидрага из Требиња, Хрупјела бб, за куповину грађевинске парцеле,
Скупштина општине Требиње, на својој сједници одржаној дана 12.03.2008. године, на
приједлог Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручне
јединице Требиње, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одбија се, као неоснован, захтјев за куповину грађевинске парцеле на дијелу
некретнина означених као к.ч. број 4679/1, уписане у зк. ул. број 11 К.О. Требиње,
државна својина са 1/1 дијела, подносиоца захтјева Поповић Милидрага, а у сврху
изградње индивидуалног стамбеног објекта.
Образложење
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове, Подручној

јединици Требиње обратио се захтјевом Поповић Милидраг из Требиња, за формирање
и куповину грађевинске парцеле из државне својине, а ради изградње индивидуалног
стамбеног објекта на некретнинама означеним као дио к.ч. број 4679/1, уписаним у зк.
ул. број 11, К.О. Требиње, државна својина са 1/1 дијела.
У поступку који је претходио изради овог приједлога рјешења, увидом у прилоге који
се налазе у спису, утврђено је да се ради о земљишту које је државна својина са 1/1
дијела, орган управљања СО-е Требиње.
Затражено је стручно мишљење Одјељења за просторно уређење да ли се
захтјеву може удовољити, односно да ли се може формирати грађевинска парцела, те да
ли се иста може понудити на лицитацији за тражену сврху – ради изградње
индивидуалног стамбеног објекта.
У одговору бр. 07-36-218/07 од 09.08.2007. године, наводи се да се захтјеву не може
удовољити јер не постоји план парцелације по ком би се цијепање извршило.
Парцелација се врши на основу регулационог плана и урбанистичког пројекта, и
утврђује планом парцелације који је њихов саставни дио.
Сходно горе наведеном, примјеном одредби члана 7. и 15. Закона о грађевинском
земљишту, који уређују право управљања и располагања градским грађевинским
земљиштем, ријешено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба а незадовољна странка може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба са копијом рјешења подноси се Окружном суду непосредно или путем поште.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-71-10/08
Датум:12.03.2008. године
На основу члана 7. и 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), поступајући по захтјеву ПРИМАТ
ПБД д.о.о. из Требиња, за куповину грађевинске парцеле, Скупштина општине
Требиње, на својој сједници одржаној дана 12.03.2008. године, на приједлог
Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручне јединице
Требиње, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одбија се, као неоснован, захтјев за додјелу на кориштење дијела некретнине
означене као к.ч. број 380/1, уписане у зк. ул. број 718 К.О. Чичево, државна својина са
1/1 дијела, подносиоца захтјева Примат ПБД д.о.о. Требиње, ради изградње
магацинског простора отвореног и затвореног типа, те прераде арматуре и израде
бетонске галантерије.
Образложење
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове, Подручној

јединици Требиње обратило се захтјевом ПРИМАТ ПБД д.о.о. Требиње за додјелу
некретнина означених као к.ч. број 380/1, уписане у зк. ул. број 718, К.О. Чичево,
државна својина са 1/1 дијела, орган управљања СО-е Требиње.
У поступку који је претходио изради овог приједлога рјешења, увидом у прилоге који
се налазе у спису, утврђено је да се ради о земљишту које је државна својина са 1/1
дијела, орган управљања СО-е Требиње.
Затражено је стручно мишљење Одјељења за просторно уређење да ли се
захтјеву може удовољити, те наведене парцеле додијелити ради изградње магацинског
простора отвореног и затвореног типа, за прераду арматуре и израду бетонске
галантерије.
- Стручним мишљењем бр. 07-36-78/07 од 15.11.2007. године, утврђено је да се
предметном захтјеву не може удовољити, јер се наведена парцела налази у
ширем обухвату градског грађевинског земљишта, у зони намјењеној за
реконструкцију деградираних станишта (паљике, чистине, камењар ...), а сходно
урбанистичком плану Требиње 2015.
Сходно горе наведеном, примјеном одредби члана 7. и 15. Закона о грађевинском
земљишту, који уређују право управљања и располагања градским грађевинским
земљиштем, ријешено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба а незадовољна странка може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба са копијом рјешења подноси се Окружном суду непосредно или путем поште.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-71-11/08
Датум:12.03.2008. године
На основу члана 7. и 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), поступајући по захтјеву Петровић
Љиљане из Требиња, за куповину грађевинске парцеле, Скупштина општине Требиње,
на својој сједници одржаној дана 12.03.2008. године, на приједлог Републичке управе за
геодетске и имовинско правне послове, Подручне јединице Требиње, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одбија се, као неоснован, захтјев за куповину дијела некретнина означених као
к.ч. број 866/67 К.О. Гомиљани, уписане у зк. ул. број 37 К.О. Гомиљани, државна
својина са 1/1 дијела, орган управљања СО Требиње, подносиоца захтјева Петровић
Љиљане, у сврху изградње стамбеног објекта.
Образложење
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове, Подручној
јединици Требиње обратила се захтјевом Петровић Љиљана из Требиња за формирање
грађевинске парцеле, и куповину исте, некретнине (дио) означене као к.ч. број 866/67

К.О. Гомиљани, уписане у зк. ул. број 37, државна својина са 1/1 дијела, орган
управљања СО Требиње, у сврху изградње стамбеног објекта.
У поступку који је претходио изради овог приједлога рјешења, увидом у прилоге који
се налазе у спису, утврђено је да се ради о земљишту које је државна својина са 1/1
дијела.
Затражено је стручно мишљење Одјељења за просторно уређење да ли се
захтјеву може удовољити, те омогућити цијепање предметне парцеле и формирање
грађевинске парцеле.
Стручним мишљењем бр. 07-36-145/07 од 11.07.2007. године, утврђено је да се
предметном захтјеву не може удовољити јер се предметни локалитет налази у обухвату
Регулационог плана Драженска гора („Службени гласник Општине Требиње“ број
1/02), који није спроведен (реализован), тако да до његовог спровођења није могуће
вршити појединачна цијепања.
Сходно горе наведеном, примјеном одредби члана 7. и 15. Закона о грађевинском
земљишту, који уређују право управљања и располагања градским грађевинским
земљиштем, ријешено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба а незадовољна странка може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба са копијом рјешења подноси се Окружном суду непосредно или путем поште.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-71-12/08
Датум:12.03.2008. године
На основу члана 7. и 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), поступајући по захтјеву Станић
Рајка – син Душана из Требиња, за куповину грађевинске парцеле, Скупштина општине
Требиње, на својој сједници одржаној дана 12.03.2008. године, на приједлог
Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручне јединице
Требиње, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одбија се, као неоснован, захтјев за куповину дијела некретнина означених као
к.ч. број 676/1 К.О. Куртовићи (у новом операту:К.О. Хум), државна својина са 1/1
дијела, у сврху обнављања стана који се налази у згради изграђеној на предметној
некретнини.
Образложење
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове, Подручној
јединици Требиње обратио се захтјевом Станић Рајко да се на предметној некретнини к.ч. број 676/1 К.О. Куртовићи, ради обнављања стана омогићи цијепање и формирање
грађевинске парцеле. У прилогу је доставио Рјешење о додјели стана, Уговор о

кориштењу, те копију кат. плана.
У поступку који је претходио изради овог приједлога рјешења, увидом у прилоге који
се налазе у спису, утврђено је да се ради о земљишту које је државна својина са 1/1
дијела.
Затражено је стручно мишљење Одјељења за просторно уређење да ли се
захтјеву може удовољити, те омогућити цијепање предметне парцеле и формирање
грађевинске парцеле.
Стручним мишљењем бр. 07-36-88/07 од 04.05.2007. године, утврђено је да се
предметном захтјеву не може удовољити јер локалитет Хума нема проведбено планску
документацију – Регулациони план, и план парцелације на основу којег би се
дефинисале нове грађевинске парцеле.
Сходно горе наведеном, примјеном одредби члана 7. и 15. Закона о грађевинском
земљишту, који уређују право управљања и располагања градским грађевинским
земљиштем, ријешено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба а незадовољна странка може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба са копијом рјешења подноси се Окружном суду непосредно или путем поште.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-71-13/08
Датум:12.03.2008. године
На основу члана 7. и 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), поступајући по захтјеву
Радуловић (Слободана) Луке из Требиња, за куповину грађевинске парцеле, Скупштина
општине Требиње, на својој сједници одржаној дана 12.03.2008. године, на приједлог
Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручне јединице
Требиње, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одбија се, као неоснован, захтјев за куповину дијела некретнина означених као
к.ч. број 354/21 и к.ч. број 354/66 у површини од 123 м2, обје уписане у зк. ул. број 4
К.О. Мостаћи, обје државна својина са 1/1 дијела, подносиоца захтјева Радуловић Луке
– сина Слободана, а у сврху изградње викенд објекта.
Образложење
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове, Подручној
јединици Требиње обратио се захтјевом Радуловић Лука да се од двије некретнине
наведене у диспозитиву формира грађевинска парцела у сврху изградње викенд објекта,
те да му након проведеног поступка лицитације буде омогућена куповина исте, а
земљиште означено као к.ч. број 354/66 у површини од 123 м2, и дио некретнине
означене као к.ч. 354/21, уписане у зк. ул. број 4 К.О. Мостаћи, обје државна својина са
1/1 дијела.

У поступку који је претходио изради овог приједлога рјешења, увидом у прилоге који
се налазе у спису, утврђено је да се ради о земљишту које је државна својина са 1/1
дијела.
Затражено је стручно мишљење Одјељења за просторно уређење да ли се
захтјеву може удовољити, те од двије некретнине може формирати грађевинска
парцела у сврху изградње викенд објекта, те ако може, да након формирања иста буде
понуђена на лицитацију.
Стручним мишљењем бр. 07-36-10/07 од 06.02.2007. године, утврђено је да се
предметном захтјеву не може удовољити из разлога што се локалитет означен као к.ч.
број 354/21 К.О. Мостаћи налази у обухвату ужег градског грађевинског земљишта, у
зони намјењеној као заштитни појас уз ријеку, гдје су планирани садржаји рекреације,
те из истог разлога није могуће формирање грађевинске парцеле.
Сходно горе наведеном, примјеном одредби члана 7. и 15. Закона о грађевинском
земљишту, који уређују право управљања и располагања градским грађевинским
земљиштем, ријешено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба а незадовољна странка може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба са копијом рјешења подноси се Окружном суду непосредно или путем поште.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-71-14/08
Датум:12.03.2008. године
На основу члана 7. и 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), поступајући по захтјеву БТС
МЕДИТЕРАН из Требиња, за куповину грађевинске парцеле, Скупштина општине
Требиње, на својој сједници одржаној дана 12.03.2008. године, на приједлог
Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручне јединице
Требиње, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одбија се, као неоснован, захтјев за куповину дијела некретнине означених као
к.ч. број 1923/1 уписане у зк. ул. број 91 К.О. Требиње, државна својина са 1/1 дијела,
орган управљања СО Требиње, што одговара некретнини означеној као к.ч. број 2291/1
(нови операт), подносиоца, предузећа БТС Медитеран Требиње, у сврху изградње
бензинске пумпе.
Образложење
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове, Подручној
јединици Требиње обратило се захтјевом БТС МЕДИТЕРАН за формирање и куповину
грађевинске парцеле из државне својине ради изградње бензинске пумпе, а на
некретнинама означеним као дио к.ч. број 1923/1, уписане у зк. ул. број 91, К.О.
Требиње, државна својина са 1/1 дијела, орган управљања СО-е Требиње.

У поступку који је претходио изради овог приједлога рјешења, увидом у прилоге који
се налазе у спису, утврђено је да се ради о земљишту које је државна својина са 1/1
дијела, орган управљања СО-е Требиње.
Затражено је стручно мишљење Одјељења за просторно уређење да ли се
захтјеву може удовољити.
Стручним мишљењем бр. 07-36-178/07 од 04.05.2007. године, утврђено је да се
предметном захтјеву не може удовољити из сљедећих разлога:
- поменута к.ч. налази се у обухвату регулационог плана Засад поље, чија је
израда у току,
- регулациони план ће дефинисати неопходне урбанистичке параметре-намјену,
грађевинске парцеле, грађевинске регулационе линије, инфраструктуру и остале
урбанистичке елементе, тако ће се створити предуслови у складу са законском
регулативом.
Сходно горе наведеном, примјеном одредби члана 7. и 15. Закона о грађевинском
земљишту, који уређују право управљања и располагања градским грађевинским
земљиштем, ријешено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба а незадовољна странка може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба са копијом рјешења подноси се Окружном суду непосредно или путем поште.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-71-15/08
Датум:12.03.2008. године
На основу члана 7. и 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник
Републике Српске“ број 112/06), члана 51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), поступајући по захтјеву
Вујиновић Риста из Требиња, за куповину грађевинске парцеле, Скупштина општине
Требиње, на својој сједници одржаној дана 12.03.2008. године, на приједлог
Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручне јединице
Требиње, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одбија се, као неоснован, захтјев за куповину грађевинске парцеле, (дио)
означене као к.ч. број 779/131 К.О. Требиње (како је то назначено на копији
катастарског плана), уписано у зк. ул. број 11 К.О. Требиње, подносиоца Вујиновић
(Риста) Риста, у сврху изградње студија (атељеа за камен).
Образложење
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове, Подручној
јединици Требиње обратио се захтјевом Вујиновић Ристо из Требиња за формирање
грађевинске парцеле, и куповину исте, некретнине (дио) означене као к.ч. број 779/131
уписане у зк. ул. број 11 К.О. Требиње, државна својина са 1/1 дијела, орган управљања

СО Требиње, у сврху изградње студија (атељеа за камен).
У поступку који је претходио изради овог приједлога рјешења, увидом у прилоге који
се налазе у спису, утврђено је да се ради о земљишту које је државна својина са 1/1
дијела.
Затражено је стручно мишљење Одјељења за просторно уређење да ли се
захтјеву може удовољити, те омогућити цијепање предметне парцеле и формирање
грађевинске парцеле, те исте понудити на лицитацију.
Стручним мишљењем бр. 07-36-170/07 од 03.07.2007. године, утврђено је да се
предметном захтјеву не може удовољити јер за предметно земљиште није урађен
Регулациони план, нити план парцелације на основу којег би се могло извршити
цијепање земљишта, односно формирати грађевинска парцела.
Сходно горе наведеном, примјеном одредби члана 7. и 15. Закона о грађевинском
земљишту, који уређују право управљања и располагања градским грађевинским
земљиштем, ријешено је као у диспозитиву.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба а незадовољна странка може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда Требиње у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Тужба са копијом рјешења подноси се Окружном суду непосредно или путем поште.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 12.03.2008. године, на основу
члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број
8/05, 10/05 и 13/05), и 51. Закона о основним својинско-правним односима („Сл. лист
СФРЈ“ број 6/80),
у предмету установљења права службености за изградњу
прикључног далековода, а по захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д.
Требиње, доноси
З А К Љ У Ч А К
1. Даје се сагласност Начелнику Општине Др Доброславу Ћуку да може закључити
уговор о установљењу права службености за полагање високонапонског кабла
који повезује ТС 10/04 kV Растоци 3 и ТС 10/04 kV Растоци 4, а на земљишту
означеном као к.ч. број 1583/1, 1469, К.О. Требиње, а исте су државна својина –
орган управљања СО-е Требиње. Уговор о установљењу права службености ће
се потписати са МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д. Требиње.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-71-16/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.03.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње („Службеник 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 и 13/06), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној 12.03.2008.године, донијела је
ЗАКЉУЧКЕ
I

1. Скупштина општине Требиње још увијек не може безбједносну ситуацију у
нашем граду оцијенити задовољавајућом, али се има утисак побољшања
доскорашњег забрињавајућег стања.
2. Скупштина општине Требиње захтијева од надлежних органа: Центра јавне
безбједности Требиње, Тужилаштва и правосудних органа да и даље
предузимају потребне мјере из својих надлежности и да о томе редовно
информишу Скупштину општине. У противном захтијеваћемо помоћ од
републичких институција, те затражити одговорност и смјену руководних људи
наведених органа у општини Требиње.
3. Скупштина општине Требиње тражи од надлежних републичких органа да што
прије испитају стање у ЦЈБ Требиње и о томе информишу Скупштину општине
Требиње, а у вези изјаве начелника ЦЈБ Требиње господина Горана Зубца, дате
Тужилаштву БиХ 2004. године,
4. Скупштина општине Требиње тражи да се појачају мјере безбједности уочи
предстојеће туристичке сезоне.
5. Скупштина општина се обавезује да ће закључке доставити Министарству
Унутрашњих послова РС, Министарству правде РС и Високом судском и
тужилачком Савјету БиХ.

II
Ови Закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-72/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.03.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник општине
Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 7. Правилника о условима и
критеријима за финансирање програма развоја спорта у општини Требиње („Службени
гласник општине Требиње“, број: 2/08), Начелник општине донио је следеће
РЈЕШЕЊЕ
I
Средства Буџета општине Требиње планирана за финансирање програма развоја спорта
на подручју општине Требиње за 2008.годину у износу од 650.000,00 КМ, распоређују
се како слиједи:
1. Грант спортским организацијама
77 %
500.500,00 КМ
2. Грант за одржавање, изградњу и
реконструкцију спортских објеката
5%
32.500,00 КМ

3. Грант за школски спорт
4. Грант за припрему и учешће перспективних
спортиста на међународним такмичењима
5. Грант за усавршавање спортских стручњака
и спортских радника
6. Грант за обезбјеђивање услова за спортске
активности инвалидних лица
7. Грант за израду Монографије развоја
спорта општине Требиње
8. Грант за резерву

4%
4%

26.000,00 КМ
26.000,00 КМ

3%

19.500,00 КМ

2%

13.000,00 КМ

2%
3%

13.000,00 КМ
19.500,00 КМ

II
Средства из става I тачка 1 овог Рјешења ("Грант спортским организацијама")
распоређују се како слиједи:
1. Фудбалски клуб "Леотар"__________________________________240.000,00 КМ
2. Кошаркашки клуб"Леотар" ___________________________ ______40.000,00 КМ
3. Џудо клуб "Леотар" ________________________________________35.000,00 КМ
4. Атлетски клуб "Леотар" ____________________________________15.000,00 КМ
5. Пливачки клуб "Леотар " ___________________________________22.000,00 КМ
6. Рукометни клуб "Леотар"____________________________________22.000,00 КМ
7. ЖРК "Леотар" ____________________________________________22.000,00 КМ
8. Карате клуб "Требиње" _____________________________________12.000,00 КМ
9. Карате клуб "Леотар +" _____________________________________12.000,00 КМ
10. Женски фудбалски клуб "Леотар-тех " ________________________11.000,00 КМ
11. Веслачко друштво "Требишњица" ____________________________9.000,00 КМ
12. Стонотениски клуб "Свети Сава" ______________________________3.000,00 КМ
13. Одбојкашки клуб "Леотар" ___________________________________4.000,00 КМ
14. Куглашки клуб "Требишњица" ________________________________4.000,00 КМ
15. Женски кошаркашки клуб „Требиње 03“ _____________________10.000,00 КМ
16. Клуб малог фудбала _________________________________________5.000,00 КМ
17. Кик бокс клуб "Кобра" ______________________________________5.000,00 КМ
18. Аеро клуб Требиње _________________________________________2.500,00 КМ
19. Мото клуб „ТНТ“ ___________________________________________3.000,00 КМ
20. Паинтбалл клуб „Арена“ _____________________________________2.000,00 КМ
21. Ронилачки клуб „Посејдон“ __________________________________8.000,00 КМ
22. СТРЕ. Клуб „Леотар РВИ“ – Требиње __________________________7.000,00 КМ
23. Планинари ________________________________________________3.000,00 КМ

24. Џију џицу _________________________________________________2.000,00 КМ
25. Тениски клуб ______________________________________________2.000,00 КМ

III
Планирана средства из става II овог Рјешења Одјељење за финансије ће дозначавати на
жиро - рачуне спортских организација сразмјерно извршењу Буџета.
IV
Корисници средстава су обавезни доставити Одјељењу за финансије и Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности извјештај о намјенском утрошку средстава.
V
Надзор над намјенским трошењем средстава вршиће Миленко Миленковић радник
Административне службе општине Требиње.
VI
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-400-64/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,11.03.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности Основне школе „Свети
Василије Острошки“ Требиње.
II
Планирана средства (грант за Основну школу „Свети Василије Острошки“ Требиње)
реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Основне школе
„Свети Василије Острошки“Требиње сразмјерно извршењу Буџета, а на основу
појединачних захтјева за пренос тих средстава.

III
Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-400-42/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,21.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.
гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности Основне школе „Јова
Јовановић Змај“ Требиње.
II
Планирана средства (грант за Основну школу „Јова Јовановић Змај“ Требиње)
реализоваће Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Основне школе „Јова
Јовановић Змај“ Требиње сразмјерно извршењу Буџета, а на основу појединачних
захтјева за пренос тих средстава.
III
Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-400-45/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,27.02.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута општине Требиње („Сл.гласник
општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), а у вези са чланом 5. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину од 27.12.2007. године („Сл.

гласник општине Требиње“, број: 11/08), Начелник општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на Програм утрошка средстава предвиђених Буџетом општине
Требиње за 2008. годину, потребних за реализацију активности Основне школе „Вук
Караџић“ Требиње.
II
Планирана средства (грант за Основну школу „Вук Караџић“ Требиње) реализоваће
Одјељење за финансије преносом средстава на рачун Основне школе „Свети Василије
Острошки“Требиње сразмјерно извршењу Буџета, а на основу појединачних захтјева за
пренос тих средстава.
III
Обавезује се корисник гранта да општини Требиње, односно Одјељењу за финансије и
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности достави доказе о намјенском утрошку
средстава (члан 13. Одлуке о извршењу Буџета општине Требиње за 2008. годину).
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-400-54/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,03.03.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 31. став 2. Посебног колективног уговора за запослене у области
локалне самоуправе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
114/07) у вези са чланом 37.став 1.тачка 5. Статута синдиката управе Републике Српске
од 25.01.2002. године Синдикална организација општинске управе Требиње, с једне
стране и Начелник општине Требиње, с друге стране закључили су дана
08.02.2008.године
ПОЈЕДИНАЧНИ
КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Колективним уговором за запослене у Административној служби општине
Требиње ближе се одређују права, обавезе и одговорности службеника, техничких и
помоћних радника запослених у одјељењима Административне службе општине
Требиње (у даљем тексту: Административна служба).

Члан 2.
Овим Колективним уговором уређују се права, обавезе и одговорности запослених из
области рада и радних односа која нису, у потпуности и на цјеловит начин, уређена
Законом о локалној самоуправи, Општим колективним уговором и Посебним
колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе.
Члан 3.
Одредбама овог Уговора не може се утврдити мањи обим права од права која су
одређена Законом, Општим колективним уговором и Посебним колективним уговором
за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске.
2. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПО ОСНОВУ РАДНОГ ОДНОСА
Члан 4.
Права, обавезе и одговорности по основу радног односа морају бити усклађена са
Законом о локалној самоуправи, Законом о раду, Општим колективним уговором и
Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе.
Пријем у радни однос и посебни услови за заснивање радног односа, приправнички
стаж, пробни рад, предходно провјеравање стручних и радних способности, стручно
оспособљавање и усавршавање радника, повратак радника на посао након истека
функције, распоред радника у друго мјесто, пуно радно вријеме, прековремени рад,
дневни одмор, седмични одмор, одговорности радника административне службе,
престанак радног односа, годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство, заштита на
раду, лакша повреда радних обавеза, вишак службеника Административне службе,
премјештај запослених у Административној служби, заштита права радника,
остваривање права на штрајк – регулисани су Законом о раду, Законом о локалној
самоуправи, Законом о штрајку, Законом о статусу функционера јединица локалне
самоуправе, Општим колективним уговором, Посебним колективним уговором за
запослене у области локалне самоуправе РС, Одлуком о Административној служби
општине Требиње и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности
службеника јединица локалне самоуправе.
Члан 5.
Зa oцјену рада и напредовањe у Административној служби, условe за пријем
службеника у радни однос, пробни рад и приправнички стаж примијењиваће се одредбе
Закона о локалној самоуправи.
Члан 6.
Запослени и постављена лица у Административној служби општине Требиње дужни су
да извршавају налоге функционера и руководиоца одјељења и служби који руководи
одјељењем, уколико су они у границама закона.
3. ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 7.
Основна плата за пуно радно вријеме утврђује се тако што се најнижа цијена рада у
Административној служби општине Требиње, као израз вриједности за
најједноставнији рад, помножи са одговарајућим коефицијентом који се утврђује
чланом 10. овог Колективног уговора.
Саставни дио основне плате је увећање по основу укупног пензијског стажа радника
који износи 0,5 % за сваку годину пензијског стажа.
Члан 8.
Раднику који ради краће од пуног радног времена плата се одређује сразмјерно времену
проведеном на раду, а све у складу са уговором - рјешењу о распореду на радно мјесто.
Члан 9.
Најнижу цијену рада, као израз вриједности за најједноставнији рад и основ за обрачун
плате, заједнички утврђују учесници овог Колективног уговора, с тим да иста не може
бити нижа од цијене рада коју утврди Влада Републике Српске и Синдикат управе
Републике Српске.
Већу цијену рада од цијене рада коју утврди Влада Републике Српске и Синдикат
управе Републике Српске учесници овог Колективног уговора могу утврдити водећи
рачуна о висини планираних средстава у Буџету Оптшине Требиње предвиђених за ову
намјену.
Члан 10.
Запослени се разврставају у шест платних група, зависно од степена стручне спреме
према јединственој номенклатури занимања, са следећим коефицијентом за рад са
пуним радним временом.
1. платна група
Послови неквалификованог радника

3,5

2. платна група
Послови на којима се захтијева стручност која се стиче средњим
образовањем у трајању од три године (КВ радник 3. степен)
4,5
3. платна група
Послови на којима се захтијева стручност која се стиче средњим
образовањем у
трајању од четири године (4. степен)
5,5
4. платна група
Послови на којима се захтијева стручност која се стиче специјализацијом
на основу средњег стручног образовања (ВКВ радник 5. степен)
5,7

5. платна група
Послови на којима се захтијева стручност стечена вишим образовањем (6.
степен)
6,5-7,5
(Шеф одсјека и шеф кабинета СО са вишом спремом,
7,5)
6. платна група
Послови на којима се захтијева стручност стечена високим образовањем (7.
степен)
8,5-11,5
(инспектори 9,5, шефови одсјека 10,0, начелници одјељења 11,5,
Секретар СО 11,5, помоћник Начелника општине за правна
питања 11,5)
Члан 11.
Ако радник који је распоређен на радно мјесто не испуњава услове у погледу стручне
спреме прописане за радно мјесто, одређује му се кефицијент тог радног мјеста умањен
за 10 %.
Плата приправника и других радника који немају положен стручни или одговарајући
испит који су дужни по закону положити умањује се за 20%.
Члан 12.
Основна плата запослених може се увећати по основу:
1. вршења високосложених, најсложенијих и изузетно значајних послова
максимално до 30 %,
2. обављање послова под посебно отеженим условима рада максимално до 20 %,
3. посебних резултата рада максимално до 15 %,
што ће се утврдити Правилником о платама службеника, техничког и помоћног особља
запослених у Административној служби општине Требиње, а који доноси Начелник
општине.
Члан 13.
Основна плата радника увећава се:
–
–
–

по основу рада ноћу – 35 %,
по основу прековременог рада – 35 %,
за рад на дане државног празника и друге дане у којима се по закону не ради – 50 %.

Ако се прековремени рад обавља ноћу увећање се врши по оба основа из алинеје 1. и 2.
став 1. овог члана.
4. НАЈНИЖА ПЛАТА
Члан 14.

Ако Административна служба нема довољно средстава за исплату плате у висини
одређеној у складу са одредбама овог Уговора дужна је да свим запосленим исплати
најнижи износ плате у складу са одредбама Општег колективног уговора.
Најнижа плата може се исплаћивати највише до шест мјесеци.
5. ОСТАЛА ПРИМАЊА РАДНИКА
Члан 15.
Запослени у Административној служби имају право на накнаду материјалних трошкова
и то:
–
–

–
–

–

–

дневницу за службена путовања у Републици Српској, Федерацији БиХ и у
иностранству у висини коју одреди Влада Републике Српске посебним актом,
накнада трошкова једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, као и у
случају обављања прековременог рада – у висини 50 % најниже плате утврђене
Општим колективним уговором сразмјерно броју дана проведених у редовном
радном времену, односно прековременом раду,
трошкове превоза у висини цијене превозне карте у јавном саобраћају,
регрес за коришћење годишњег одмора - у висини три просјечне плате
Административне службе остварене за три посљедња мјесеца у односу на мјесец за
који се врши исплата, а најмање у висини три најниже плате у РС,
отпремнину приликом одласка радника у пензију у висини троструке плате радника
обрачунате у складу са овим Колективним уговором, или три просјечне плате
Административне службе остварене у мјесецу када је запослено лице остварило
право на пензију, ако је то за њега повољније,
накнаду трошкова коришћења сопственог аутомобила код обављања службеног
посла по налогу послодавца у висини од 20 % цијене горива по једном литру за
сваки пређени километар.

Послодавац исплаћује на терет материјалних трошкоца, у току године, радницима
средства за обезбјеђење зимнице и огрева највише у висини три просјечне плате
Административне службе, остварене у последња три мјесеца која претходе исплати, а
најмање у висини три најниже плате у РС за свако давање.
Код исплате ове накнаде морају бити обухваћени сви радници рачунајући и оне који се
налазе на боловању и плаћеном одсуству.

6. ОДМОРИ И ОДСУСТВА
1. Дневни одмор
Члан 16.
Запослени који раде са пуним радним временом има право на одмор у току радног

времена у трајању од 30 минута. Распоред коришћења овог одмора утврђује Начелник
општине.
2. Седмични одмор
Члан 17.
Запослени има право на седмични одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно.
3. Годишњи одмор
Члан 18.
Запослени који има најмање шест мјесеци непрекидног радног стажа има право на
годишњи одмор у трајању од најмање 18 радних дана.
Годишњи одмор из става 1. овог члана увећава се за један дан за сваке три навршене
године радног стажа, с тим да укупан годишњи одмор не може бити дужи од 30 дана.
Члан 19.
Запослени који није навршио шест мјесеци непрекидног радног стажа има право на
годишњи одмор у трајању од једног радног дана за сваки мјесец рада.
4. Плаћено одсуство
Члан 20.
Запослени има право на плаћено одсуство у току једне календарске године у
слиједећим случајевима:
а) склапање брака – пет радних дана,
б) смрти члана уже породице – пет радних дана,
в) смрти члана шире породице – два радна дана,
г) теже болести члана уже породице – један радни дан,
д) пресељење у други стан – два радна дана,
ђ) рођење дјетета – пет радних дана,
е) обиљежавање дана свог вјерског празника – два радна дана,
ж) полагање стручног испита – два радна дана.
Плаћено одсуство из става 1. овог члана не може бити дуже од 6 радних дана у току
календарске године.
Начелник општине може на захтјев запосленог, у оправданим случајевима, одобрити
плаћено одсуство и дуже од 6 радних дана у току календарске године.
7. ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНОМ
Члан 21.

Раднику или његовој породици припада помоћ у случају:
1. смрти радника – у висини три просјечне плате у РС,
2. смрти члана уже породице (родитеља, дјетета или брачног друга) – у висини до
двије просјечне плате у Републици Српској,
3. тешка инвалидност и дуготрајна болест радника – у висини двије просјечне
плате у Републици Српској,
4. дуготрајне болести или повреде запосленог – у висини двије просјечне плате у
Републици Српској,
5. елементарних непогода и пожара у стану радника – у висини двије најниже
плате у РС.
Члан 22.
Раднику се исплаћује јубиларна награда за непрекидан радни стаж у Административној
служби и то за:
–

–

–

10 година радног стажа – у висини једне просјечне плате запослених у
Административној служби у последња три мјесеца у односу на моменат исплате
јубиларне награде,
20 година радног стажа – у висини двије просјечне плате запослених у
Административној служби у последња три мјесеца у односу на моменат исплате
јубиларне награде,
30 година радног стажа – у висини три просјечне плате запослених у
Административној служби у последња три мјесеца у односу на моменат исплате
јубиларне награде.
Члан 23.

Радник, коме престане радни однос у Административној служби отказом уговора о
раду од стране послодавца због престанка потребе за радом радника из економских,
технолошких и организационих разлога, припада право на отпремнину на терет
Административне службе.
Висина отпремнине зависи од дужине рада радника и износи најмање:
–

–

–

–

за рад од двије до 10 година, 35 % просјечне мјесечне плате радника исплаћене у
посљедња три мјесеца прије престанка уговора о раду за сваку навршену годину
рада;
за рад од 10 до 20 година, 40 % просјечне мјесечне плате радника исплаћене у
посљедња три мјесеца прије престанка уговора о раду за сваку навршену годину
рада;
за рад од 20 до 30 година, 45 % просјечне мјесечне плате радника исплаћене у
посљедња три мјесеца прије престанка уговора о раду за сваку навршену годину
рада;
за рад преко 30 година, 50 % просјечне мјесечне плате радника исплаћене у

посљедња три мјесеца прије престанка уговора о раду за сваку навршену годину
рада.
8. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
Члан 24.
Послодавац обезбјеђује синдикату услове за његово дјеловање.
а) коришћење одговарајућих просторија и потребне административно-техничке услуге,
б) накнаду плате у висини од 15 % предсједнику синдиката на основну плату.
9. ШТРАЈК
Члан 25.
Запослени у Административној служби имају право на штрајк у складу са Законом о
штрајку, Општим и Посебним колективним уговорима.
Синдикална организација у штрајку поступа у складу са правилима Синдиката у
штрајку које је донио надлежни орган Савеза синдиката РС.
Члан 26.
Право учешћа у управљању, информисање радника и услови рада синдиката
регулисани су Општим и Посебним колективним уговором и посебним законима за ову
дјелатност.
10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Одредбе Општег и Посебног колективног уговора за запослене у области управе
Републике Српске непосредно се примјењују у овој дјелатности, по свим питањима која
нису регулисана на другачији начин овим Колективним уговором.
Овај Колективни уговор сматра се закљученим кад га потпишу уговорне стране, а
примјењиваће се од 01.01.2008. године и објавиће се у Службеном гласнику општине
Требиње.
Члан 28.
У циљу праћења, примјене и тумачења и одређивања најниже цијене рада, учесници
овог Колективног уговора формирају комисију у коју улазе по један преставник
потписника овог Уговора.
Комисија доноси закључке консезусом.

Закључци комисије су обавезујући за потписнике овог уговора.
Члан 29.
Учесници овог Колективног уговора сагласни су да се исти закључи на неодређено
вријеме.
Члан 30.
Одлуке функционера и других органа супротне одредбама овог уговора, као и другим
важећим прописима не могу се примјењивати.
Члан 31.
Овај уговор сачињен је у четири истовјетна примјерака од којих свака уговорна страна
задржава по два примјерка.

За синдикалну организацију
Требиње
Предсједник,
Ненад Јеремић,с.р.

За Административну службу општине
Начелник општине
Др Доброслав Ћук,с.р.

Број:11-122-25/08
Датум: 08.02.2008.године
___________________________________________________________________________
На основу члана 43. и 146. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), Посебног колективног уговора за запослене у области локалне
самоуправе у Републици Српској („Сл. гласник РС“, број: 114/07), члана 12.
Појединачног колективног уговора за запослене у Администртивној служби општине
Требиње број: 11-122-25/08 од 08.02.2008. године и члана 45. и 52. Статута општине
Требиње („Сл. гласник општине Требиње“, број: 8/05, 10/05 и 13/05), Начелник
општине Требиње, дана 12.03.2008. године, донио је
ПРАВИЛНИК
о платама службеника, техничког и помоћног особља запослених у Административној
служби општине Требиње
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се плате службеника, техничког и помоћног особља
запослених у Административној служби општине Требиње (у даљем тексту „Плате
запослених“).
Члан 2.
Запослени у Административној служби општине Требиње разврставају се у шест
платних група, зависно од степена стручне спреме према јединственој номенклатури

занимања, са следећим коефицијентима за рад са пуним радним временом:
1. платна група
Послови неквалификованог извршиоца у
Администритивној служби општине Требиње

3,5

2. платна група
Послови на којима се захтијева
стручност која се стиче средњим
образовањем у трајању од три године
(КВ радник 3. степен)

4,5

3. платна група
Послови на којима се захтијева стручност
која се стиче средњим образовањем у трајању
од четири године (4. степен)

5,5

4. платна група
Послови на којима се захтијева стручност
која се стиче специјализацијом на основу
средњег стручног образовања
(ВКВ радник 5. степен)

5,7

5. платна група
Послови на којима се захтијева стручност
стечена вишим образовањем (6. степен)
(Шеф одсјека и шеф кабинета СО са вишом спремом,
6. платна група
Послови на којима се захтијева стручност стечена
високим образовањем (7. степен)
(инспектори 9,5, шефови одсјека 10,0,
начелници одјељења 11,5, Секретар СО 11,5,
помоћник Начелника општине за правна
питања 11,5)

6,5-7,5
7,5)

8,5-11,5

Члан 3.
Основна плата запослених на радном мејсту „начелник одјељења“, по основу вршења
најсложенијих и изузетно значајних послова увећава се за 30%, док се плата запосленог
на радном мјесту „помоћник начелника општине за правна питања“и „Секретар СО“, по
истом основу увећавају за 20 %.
Члан 4.
Основна плата запослених на радним мјестима „стручни сарадник – технички секретар
Начелника општине“ и „стручни сарадник – технички секретар у Стручној служби СО“,
по основу вршења изузетно значајних послова увећава се за 10 %.

Члан 5.
Основна плата запослених на радном мјесту „виши стручни сарадник – комунални
полицајац“, по основу обављања послова под посебно отежаним условима рада увећава
за 10 %.
Члан 6.
Основна плата запосленог на радном мјесту „виши стручни сарадник за одобрења за
грађење и одобрења за употребу објеката“, по основу вршења изузетно значајних
послова увећава се за 15 %.
Члан 7.
Основна плата запосленог на радном мјесту „самостални стручни сарадник за правне
послове“ у Одјељењу за просторно уређење, по основу вршења изузетно значајних
послова увећава се 10 %.
Члан 8.
Начелник општине може утврдити стимулативни елеменат за награђивање запослених
за посебне резултате у раду, с тим што се за те сврхе може располагати са највише 15 %
укупних средстава намијењених за исплату плата.
Члан 9.
Стимулативни дио плате за сваког службеника и радника, на приједлог Начелника
одјељења рјешењем утврђује Начелник општине.
Стимулативни дио плате за начелнике одјељења рјешењем утврђује Начелник
општине.
Члан 10.
Основна плата радника увећава се:
-

по основу рада ноћу 35 %
по основу прековременог рада 35 %
за рад на дане државног празника 50 %

Ако се прековремени рад обавља ноћу увећање се врши по оба основа из алинеје 1. и 2.,
став 1. овог члана.
Члан 11.
Саставни дио основне плате је увећање по основу укупног пензијског стажа
службеника и радника који износи 0,5 % за сваку годину пензијског стажа.
Члан 12.
Ако радник који је распоређен на радно мјесто не испуњава услове у погледу стручне
спреме прописане за то радно мјесто, одређује му се коефицијент радног мјеста на које
је распоређен, умањен за 10 %.
Члан 13.
Накнаде плата и друге исплате на терет материјалних трошкова могу бити у висини
утврђеној Општим колективним уговором, Посебним колективним уговором за
запослене у области локалне самоуправе РС, Појединачним колективним уговором за

запослене у Административној служби општине Требиње и Правилником о накнадама
и другим примањима запослених у Административној служби општине Требиње.
Члан 14.
Плате приправника и других запослених који немају положен стручни или други
одговарајући испит који су, по закону, дужни положити умањују се за 20 %.
Члан 15.
Начелник општине ће појединачним актом утврдити плату свим запосленим у
Административној служби општине Требиње у складу са одредбама Општег
колективног уговора, Посебног колективног уговора за запослене у области локалне
самоуправе РС, Појединачног колективног уговора за запослене у Административној
служби општине Требиње, као и овог Правилника.
Члан 16.
Појединачне исплате плата нису јавне.
Члан 17.
Исплата плата вршиће се 15-ог у мјесецу за претходни мјесец уз обавезу обрачуна и
уплате пореза и доприноса у складу са важећим прописима.
Члан 18.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Одлука о усаглашавању
коефицијената за обрачун плата запослених у органима општинске управе Требиње
број: 11-1-102/03 од 21.03.2003. године и Одлука о измјенама и допуни Одлуке о
усаглашавању коефицијената за обрачун плата запослених у органима општинске
управе Требиње број 11-1-128/03 од 24.04.2003. године.
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сужбеном гласнику
општине Требиње.
Број:11-022-5/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:12.03.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Сл.гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, даје
САГЛАСНОСТ
на Одлуку о измјени Статута Јавног предузећа „Требињестан“ са п.о. Требиње
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјени Статута ЈП „Требињестан“ са п.о. Требиње
број: 5/08 од 22.02.2008. године.
II
Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:11-122-9/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:03.03.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Сл.гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05 и 13/05), Начелник Општине, даје
САГЛАСНОСТ
на Одлуку о измјенама и допунама Статута Центра за социјални рад Требиње
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и допунама Статута Центра за социјални рад
Требиње број: 01-014-2/08 од 29.02.2008. године.
II
Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:11-022-11/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:11.03.2008. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића
бр. 2. на основу рјешења број 06-372-4/08 од 28.02.2008. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-029 упис
оснивања Заједнице за управљање зградом Требиње, Николе Тесле број 9, са следећим
подацима:
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом Требиње, Николе Тесле бр. 9.
Оснивачи: 13 етажних власника.
Дјелатност: 70 320. Управљање зградом за рачун етажних власника зграде.
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде.
Заступа Перотић Дубравка, предсједник Управног одбора, самостално и без
ограничења.
Број: 06-372-4/08

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Датум:28.02.2008. године
Наташа Тучић, с.р.
__________________________________________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића
бр. 2. на основу рјешења број 06-372-5/08 од 10.03.2008. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-030 упис
оснивања Заједнице за управљање зградом Требиње, Мића Љубибратића 12-14.
Назив и сједиште: Заједница за етажних власника, Требиње, ул. Мића Љубибратића 1214
Оснивачи: 4 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70 320. Управљање зградом за рачун етажних власника зграде.
Иступа самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином,
чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
Заступа Петковић Вера, предсједник Скупштине, самостално и без ограничења.

Број: 06-372-5/08

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Датум:10.03.2008. године
Наташа Тучић, с.р.
___________________________________________________________________________
Садржај:
Бр. стране
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Одлука о утврђивању земљишта које је изгубило својство непокретности у
општој употреби,
2. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о замјени некретнина
3. Одлука о допуни Статута Општине Требиње,
4. Одлука о разрјешењу члана Комисије за додјелу грађевинског земљишта,
5. Одлука о именовању чланова Комисије за додјелу грађевинског земљишта,
6. Рјешењâ о одбијању као неоснованих захтјева за куповину грађевинских
парцела, односно дијела некретнина,
7. Закључак о давању сагласности Начелнику Општине,
8. Закључаци Скупштине општине Требиње који се односе на актуелну
безбједносну ситуацију у општини Требиње,
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1. Рјешење,
2. Закључак,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Појединачни колективни уговор за запослене у Административној служби
Општине Требиње
6. Правилник о платама службеника, техничког и помоћног особља запослених
у Административној служби општине Требиње,
7. Сагласност на Одлуку о измјени Статута Јавног предузећа „Требињестан“ са
п.о. Требиње,
8. Сагласност на Одлуку о измјенама и допунама Статута Центра за социјални
рад Требиње,
9. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
10. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.

