СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ

ТРЕБИЊЕ

Година XLIVI
Требиње 26.092008.године
Број: 8
___________________________________________________________________________
На основу члана 4. Закона о промету непокретности („Сл. лист СР БиХ“ број 38/78) и
Закона о измјенама и допунама Закона о промету непокретности („Сл.лист СР БиХ“
број 4/89, 29/90 и 22/91) и члана 51. Статута Општине Требиње („Сл. гласник Општине
Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 10.09.2008.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 3869/2 пут у површини од 107 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:09-013-279/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић, с.р.
___________________________________________________________________________
Скупштина општине Требиње на основу члана 20. Закона о грађевинском земљишту
(„Сл. гласник Републике Српске“ број 112/06), члана 9. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник Општине Требиње“ број 1/08) и члана 51. Статута
Општине Требиње („Сл. гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08)
доноси
О Д Л У К У
о давању у закуп непосредном погодбом на привремено кориштење грађевинског
земљишта у државној својини

1. Даје се у закуп непосредном погодбом на привремено кориштење градско
грађевинско земљиште означено као к.ч. број 1456/1 (дио), у површини од 35 м2,
уписано у зк. ул. број 352 К.О. Требиње, на којем већ постоји саграђен
привремени пословни објекат.
2. Услови давања у закуп одређени су Стручним мишљењем и Обавјештењем о
могућности легализације изграђеног пословног простора.
3. Овлашћује се Начелник Општине Требиње, Др Доброслав Ћук да може
потписати Уговор о закупу, у коме ће бити регулисана међусобна права и
обавезе уговорних страна.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-279-1/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић, с.р.
Образложење
Драшковић (Тодора) Славко обратио се Републичкој управи за геодетске и имовинско
правне послове, Подручној јединици Требиње да му се да у закуп на привремено
кориштење грађевинско земљиште означено као к.ч. број 1456/1 (дио), уписано у зк. ул.
број 352К.О. Требиње, ради легализације привременог пословног објекта.
Уз захтјев је приложено: земљишно-књижни извадак, копија катастарског плана,
стручно мишљење, и Обавјештење о могућности и условима легализације изграђеног
привременог пословног простора, бр. 07-361-237/08 од 21.07.2008. године.
Чланом 9. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђено је да се градско грађевинско
земљиште у државној својини може дати у закуп на привремено кориштење ради
изградње и постављања привремених објеката.
Имајући у виду горе изнесено, рјешено је као у диспозитиву ове Одлуке.
___________________________________________________________________________
Скупштина општине Требиње на основу члана 20. Закона о грађевинском земљишту
(„Сл. гласник Републике Српске“ број 112/06), члана 9. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник Општине Требиње“ број 1/08) и члана 51. Статута
Општине Требиње („Сл. гласник Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) на
сједници одржаној 10.09.2008. године, д о н о с и
О Д Л У К У
о давању у закуп непосредном погодбом на привремено кориштење грађевинског
земљишта у државној својини
1. Даје се у закуп непосредном погодбом на привремено кориштење градско
грађевинско земљиште означено као к.ч. број 1530/1 (дио), у површини од
100 м2 К.О. Придворци, ради постављања базне станице мобилне телефоније
ТРЕБИЊЕ ЈУГ.
2. Услови давања у закуп одређени су рјешењем о урбанистичкој сагласности.
3. Овлашћује се Начелник Општине Требиње, Др Доброслав Ћук да може
потписати Уговор о закупу, у коме ће бити регулисана међусобна права и
обавезе уговорних страна.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-279-2/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић, с.р.
Образложење
М:ТЕЛ Бања Лука обратио се Републичкој управи за геодетске и имовинско правне
послове, Подручној јединици Требиње да му се да у закуп на привремено кориштење
грађевинско земљиште означено као к.ч. број 1530/1 (дио) у површини од 100 м2, К.О.
Придворци, ради постављања базне станице мобилне телефоније ТРЕБИЊЕ ЈУГ.
Уз захтјев је приложено: Рјешење о урбанистичкој сагласности бр. 07-364-249/08 од
11.06.2008. године.
Чланом 9. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђено је да се градско грађевинско
земљиште у државној својини може дати у закуп на привремено кориштење ради
изградње и постављања привремених објеката.
Имајући у виду горе изнесено, рјешено је као у диспозитиву ове Одлуке.
___________________________________________________________________________
Скупштина општине Требиње на основу члана 16. став 1. тачка д) Закона о
грађевинском земљишту („Сл. гласник Републике Српске“ број 112/06), члана 9.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник Општине Требиње“ број 1/08) и
члана 51. Статута Општине Требиње („Сл. гласник Општине Требиње“ број 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08) на сједници одржаној 10.09.2008. године, д о н о с и
О Д Л У К У
о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у државној својини
1. Продаје се непосредном погодбом, уз накнаду, по тржишној цијени
грађевинско земљиште означено као к.ч. број 806/35 - градилиште у
површини од 182 м2, К.О. Горица, Мрдић Слободану (син Митра) у сврху
обједињавања грађевинске парцеле.
2. Услови формирања грађевинске парцеле одређени су Стручним мишљењем
Одјељења за просторно уређење, бр. 07-36-189/08 од 29.07.2008. године, а
иста се састоји од катастарских парцела означених као к.ч. број 806/35,
градилиште у површини од 182 м2, К.О. Горица, које су државна својина са
дијелом 1/1 и к.ч. број 806/24, градилиште у површини од 72 м2, и к.ч. број
806/12, градилиште у површини од 153 м2, обје уписане у зк. ул. број 554,
К.О. Горица, које су власништво Мрдић Слободана – син Митра са 1/1
дијела.
3. Овлашћује се Начелник Општине Требиње, Др Доброслав Ћук да може
потписати Уговор о продаји грађевинског земљишта, у коме ће бити
регулисана међусобна права и обавезе уговорних страна.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Требиње.

Број:09-013-279-3/08
Датум:10.09.2008. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић, с.р.

________________________________________________________________
Скупштина општине Требиње на основу члана 16. став 1. тачка д) Закона о
грађевинском земљишту („Сл. гласник Републике Српске“ број 112/06), члана 9.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник Општине Требиње“ број 1/08) и
члана 51. Статута Општине Требиње („Сл. гласник Општине Требиње“ број 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08) на сједници одржаној 10.09.2008. године, д о н о с и
О Д Л У К У
о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у државној својини
1. Продаје се непосредном погодбом, уз накнаду, по тржишној цијени
грађевинско земљиште означено као к.ч. број 806/32 - градилиште у
површини од 277 м2, уписано у зк. ул. број 212 К.О. Горица, Мрдић
Миодрагу (син Митра) у сврху обједињавања грађевинске парцеле.
2. Услови за формирање грађевинске парцеле одређени су Стручним
мишљењем Одјељења за просторно уређење, бр. 07-364-182/08 од 11.06.2008.
године, а иста се састоји од катастарских парцела означених као к.ч. број
806/32, градилиште у површини од 277 м2, уписане у зк. ул. број 212 К.О.
Горица, које су државна својина са дијелом 1/1 и к.ч. број 791/4, градилиште
у површини од 110 м2, и к.ч. број 806/10, градилиште у површини од 50 м2,
обје уписане у зк. ул. број 475, К.О. Горица, које су власништво Мрдић
Миодрага – син Митра са дијелом 1/1.
3. Овлашћује се Начелник Општине Требиње, Др Доброслав Ћук да може
потписати Уговор о продаји грађевинског земљишта, у коме ће бити
регулисана међусобна права и обавезе уговорних страна.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-279-4/08
Датум:10.09.2008. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић, с.р.

________________________________________________________________
На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник Републике
Српске“ број 112/06) и члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на
сједници одржаној дана 10.09.2008. године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина
Члан 1.
Општина Требиње даје некретнине означене као дио к.ч. број 565/1 (стари операт) К.О.
Требиње – што одговара к.ч. број 921 (нови операт), К.О. Полице, и то у површинама
од цца 70 м2 и цца 90 м2, (чија ће површина бити утврђена након цијепања), државна
својина, орган управљања СО Требиње, Влачић Божу – син Николе из Требиња у
замјену за некретнине наведене у члану 2. ове Одлуке.

Члан 2.
Влачић (Николе) Божо из Требиња даје некретнине означене као к.ч. број 837/3, пут у
површини од 58 м2, к.ч. број 841/5, пут у површини од 16 м2, и к.ч. број 841/6, пут у
површини од 72 м2, све уписане у зк. ул. број 1731 К.О. Требиње, што одговара
некретнинама означеним као к.ч. број 1081/2 уписаним у Пл. Бр. 972 К.О. Полице,
право власништва Влачић Божа са дијелом 1/1, Општини Требиње у замјену за
некретнине наведене у члану 1. ове Одлуке, а у сврху изградње канализације у ул.
Војводе Синђелића.
Члан 3.
На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени некретнина, којим ће бити утврђена
међусобна права и обавезе уговорних страна, и овлашћује се Начелник Општине др
Доброслав Ћук да поменути уговор потпише и овјери код нотарског службеника у
Требињу.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити у „Службеном
гласнику Општине Требиње“.
Број:09-013-279-5/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић, с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08),
Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 10.09.2008. године, донијела
је
О Д Л У К У
о прихватању Информације о извршењу Буџета за период 01.01.-30.06.2008. године

Члан 1.
Усваја се Информација о извршењу Буџета за период 01.01.-30.06.2008. године.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Информација о извршењу Буџета за период 01.01.30.06.2008. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-280/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић
___________________________________________________________________

На основу члана 2. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и
Херцеговини (''Службени гласник БиХ'' број 6/06) и члана 51. Статута Општине
Требиње (''Службени гласник Општине Требиње'' број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08),
Скупштине општине Требиње на сједници одржаној дана 10.09.2008. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју општине
Требиње
Члан 1.
У Одлуци о безбједности саобраћаја на подручју општине Требиње (''Службени
гласник Општине Требиње'' број 1/97, 4/99, 6/01, 7/02, 3/03, 3/04, 4/04, 9/05, 2/06 и 8/06)
у члану 10. иза става 1. брише се тачка и додају ријечи ''на паркингу у Његошевој
улици''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику Општине Требиње''.
Број:09-013-286/08
Датум:10.09.2008. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.

__________________________________________________________________________

На основу члана 121. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04,
42/05, 118/05), члана 51. Статута Општине Требиње („Сл. гласник Општине Требиње“,
број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине Требиње
(„Сл. гласник Општине Требиње“, број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), Скупштина општине
Требиње, на сједници одржаној 10.09.2008.године, донијела је
О Д Л У К У
о именовању чланова Комисије за пријем службеника
Административне службе Општине Требиње
Члан 1.
У Комисију за пријем службеника у Административну службу Општине Требиње, ради
попуне упражњеног радног мјеста:
"Виши стручни сарадник комунални полицајац"
Услови за вршење послова су: ВСС или ВШС, виша управна школа, двије године
радног искуства, положен стручни испит за рад у административној служби, именују
се:
1. Стојанка Мисита, дипл.правник - службеник Административне службе Општине
Требиње

2. Марица Милановић, дипл.правник - службеник Административне службе
Општине Требиње
3. Љубомир Зотовић, дипл.инг.грађ. - листа стручњака коју је утврдила СО
4. Татјана Булајић, дипл.ецц. - листа стручњака коју је утврдила СО
5. Небојша Новчић, дипл.инж.електротехнике - листа стручњака коју је утврдила
СО
Члан 2.
Задатак Комисије дефинисан је Законом о локалној самоуправи.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-287/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу чланова 31. и 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05,13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 10.09.2008. године, донијела је
ОДЛУКУ
o усвајању Нацрта Омладинске политике
општине Требиње (2008. - 2013.)
Члан 1.
Усваја се Нацрт Омладинске политике општине Требиње (2008. – 2013.)
Саставни дио ове Одлуке је Нацрт Омладинске политике општине Требиње
(2008. – 2013.)
Члан 2.
Нацрт документа из члана 1. ове Одлуке упућује се на јавну расправу, уз
обавезно објављивање на интернет страници општине Требиње.
Током јавне расправе Нацрт Омладинске политике општине Требиње (2008. –
2013.) ће бити доступан свим заинтересованим путем Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности, као и инфо пулта у Центру за услуге грађанима у општини
Требиње.
Члан 3.
Јавну расправу провешће омладинска организација Омладински центар
Требиње.
Јавна расправа ће трајати 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Програм јавне расправе утврдиће Комисија за питања младих Скупштине
општине Требиње у сарадњи са омладинском организацијом Омладински центар
Требиње.
Након усвајања Нацрта Омладинске политике општине Требиње (2008. –
2013.) , програм јавне расправе биће објављен на интернет страници општине Требиње,

средствима јавног информисања, огласним таблама општине Требиње и мјесним
заједницама.
Члан 4.
По проведеној јавној расправи омладинска организација Омладински центар
ће анализирати све приједлоге, примједбе и коментаре и припремити коначан приједлог
Омладинске политике.
Kоначан приједлог Омладинске политике упутиће се Скупштини на усвајање.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном
гласнику Општине Требиње“.
Број:09-013-288/08

ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-279-6/08
Датум:10.09.2008. 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, 13/05 и 3/08), поступајући по захтјеву
Ковач Душана за куповину некретнина, Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 10.09.2008. 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 2/8 К.О. Горица, државна својина са 1/1 дијела у сврху изградње стамбено
пословног објекта (аутосервис, вулканизерска радња).
Образложење
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове, Подручној
јединици Требиње обратио се Ковач Душан захтјевом за куповину дијела некретнина
означених као к.ч. број 2/8 К.О. Горица, државна својина са 1/1 дијела, у сврху
изградње стамбено пословног објекта (аутосервис, вулканизерска радња).
Уз захтјев је приложена: копија катастарског плана и земљишно књижни извадак.
Затражено је стручно мишљење Одјељења за просторно уређење да ли се
захтјеву може удовољити, те омогућити формирање грађевинске парцеле.
Стручним мишљењем бр. 07-36-231/08, утврђено је:
- Поменути локалитет је у ужем обухвату Урбанистичког плана „Требиње 2015“,
и планиран је као заштитни појас уз магистрални пут Требиње – Билећа,
- У заштитном појасу према смјерницама Плана, није дозвољена градња,

тако да нисмо у могућности удовољити вашем 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:09-013-279-7/08
Датум:10.09.2008. године
На основу члана 47. став 1. 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, 13/05 и 3/08), рјешавајући по
захтјеву Ковач Јова из Требиња за утврђивање права власништва на грађевинском
земљишту, на коме је изграђен стамбени објекат без права кориштења ради грађења,
Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 10.09.2008. године, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на грађевинском земљишту означеном као к.ч. бр.
5576/2 Градилиште са двориштем у површини од 160 м2, уписано у зк. ул. бр. 90 К.О.
Зубци, у корист Ковач (Риста) Јова из Требиња, као градитеља стамбеног објекта
изграђеног на том земљишту, са 1/1 дијела.
2.Ковач Јово из Требиња дужан је платити накнаду за земљиште из тачке 1. овог
рјешења и то:
- На име накнаде за земљиште по тржишној вриједности грађевинског земљишта
износ од 2.400,00 КМ (словима: двије хиљаде четиристотине КМ)
- На име природних погодности (ренте) износ од 251,20 КМ (словима:
двијестотинепедесетједна 20/100 KM),
- На име накнаде за уређење грађевинског земљишта износ од 421,12 КМ
(словима: четиристотинедвадесетједна 12/100 КМ).
3.Накнаде за земљиште из тачке 2. овог рјешења Ковач Јово је дужан платити у року од
30 дана од дана доношења овог рјешења, и то на рачун Општине Требиње,
број:5620080000105057, буџет Општине Требиње, шифра уплате 721233.
4. На земљишту из тачке 1. овог рјешења, по правоснажности овог рјешења, уз
поднесени доказ да су плаћене накнаде из тачке 2. овог рјешења, земљишно књижни
уред Основног суда у Требињу извршиће укњижбу права власништва у корист Ковач
Јова, уз истовремено брисање раније извршених уписа на том земљишту.

5.Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, Подручна јединица
Требиње извршиће промјену посједовног стања кроз катастарски операт.
5.Трошкове поступка у износу од 100,00 КМ уплатити у року од 15 дана од дана
пријема рјешења, а на рачун број: 5510010000882632, РГУ Бања Лука
Образложење
Ковач Јово из Требиња поднио је захтјев да се утврди право власништва у његову
корист, а на грађевинском земљишту у државној својини из тачке 1. овог рјешења, на
коме је изградио стамбени објекат – викенд кућу без права кориштења земљишта ради
грађења.
У поступку који је претходио доношењу овог рјешења одржана је усмена расправа дана
11.07.2008. године на лицу мјеста – Убла, уз учешће странке-подносиоца захтјева, ПРССједиште замјеника у Требињу, вјештака годетске струке, па је утврђено:
-

-

-

-

-

да је предмет поступка остало изграђено грађевинско земљиште у државној својини
поближе описано у тачки 1. диспозитива рјешења на коме је уписано право
управљања Скупштине општине Требиње,
да је Комисија Одјељења за просторно уређење излазила на лице мјеста и дала
урбанистичко-техничке услове на изведено стање објекта,
да је рјешењем број: 07-364-120/07 од 12.07.2007. године издата урбанистичка
сагласност за изведене радове на стамбеном објекту,
из прибављеног извјештаја Одјељења за просторно уређење Општине Требиње,
број: 07-36-379/07 од 17.10.2007. године, утврђено је да се за изграђени стамбени
објекат може накнадно издати одобрење за грађење,
да је вјештак геодетске струке увидом у Одлуку о грађевинском земљишту
Општине Требиње бр. 09-013-19/08 од 30.01.2008. године, и графички приказ
граница обухвата, утврдио да се ради о осталом изграђеном грађевинском
земљишту, за које је донесен регулациони план Убла, којим је предвиђена изградња
викенд кућа,
да је цијепање грађевинских парцела за викенд градњу извршено на основу захтјева
Завода за геодетске и имовинско-правне послове СО-е Требиње од 18.12.1980.
године, те да површина грађевинске парцеле износи 160 м2, на којој се налази
девастирани стамбени објекат-викенд кућа, и видљиво је да је иста некад била у
употреби.
да је стамбени објекат израдио подносилац захтјева властитим средствима до
ступања на снагу Закона о грађевинском земљишту, тј. 01.12.2006. године.

Подносилац захтјева је изјавио да је 1980. године СО Требиње, објавила да се додјељују
грађевинске парцеле на Ублима у сврху изградње викенд насеља. Кад је извршена
парцелација земљишта, предао је захтјев за додјелу предметног земљишта, а потом је
обавјештен да му је иста и додјељена, али није подносио захтјев за одобрење за
грађење. Објекат је саградио искључиво властитим средствима 1983. године.
Документација коју је имао је изгорила за вријеме рата у кући која се налазила на
Иваници. Није платио накнаде за грађевинско земљиште предвиђене чланом 47. Закона
о грађевинском земљишту, али је исте спреман платити.

Заступник ПРС, сједиште замјеника у Требињу је изјавио да нема примједби на ток
поступка, те да на основу свега напријед наведеног, као и доказа предложених у спис
предмета, може се признати право власништва на предметном грађевинском земљишту
у друштвеној својини ако се испуне законски услови, као и обавезе плаћања законски
прописаних обавеза наведених у члану 47. Закона о грађевинском земљишту.
Скупштина Општине овлаштена је чланом 47. Закона о грађевинском земљишту да
утврди плаво власништва у корист градитеља, односно његовог правног сљедника који
је без права кориштења на грађевинском земљишту у државној својини изградио зграду
без права кориштења земљишта ради грађења за коју се може накнадно издати
одобрење за грађење по одредбама Закона о уређењу простора, уз обавезу плаћања
накнаде за земљиште по тржишној вриједности, трошкове уређења грађевинског
земљишта и накнаде за природне погодности за то земљиште.
Према одредби става 2. члана 47. истог закона прописано је да прије утврђивања права
власништва у складу са овим чланом, расправиће се имовинско-правни односи.
Како су у конкретном случају испуњени услови, прописани у члану 47. Закона о
грађевинском земљишту, то је ваљало овим рјешењем утврдити право власништва у
корист подносиоца захтјева, на наведеном земљишту на коме је изграђена зграда без
права кориштења ради грађења.
На основу обавјештења Пореске управе, Подручне јединице Требиње, бр.
06/1.08/0801/454-10/08 од 26.08.2008. године, утврђена је тржишна вриједност
грађевинског земљишта за викенд кућу на Ублима у износу од 15,00 КМ/м2.
Накнада на име природних погодности (рента) обрачуната је у складу са одредбама
члана 8. став 1. и 2., а у вези са чланом 21. и 22. Одлуке о грађевинском земљишту
Општине Требиње, број: 09-013-19/08 од 30.01.2008. године, а накнада за уређење
грађевинског земљишта утврђена је у смислу члана 29. и 30. наведене Одлуке.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор
подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана достављања
рјешења. Тужба се подноси непосредно суду у два истовјетна примјерка, и таксира се
са 100,00 КМ судске таксе.
Уз тужбу треба приложити копију овог рјешења.
ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.
__________________________________________________________________________
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 10.09.2008. године, на основу
члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број
8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), и члана 51. Закона о основним својинско-правним односима
(„Сл. лист СФРЈ“ број 6/80), у предмету установљења права службености за
постављање прикључног кабла, а по захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д.
Требиње, доноси
З А К Љ У Ч А К

1. Даје се сагласност Начелнику Општине Др Доброславу Ћуку да може закључити
Уговор о установљењу права службености за постављање прикључног 10 kV
кабла са припадајућом TC 10/04 kV Засад 2, 630 kVa, а на земљишту означеном
као к.ч. број 3868/8, 3868/1, 3156/1, 3292, 3204/1 и 3386/1- све у К.О. Требиње, а
исте су државна својина са дијелом 1/1. 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:09-013-279-8/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана 10.09.2008. године, на основу
члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број
8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), и члана 51. Закона о основним својинско-правним односима
(„Сл. лист СФРЈ“ број 6/80), у предмету установљења права службености за
измјештање постојећих електроенергетских водова и постављања новог
високонапонског 10 kV кабла, а по захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“, а.д.
Требиње, доноси
З А К Љ У Ч А К
1. Даје се сагласност Начелнику Општине Др Доброславу Ћуку да може
закључити Уговор о установљењу права службености за измјештање
постојећих електроенергетских каблова, и постављање високонапонског
кабла 10 kV од трафостанице ИАТ поред пословне зграде до трафостанице
на Горичком пољу, а на земљишту означеном као к.ч. број 400/1 у К.О.
Горица, а исте су државна својина са дијелом 1/1. 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:09-013-279-9/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту („Сл.гл.РС“ број 112/06), и члана
51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана
10.09.2008. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Рамић рођ. Ћатовић Рамизе, Кривић рођ. Ћатовић Ђенане
и Агић рођ. Ћатовић Рабије, по праву првокупа некретнина означених као к.ч.

број 5080/1 ораница код пута у површини од 131 м2, уписане у зк. ул. број 1486
К.О. Требиње, државна својина, право кориштења Рамић Рамизе рођ. Ћатовић са
1/3 дијела, Кривић Ђенане рођ. Ћатовић са 1/3 дијела, и Агић Рабије рођ.
Ћатовић са 1/3 дијела, а исте су понудили Скупштини општине Требиње по
цијени од 30,оо КМ/м2.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-279-10/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту („Сл.гл.РС“ број 112/06), и члана
51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана
10.09.2008. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Илић Бошка-син Косте по праву првокупа некретнина
означених као к.ч. број 608/86, градилиште у површини од 326 м2, уписано у зк.
ул. број 928 К.О. Горица, државна својина, право кориштења Илић Бошка (син
Коста) са 1/1 дијела, а исте је понудио Скупштини општине Требиње по цијени
од 17.000,00 КМ (словима:седамнаест хиљада КМ)
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-279-11/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту („Сл.гл.РС“ број 112/06), и члана
51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05,
10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана
10.09.2008. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Којовић Жарка-син Сава по праву првокупа некретнина
означених као к.ч. број 2222/6, пашњак Виноградина у површини од 359 м2,
уписане у зк. ул. број 5 Е К.О. Чичево, државна својина, право кориштења
Којовић Жарка-син Сава са 1/1 дијела, а исте је понудио Скупштини општине
Требиње по цијени од 8.000,00 КМ (словима:осам хиљада КМ)
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.

Број:09-013-279-12/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 8. Закона о грађевинском земљишту („Сл.гл.РС“ број 112/06), и
члана 51. Статута Општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“ број
8/05, 10/05, 13/05 и 3/08), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана
10.09.2008. године, доноси
З А К Љ У Ч А К
о неприхватању понуде
1. Не прихвата се понуда Бокун Неђа-син Сава по праву првокупа некретнина
означених као к.ч. 93/2, градилиште у површини од 84 м2, уписано у зк. ул. број
1822 К.О. Требиње, право кориштења Бокун Неђа-син Сава са 1/1 дијела, а исте
је понудио Скупштини општине Требиње по цијени од 50,оо КМ/м2.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у
Службеном гласнику Општине Требиње.
Број:09-013-279-13/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08),
Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 10.09.2008. године, донијела
је
ЗАКЉУЧА К
I
Прихвата се Извјештај о кориштењу средстава буџетске резерве у првом полугодшиту
2008.године.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-281/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08),
Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 10.09.2008. године, донијела
је
ЗАКЉУЧА К
I

Прихвата се Извјештај о стању у основном и средњем образовању на подручју општине
Требиње.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-282/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08),
Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 10.09.2008. године, донијела
је
ЗАКЉУЧА К
I
Прихвата се Информација о додјели кредита из средстава која су остварена по основу
Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне
енергије и Закона о рударству до 31.07.2008. године.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-283/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08),
Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 10.09.2008. године, донијела
је
ЗАКЉУЧА К
I
Прихвата се Извјештај о раду Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције
за период од 01.01. до 31.08.2008. године.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-284/08

ПРЕДСЈЕДНИК

Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић,с.р.
___________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08),
Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана 10.09.2008. године, донијела
је
ЗАКЉУЧА К
I
Прихвата се Извјештај о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-285/08
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:10.09.2008. године
Никола Секуловић,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 («Службени
гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) а у вези са одредбама Уредбе
о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске“ број
43/07 и 73/08), Начелник Општине, донио је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Комисије
I
У Првостепену стамбену комисију за стамбено збрињавање породица погинулих
бораца и РВИ одбрамбено-отаџбинског рата РС, именују се:
1. Анђелко Денда – предсједник (Одјељење за борачко-инвалидску заштиту),
2. Весна Ћоровић – члан (Одјељење за просторно уређење)
3. Рајка Поповац – члан (Одбор ППБ)
4. Душан Бубало – члан (Одбор ППБ)
Комисија се оснива при Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту Административне
службе Општине Требиње.
II
Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Уредбом о стамбеном збрињавању
ППБ и РВИ одбрамбено-отаџбинског рата РС („Сл. гласник Републике Српске“ број
43/07 и 73/08).
III

Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се ван снаге Рјешење број:11-111-24/07 од
19.06.2007. године.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње“.
Број:11-111-24/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,05.09.2008. 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), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2008. годину, Начелник Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава планираних за изградњу улице Засад Поље
(нова) у износу од 6.000,00 КМ, с тим што ће се тај износ усмјерити на асфалтирање
дијела улице Милентија Перовића у Горици.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-434-60/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,07.08.2008. 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), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2008. годину, Начелник Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава планираних за асфалтирање пута у
Придворцима у висини од 7.260,25 КМ, с тим што ће се тај износ усмјерити за набавку
робе за изградњу јавне расвјете у Придворцима.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.

Број:11-370-579/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,12.08.2008. 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), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2008. годину, Начелник Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава планираних за изградњу улице Засад ПОље
(нова) у износу од 14.074,02 КМ, с тим што ће се тај износ усмјерити на околно
уређење Брегова и износ од 10.500,00 КМ који ће се усмјерити на асфалтирање дијела
улице Милентија Перовића у Горици.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-36-30-21/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,26.08.2008. 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), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2008. годину, Начелник Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава планираних за изградњу канализације у
блоку 6 – Горица у износу од 18.457,59 КМ, с тим што ће се тај износ усмјерити на
изградњу канализације у блоку 3 – Горица.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-434-66/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,26.08.2008. 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), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2008. годину, Начелник Општине, донио је следећи

З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава планираних за финансирање програма
развоја спорта грант за изградњу и одржавање спортских објеката у износу од 24.555,94
КМ и са гранта за мјесне заједнице износ од 6.536,19 КМ на конто 8212 – остали
објекти, с тим што ће се та средства утрошити за изградњу спортских терена у мјесним
заједницама Хрупјела и Тина.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-36-152-7/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,05.09.2008. 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), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2008. годину, Начелник Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава планираних за изградњу отворених канала
у износу од 8.775,00 КМ, с тим што ће се та средства утрошити за покривање трошкова
израде техничке документације водоснабдјевања села Скочигрм.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-07-13-2/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,05.09.2008. 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), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2008. годину, Начелник Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност да се преостали дио средстава у висини од 6.500,00 КМ на текућем
гранту, планиран за активности Удружења пчелара Требиње, реалоцира на капитални
грант том Удружењу за куповину пословног простора.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-400-144/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,15.09.2008. 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 («Службени
гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05, 13/05 и 3/08) а у вези са Закључком СО
Требиње број: 09-013-120/08 од 14.04.2008. године, Начелник Општине, Начелник
Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 150,00 КМ из буџетске резерве на рачун
број: 555-009-8102683602 код Нове банке АД Бања Лука, Серден Јову, на име помоћи
за санирање посљедица пожара који је захватио и оштетио одређени број стабала
смокве и чокота винове лозе у башти именованог.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-434-61/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,17.09.2008. 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), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Општине Требиње за 2008. годину, Начелник Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава планираних за изградњу улице Засад Поље
(нова) у износу од 3.600,00 КМ, с тим што ће се тај износ усмјерити на асфалтирање
прикључака на улицу Изворска, износ од 1.829,59 КМ, с тим што ће се тај износ
искористити за асфалтирање прикључака у улици Добровољачка (МЗ Хрупјела), износ
од 3.900,00 КМ искористити за асфалтирање прикључака у улици Подкочум –
Хрупјела, износ од 2.500,00 КМ за асфалтирање улице у селу Тврдош, као и износ од
2.672,90 КМ, с тим што ће се исти искористити за асфлатирање улице Ћуковина (МЗ
Полице).
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-36-30-26/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,17.09.2008. 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), а у вези са одредбом члана 7. Правилника о условима и
критеријима за финансирање Програма развоја спорта у општини Требиње (број:11022-5/08 од 08.09.2008. године), Начелник Општине, донио је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава планираних за финансирање изградњу
улице Засад Поље (нова) у износу од 3.600,00 КМ, с тим што ће се тај износ усмјерити
на асфалтирање прикључака на улицу Изворска, износ од 1.829,59 КМ, с тим што ће се
тај износ искористити за асфалтирање прикључака у улици Добровољачка (МЗ
Хрупјела), износ од 3.900,00 КМ искористити за асфалтирање прикључака у улици
Подкочум – Хрупјела, износ од 2.500,00 КМ за асфалтирање улице у селу Тврдош, као
и износ од 2.672,90 КМ, с тим што ће се исти искористити за асфлатирање улице
Ћуковина (МЗ Полице).
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:11-36-30-26/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,17.09.2008. 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 06-372-21/08 од 06.08.2008. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-037 упис
оснивања Заједнице за управљање зградом Требиње, Требињских бригада, бб С-34 бр.
2, са следећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом Требиње, Требињских бригада, бб
С-34 бр. 2.
Оснивачи: 9 етажна власника зграде.
Дјелатност: 70 320. Управљање зградом за рачун етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде.

Заступа Ненад Јеремић, предсједник Скупштине, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-21/08

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Датум:06.08.2008. 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 06-372-22/08 од 28.08.2008. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-039 упис
оснивања Заједнице за управљање зградом Требиње, Церска 14, са следећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника Требиње, улица Церска 14 бр. 2.
Оснивачи: 8 етажна 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 Чедо, предсједник Скупштине, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-22/08

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Датум:28.08.2008. 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 06-372-26/08 од 28.08.2008. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 01-038 упис
оснивања Заједнице етажних власника Требиње, Др. Левија 4, са следећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника Требиње, Др. Левија 4.
Оснивачи: 9 етажна власника зграде.
Дјелатност: 70 320. Управљање зградом за рачун етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде.
Заступа Новчић Душан, предсједник Скупштине, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-26/08

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Датум:28.08.2008. године
Наташа Тучић, с.р.
___________________________________________________________________________
Садржај:
Бр. Стране
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1. Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности
у општој употреби,
2. Одлукâ о давању у закуп непосредном погодбом на привремено кориштење
грађевинског земљишта у државној својини,

3. Одлукâ о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у државној
својини,
4. Одлука о замјени некретнина,
5. Одлука о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју
општине Требиње Одлука о именовању чланова Комисије за пријем службеника
Административне службе Општине Требиње,
6. Одлука о усвајању Нацрта Омладинске политике општине Требиње (2008.2013.).
7. Рјешење о одбијању захтјева,
8. Рјешење о утврђивању права власништва,
9. Закључак о давању сагласности Начелнику Општине,
10. Закључак о неприхватању понуде,
11. Закључак о прихватању Информације о извршењу Буџета Општине Требиње за
период 01.01. до 30.06.2008.године,
12. Закључак о прихватању Извјештаја о кориштењу средстава буџетске резерве у
првом полугодшиту 2008.године,
13. Закључак о прихватању Извјештаја о стању у основном и средњем образовању
на подручју општине Требиње,
14. Закључак о прихватању Информације о додјели кредита из средстава која су
остварена по основу Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у
сврху производње електричне енергије и Закона о рударству до 31.07.2008.
године,
15. Закључак о прихватању Извјештаја о раду Одјељења за инспекцијске и послове
комуналне полиције за период од 01.01. до 31.08.2008. године,
16. Закључак о прихватању Извјештаја о стамбеном збрињавању породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида,
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1. Рјешење о именовању чланова Комисије,
2. Закључак,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Закључак,
8. Закључак,
9. Закључак,
10. Закључак,
11. Закључак,
12. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
13. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
14. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.

