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Година LVI                                                   Требиње, 27.11.2019. године                                                            Број: 9
 

На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 36. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 25.11.2019. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Нацрта Буџета Града Требиња  

за 2020. годину 
 

I 

1) Скупштина Града Требиња усваја Нацрт Буџета Града 

Требиња за 2020. годину којим су планирана укупна 

буџетска средства у износу од 32.390.000 КМ. 

2) Средства буџета чине приходи у износу од 24.309.860 

КМ, трансфери 697.175 КМ, примици за нефинансијску 

имовину 2.890.000 КМ, примици од финансијске 

имовине 1.165 КМ, примици од задуживања 3.929.500 

КМ и остали примици 562.300 КМ.  

3) Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од 

21.651.200 КМ, трансфери између и унутар јединица 

власти 45.000 КМ, буџетску резерву 20.000 КМ, издатке 

за нефинансијску имовину 8.570.500 КМ, на издатке за 

отплату дугова 1.541.000 КМ и остале издатке 562.300 

КМ.  

II 

Саставни дио ове одлуке је Нацрт Буџетa Града Требиња за 

2020. годину. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивaња 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-313/19 

Датум:25.11.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 38. став 2. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16), чл. 17. и 36. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, брoj 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 25.11.2019. године, донијела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјени дијела Зонинг плана 

„Ново Требиње“ 
 

I 

Доноси се измјена дијела Зонинг плана „Ново Требиње“ (у 

даљем тексту: План). 

II 

1) План се састоји од: текстуалног и графичког дијела. 

2) Текстуални дио Плана садржи: 

- Уводни дио – подаци о планирању 

- Анализа и оцјена стања 

- Проблеми стања и циљеви просторног развоја 

- План организације, уређења и кориштења простора 

3) Графички дио Плана садржи: 

- Геодетска подлога, 1:2000 

- Ситуациони приказ,  

- Постојећа власничка структура, 1:2000 

- Зонинг карта, 1:2000 

- План инфраструктуре - хидротехника, 1:2000 

- План инфраструктуре 

електроенергетика и телекомуникације, 
1:2000 

- Синтезни план инфраструктуре, 1:2000 

- План парцелације. 1:2000 
 

III 

План је израдио Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. ПЈ 

Требиње и прилог је и саставни дио ове одлуке. 
 

IV 

План се излаже на стални јавни увид у Градској управи 

Града Требиња - Одјељењу за просторно уређење.  
 

V 

О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно 

уређење. 
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VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-315/19 

Датум:25.11.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
______________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 

и 3/16), чл. 17. и 36. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

25.11.2019. године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању измјени дијела Регулационог плана  

„Јужни градски излаз“ („Ауторад“) 
 

I 

Приступа се измјени дијела Регулационог плана „Јужни 

градски излаз" (у даљем тексту: План). 
 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који 

је њен саставни дио. 

III 

1) Обухват подручја на који се односи измјена плана су 

парцеле 1475/2, 1475/6 СП К.О. Требиње. 

2) Површина обухвата Плана је сса 1000 m2. 
 

IV 

План се доноси за временски период од 10 година. 
 

V 

Смjернице за израду Плана: 

Носилац израде Плана је дужан да се приликом израде 

Плана руководи свим важећим законским прописима и 

програмским задатком. 

VI 

Рок израде Плана је шест мјесеци од дана доношења ове 

одлуке. 

VII 

1) План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

2) Текстуални дио регулационог плана по дијеловима 

простора, односно цјелинама и потцјелинама садржи 

сљедеће урбанистичке стандарде за грађење и уређење 

простора:  

- намјена површина,  

- подјела простора на просторне цјелине и потцјелине са 

објашњењем свих битних критеријума за подјелу по 

зонама и критеријума за подјелу, 

- избор врста, односно типова регулационих и нивела-

ционих рјешења, 

- одређивање грађевинских линија, 

- приједлог за измјену, односно побољшање парцелације 

или препарцелације према власништву над земљиштем, 

- одређивање граничних параметара за кориштење, 

односно рационално кориштење земљишта (коефцијент 

изграђености и коефицијент заузетости, спратност 

објеката и друго), одређивање дијела наслијеђених 

фондова за замјену, доградњу, надоградњу и друго са 

образложењем, 

- обезбјеђење јавног и општег интереса у функцио-

нисању простора: саобраћајних површина, зелених и 

рекреативних површина, објекти пејзажне архитектуре, 

простора за развој привреде и услуга, за развој објеката 

непривреде односно јавних служби и друго,  

- услови за опремање свим врстама техничке и комуна-

лне инфраструктуре са условима прикључења у мјери 

довољној да буду основ за издавање локацијских 

услова, 

- формирање урбанистичко - техничких услова за 

изградњу, доградњу или надоградњу објеката према 

типовима парцелације, регулације и параметара за 

кориштење земљишта, 

- услови за заштиту, очување, уређење и активирање 

природних ресурса, 

- природни услови за грађење (рељеф, хидрографија, 

геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија, 

сеизмичност, клима и друго), 

- услови за очување заштиту и презентацију насљеђа 

културе, природе и заштиту животне средине, 

- услови за заштиту људи и добара у случају елемента-

рних непогода, ратних катастрофа и технолошких 

акцидената, 

- мјере енергетске ефикасности, 

- услови за уклањање баријера за кретање лица са 

умањеним тјелесним способностима, 

- одређивање зона, дијелова зона, групе локација или 

појединачних линија за које је потребно радити урбани-

стички пројекат, односно расписати конкурс за израду 

тог пројекта, 

- економска валоризација плана и 

- друго што проистиче из карактера задатог подручја, 

односно његове изграђености.  

3) Графички дио регулационог плана чине све карте стања 

и карте планираног рјешења прописане правилником из 

члана 27. став 5. тачка а) Закона. 
 

VIII 

1) Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана 

предати овјерен преднацрт Плана. Носилац припреме 

Плана ће размотрити преднацрт на стручној расправи.  

2) Носилац израде Плана ће размотрити примједбе, 

мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена 

рјешења ће уградити у нацрт Плана. 

3) Скупштина Града Требиња на приједлог носиоца 

припреме Плана утврдиће нацрт Плана, мјесто, вријеме 

и начин излагања нацрта Плана на јавни увид. 

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

начину излагања нацрта Плана јавност и власници 

непокретности на подручју за које се доноси План ће се 

обавијестити огласом.  

5) Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у просторијама 

Одјељења за просторно уређење, Центра за дозволе, МЗ 

и просторијама носиоца израде Плана. 

6) Носилац израде Плана ће размотрити све примједбе, 

приједлоге и мишљења достављена у току јавног увида 

и о њима заузети и образложити свој став и тај став у 

писменој форми доставити носиоцу припреме Плана и 

лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и 

мишљења. 
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7) Став носиоца израде Плана према примједбама, 

приједлозима и мишљенима разматра се на јавној 

расправи у року од 30 дана од дана затварања јавног 

увида. Позив за јавну расправу ће се јавно објавити у 

најмање једном дневном листу доступном на 

територији РС. Уколико би се приједлог Плана на 

основу прихваћених приједлога, примједаба и 

мишљења достављених у току јавног увида, значајно 

разликовао од нацрта документа, носилац припреме ће 

поново организовати јавни увид који се може 

спроводити највише два пута. 
 

IX 

1) Носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи 

утврдиће приједлог Плана у складу са закључцима са 

расправе, најдуже у року од 30 дана.  

2) Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о 

приједлогу Плана у року од 60 дана од дана утврђивања 

приједлога.  

X 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за 

израду Плана обезбиједиће инвеститор градње. 
 

XI 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 

уређење, а носиоца израде Плана ће одредити инвеститор 

градње у складу са Законом. 

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-316/19 

Датум:25.11.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
______________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 

95/11 и 60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чл.  

36. и 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина 

Града Требиња на сједници одржаној дана 25.11.2019. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје  

грађевинске парцеле у својини Града Требиња 
 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања - лицитације 

продаја грађевинског земљишта, односно грађевинске 

парцеле у својини Града Требиња која је означена као: 

- к.ч. број 2637/13 (стари операт) К.О. Требиње, описана 

као Пијесчина, Ораница, површине 3029 m2, уписана у 

зк. уложак број 3892, власништво Града Требиња са 1/1 

дијела, што одговара к.ч. броју 2291/73 К.О. Требиње 1 

(нови операт), површине 3029 m2, уписана у Пл. број 

1952, посјед Град Требиње са 1/1 дијела.  
 

II 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке I 

ове одлуке, као и остали услови продаје утврдиће се 

Огласом о продаји грађевинског земљишта у својини Града 

Требиња, у складу са Правилником о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 
 

III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања - 

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу 

од 10% од почетне продајне цијене, а на Јединствени рачун 

Трезора Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке, са назнаком броја огласа, најкасније 

до дана који је огласом одређен за одржавање усменог 

јавног надметања - лицитације.  
 

IV 

1) Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће 

се закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити 

купопродајну цијену на Јединствени рачун Трезора 

Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке. 

2) Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року 

од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о 

чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 
 

V 

Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем огласа у 

средствима јавног информисања и то најкасније 15 дана 

прије дана одређеног за дан усменог јавног надметања - 

лицитације. Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на 

огласним таблама и објавити на званичној интернет 

страници Града Требиња. 

VI 

Поступак усменог јавног надметања - лицитације 

грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-317/19 

Датум:25.11.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 

95/11 и 60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чл. 

36. и 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина 

Града Требиња на сједници одржаној дана 25.11.2019. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје  

грађевинске парцеле у својини Града Требиња 
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I 

1) Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања - 

лицитације продаја грађевинског земљишта, односно 

грађевинске парцеле у својини Града Требиња која је 

означена као: 

- к.ч. број 2637/12 (стари операт) К.О. Требиње, 

описана као Пијесчина, ораница, површине 2873 

m2, уписана у зк. уложак број 3892 и к.ч. број 

2799/4 (стари операт) К.О. Требиње, описана као 

Окрута, ораница, површине 187 m2, уписана у зк. 

уложак број 467 обје у власништву Града Требиња 

са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број 2291/74 К.О. 

Требиње 1 (нови операт), површине 3060 m2 

уписана у Пл. број 1952, посјед Град Требиње са 

1/1 дијела.  

2) Грађевинска парцела је укупне површине 3060 m2. 
 

II 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке I 

ове одлуке, као и остали услови продаје утврдиће се 

Огласом о продаји грађевинског земљишта у својини Града 

Требиња, у складу са Правилником о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 
 

III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања - 

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу 

од 10% од почетне продајне цијене, а на Јединствени рачун 

Трезора Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке, са назнаком броја огласа, најкасније 

до дана који је огласом одређен за одржавање усменог 

јавног надметања - лицитације.  
 

IV 

1) Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће 

се закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити 

купопродајну цијену на Јединствени рачун Трезора 

Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке. 

2) Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року 

од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о 

чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 
 

V 

Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем огласа у 

средствима јавног информисања и то најкасније 15 дана 

прије дана одређеног за дан усменог јавног надметања-

лицитације. Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на 

огласним таблама и објавити на званичној интернет 

страници Града Требиња. 

VI 

Поступак усменог јавног надметања - лицитације 

грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-318/19 

Датум:25.11.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и 

чл. 92. и 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

25.11.2019. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о остваривању Програма рада 

Скупштине за период јул - септембар 2019. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-314/19 

Датум:25.11.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), а у 

вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 10/18 и 6/19), а на основу сагласности на 

реалокацију Одјељења за финансије број: ИД-06-184/2019 

од 15.11.2019. године, градоначелник Града Требиња, донио 

је  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањују сљедеће позиције: 

у оквиру Одјељења за финансије: 

- 4112 - расходи за бруто накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу рада за износ од 

14.000 КМ и  

у оквиру Стручне службе градоначелника: 

- 4152 - грантови у земљи за суфинансирање пројеката од 

интереса за Град за износ од 27.000 КМ, 

а увећавају позиције: 

у оквиру Одјељења за финансије: 

- 4191 - расходи по судским рјешењима за износ од 4.000 

КМ 

у оквиру Стручне службе градоначелника: 

- 4151 - грантови у иностранству за суфинансирање 

пројеката од интерса за Град за износ од 27.000 КМ, 

- 4161 - дознаке грађанима за износ од 10.000 КМ. 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-543/19                                     Градоначелник 

Датум:15.11.2019. године                        Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/18 и 6/19) и сагласности Одјељења 

за финансије број: 04-400-528-1/19 од 13.11.2019. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је  
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З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

позиција 4112 – дефинисана као „Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених по основу 

рада“ умањује за износ од 1.500,00 КМ, а увећава позиција 

4114 – дефинисана као „расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи“ за износ од 1.500,00 КМ, а све у 

оквиру буџета буџетског корисника ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње. 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-542/19                                   Градоначелник 

Датум:22.11.2019. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
______________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Слу-

жбени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), у 

вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 10/18 и 6/19), а на основу сагласности на 

реалокацију Одјељења за финансије број: ИД-06-186/2019 

од 27.11.2019. године, градоначелник Града Требиња, донио 

је  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањује сљедећа позиција: 

у оквиру Стручне службе градоначелника 

- 4126 – расходи по основу путовања и смјештаја за 

износ од 3.800,00 КМ, 

а увећава позиција: 

у оквиру Стручне службе градоначелника 

- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ 

од 3.800 КМ. 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-555/19                                     Градоначелник 

Датум:27.11.2019. године                       Мирко Ћурић,с.р. 
______________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 10/18 и 6/19) и интерним дописом Одјељења 

за финансије број: ИД-06-185-2019, градоначелник Града 

Требиња, донио је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Агенција за развој малих и средњих 

предузећа“ Требиње на План и програм утрошка средстава 

за финансирање капиталних издатака планираних 

Ребалансом Буџета Града Требиња за 2019. годину (План 

број: 250-10/19 од 07.10.2019. године). 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-557/19                                     Градоначелник 

Датум:27.11.2019. године                        Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број: 

06-372-188/19 од 25.11.2019. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-214, упис оснивања Заједнице 

етажних власника, Требиње, улица Церска 21.   

Оснивачи: 13 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа предсједник 

Управног одбора Славица Лозо и представља предсједник 

Скупштине Ранко Биберџић, самостално и без ограничења.  
 

Број: 06-372-188/19              СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 25.11.2019. године                Бојан Чворо,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број: 

06-372-190/19 од 25.11.2019. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-215, упис оснивања Заједнице 

етажних власника, Требиње, улица Церска С-116 улаз 32/7.   

Оснивачи: 9 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа Милорад 

Ивановић предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу представља и предсједник 

Скупштине Милица Ратковић.  
 

Број: 06-372-190/19              СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 25.11.2019. године                Бојан Чворо,с.р. 

___________________________________________________ 
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