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Број:09-013-291/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 
 

На основу члана 32. став 8. Закона о концесијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 59/13 и 
16/18), члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 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 
19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Плана утрошка средстава 

од концесионе накнаде за 2018. годину 

 

I 

У Плану утрошка средстава од концесионе накнаде за 2018. 
годину, број 09-013-229/18 од 25.07.2018. године („Службе-

ни гласник Града Требиња“, број 6/18),  тачка IV мијења се 
и сада гласи:  
„Средства прикупљена од концесионе накнаде користиће се 
у складу са Планом капиталних улагања по Ребалансу 
Буџета за 2018. годину за сљедећу намјену: 
 

 

О П И С 

 

План 
концесионих 

накнада 
Ребаланс Буџета 

2018. године 

 

I    Издаци у оквиру Одјељења за просторно уређење 

Водоснабдијевање насеља Драженска 
гора 

179.000 КМ 

Јавна расвјета 110.000 КМ 

Атлетска стаза 113.300 КМ 

Изградња пута од раскрснице са 
магистралним путем М-6 до гробља у 
Бањевцима 

250.000 КМ 

Санација објекта Средњошколског 
центра  280.870 КМ 

Капитални грант - Општа Болница 
(енергетска ефикасност) - учешће 

320.600 КМ 

Капитални грант - ЈУ ОШ „Јован 
Јовановић Змај“ 

25.000 КМ 

Капитални грант за удружење 
корисника вода Завође 

33.600 КМ 

Капитални грант за водовод Врпоље -
Љубомир 

20.000 КМ 

Спортски терен МЗ Ложиона 15.000 КМ 

Оборинска одводња - Никшићки пут 14.000 КМ 

Оборинска одводња у Хрупјелима  7.000 КМ 

Оборинска одводња у Саром граду  7.000 КМ 

Оборинска одводња на Гељевом мосту  7.000 КМ 

Оборинска одводња у насељу 
Тодорићи 2 

 3.600 КМ 

Водоводни систем у насељима на 
десној обали Требишњице - технички 
пријем 

 7.000 КМ  

Плато код Опште Болнице  3.000 КМ 

УКУПНО I: 1.395.970 КМ 

 

II     Финансирање отплата кредита 

Отплате кредита - главница                                            1.436.000 КМ 

Отплате камата на кредите 425.000 КМ 

УКУПНО II: 1.861.000 КМ 
 

III    Дознаке грађанима - стипендије 

Стипендије - Одјељење за општу 
управу 

21.000 КМ 

Стипендије - Одјељење за друштвене 
дјелатности 

18.000 КМ 

УКУПНО III: 39.000 КМ 
 

УКУПНО I+II+III 3.295.970 КМ 

 

II 

Послије тачке V додаје се нова тачка Va, која гласи:  
„Овлашћује се Градоначелник Града Требиња да може 
интерним актима вршити прерасподјелу средстава од 
концесионих накнада, уколико се из оправданих разлога не 
могу реализовати планови из тачке IV ове одлуке. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу наредни дан од дана доношења, а 
објавиће се  у „Службеном Гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-292/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и 
члана 36. тачка 28. 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 
19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  
o измјенама и допунама  

Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

 

Члан 1. 
У Пословнику о раду Скупштине Града Требиња 
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13 и 8/17) у 
члану 33. став 1. у алинеји 3. иза ријечи „одборника „ставља 
се тачка, ријеч „и“ брише се и додаје нови текст који гласи 
„Политичке странке које немају Клуб одборника, а имају 
више од једног одборника, писмено ће се изјаснити који 
одборник ће, као њихов представник, учествовати у раду 
Колегијума,“, а у алинеји 4. умјесто тачке ставља се запета 
и додаје се нова алинеја која гласи: 
- „одборник из реда националних мањина“.  
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Члан 2. 
У члану 102. ст. 2.  и 3. мијењју се и гласе: 
 „Одборник има право да у актуелном часу, постави 
највише 2 одборничка питања - у времену од највише 1 
минута и да коментарише одговоре на одборничка питања, 
у времену од највише 1 минута.  
Одборник који је поставио одборничко питање, изјашњава 
се одмах о одговору. Ако одборник није задовољан са 
одговором на одборничко питање - због непотпуности 
одговора или му није могуће дати одговор на сједници, 
сачиниће до краја сједнице одборничко питање - у писменој 
форми и доставити га секретару Скупштине. Ако одборник, 
поред усменог одговора на одборничко питање, тражи да 
му се достави и писмени одговор, сачиниће - до краја 
сједнице, одборничко питање - у писменој форми и 
доставити га секретару Скупштине.“ 

 

Члан 3. 
У члану 104. став 2. иза ријечи „регије“ додаје се запета и 
текст „ако су позвани да учествују у расправи о питањима 
из њихове надлежности, о чему одлучује Колегијум 
Скупштине“. 

Члан 4. 
У члану 105. у ст. 1. и 2. иза ријечи „из“ која се налази 
унутар заграде додају се ријечи „члана 104.“, а ријечи „из 
предходног става“ бришу се. 
 

Члан 5. 
Иза члана 106. додаје се нови члан 106а. који гласи: 
 

„Члан 106а. 
Предлагач, односно овлаштени представник предлагача 
акта има право да, у првом обраћању, говори до 30 минута. 
Предлагач, односно овлаштени представник предлагача има 
право на завршну ријеч, након закључене расправе, у 
трајању од 5 минута, у којој се мора ограничити на давање 
конкретних одговора на приједлоге дате у расправи и 
образложење свог става у односу на коначан приједлог. 
Предсједник Скупштине може одобрити да завршна ријеч 
траје и дуже од 5 минута, али не дуже од 15 минута, када 
процијени да се ради о доношењу аката од посебног 
интерса за град.“ 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-294/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 18. став 2, члана 20. и 39. став 2. тачка 2. а 
у вези са тачком 34. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), у 
складу са чланом 4. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12, 
44/16), чланом 2. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 
78/11), чланом 2. став 1. Закона о привредним друштвима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 
100/11, 67/13 и 100/17), чланом 2. став 1. тачка д, члана 7. и 
8. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/11 и 100/17) и члана 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 19.11.2018. 

године, донијела је  
О Д Л У К У  

о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ д.о.о. Требиње 

 

I 

1) Ради обављања дјелатности од општег интереса оснива 
се Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ 
Требиње, у форми друштва са ограниченом одгово-

рношћу, коме се повјерава комунална дјелатност 
управљања јавним просторима за паркирање возила. 

2) Управљање јавним просторима за паркирање возила 
обухвата одржавање, чишћење, постављање саобра-

ћајне сигнализације на јавним површинама или 
објектима изграђеним за паркирање моторних возила, 
као и уклањање, премјештање и блокирање непрописно 
паркираних возила. 

II 

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 
д.о.о. Требиње је Град Требиње, ул. Вука Караџића бр. 2. 
 

III 

1) Јавно предузеће из тачке I ове одлуке послује под 
називом: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ 
д.о.о. Требиње.  

2) Скраћено пословно име предузећа је ЈКП „Паркинг 
сервис“ д.о.о. Требиње. 

3) Сједиште Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ д.о.о. Требиње је у улици Војводе Степе 
Степановића бб. 

4) Одлуку о промјени пословног имена и сједишта доноси 
Скупштина предузећа.    

 

IV 

1) Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ д.о.о. 
Требиње оснива се ради обављања дјелатности од  
интереса за локалну заједницу у складу са Законом. 

2) Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ д.о.о. 
Требиње стиче својство правног лица даном уписа у 
регистар код надлежног Окружног привредног суда. 

 

V 

Дјелатност Јавног предузећа је: 
- 52.21 Услужне дјелатности у копненом саобраћају. 
 

VI 

1) Средства за оснивање и почетак рада предузећа  
обезбјеђује Град Требиње. 

2) Оснивачки улог Оснивача износи 1,00 КМ (словима: 
једна конвертибилна марка). 

3) У правном промету са трећим лицима Јавно комунално 
предузеће „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње иступа у 


