СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LVIII

Требиње, 15.11.2021. године

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), члана 22. став 2. Закона о удружењима
и фондацијама Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 52/01 и 42/05), члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и тачке VIII Одлуке о
утврђивању критеријума за избор, именовање и разрјешење
чланова Управног одбора у „Аграрном фонду Града
Требиња“ („Службени гласник Града Требиња“, број 8/17),
Скупштина Града Требиња на наставку Осме сједнице
одржане дана 12.11.2021. године, донијела је
О Д Л У К У
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
чланова Управног одбора у
„Аграрном фонду Града Требиња“

Број: 9

IV
Поступак избора, укључујући и преглед пријава приспјелих
на Јавни конкурс, разговора са кандидатима који уђу у ужи
избор и предлагање ранг листе кандидата у складу са
утврђеним критеријумима прописаних Законом, Одлуком о
утврђивању критеријума за избор, именовање и
разријешење чланова Управног одбора у „Аграрном фонду
Града Требиња“, критеријума утврђених Статутом
„Аграрног фонда Града Требиња“, уколико су исти у складу
са наведеном одлуком, извршиће Комисија за избор гдје
Скупштина града врши коначно именовање.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-372/21
Датум:12.11.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чланова
Управног одбора у „Аграрном фонду Града Требиња“ чији
је оснивач Град Требиње.
II
За избор и именовање из тачке I ове oдлуке поред општих
услова прописаних Законом, прописани су посебни услови
и критеријуми Одлуком о утврђивању критеријума за избор,
именовање и разријешење чланова Управног одбора у
„Аграрном фонду Града Требиња“ („Службени гласник
Града Требиња“, број 8/17).
III
1) Јавни конкурс из тачке I ове oдлуке објавиће се у
„Службеном гласнику Републике Српске“ и у једним
дневним новинама.
2) Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у гласилима из подтачке 1) ове тачке.
3) Ако Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок
ће се рачунати од дана посљедњег објављивања у
гласилу из подтачке 1) ове тачке.

На основу члана 2. Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број 6/06, 44/07, 84/09,
48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), члана 2. Закона о
безбједности саобраћаја на путевимa Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 63/11) и 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 наставку Осме сједнице одржане дана
12.11.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Oдлуке о безбједности саобраћаја на
подручју града Требиња
I
1) У Одлуци о безбједности саобраћаја на подручју града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
9/18, 2/19, 5/19, 7/19, 3/20, 4/21 и 7/21), у тачки VIII иза
алинеје 23. додаје се алинеја 24, која гласи:
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„ - Из дијела улице Вука Караџића која пролази поред
зграде Градске администрације скретање лијево у улицу
Војводе Степе Степановића и кретање право у наставак
улице Вука Караџића, док се из правца улице Вука
Караџића која пролази кроз стамбено насеље Луч забрањује
скретање лијево у улицу Војводе Степе Степановића.“
2) Иза алинеје 24. додаје се алинеја 25., која гласи:
„ - Милоша Обилића, у смјеру сјевер – запад.“
II
Тачка IХ, мијења се и гласи:
„ Тешка теретна возила у транзиту из смјера Дубровника,
Херцег Новог и Љубиња усмјеравају се на јужни градски
излаз, а затим улицама Требињских бригада, Душанова и
Српска на Камени мост и улицу Вука Мићуновића, а тешка
теретна возила која долазе улицом Вука Мићуновића ка
излазима из града усмјеравају се преко Каменог моста те
улицама Српска, Душанова према Херцег Новом,
Дубровнику и Љубињу.“
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-374/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу чл. 6. и 50. став (1) Закона о гробљима и
погребној дјелатности („Службени гласник Републике
Српске“, број 31/13 и 6/14) и члана 36. став (2) алинеја 2.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина
Града Требиња на наставку Осме сједнице одржане дана
12.11.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о гробљима и погребној дјелатности
I
У Одлуци о гробљима и погребној дјелатности („Службени
гласник Града Требиња“, број 6/17) тачка XLII мијења се и
гласи:
„ 1) Новчаном казном у износу од 3.000 до 5.000 КМ
казниће се правно лице, јавно предузеће, привредно
друштво, вјерске заједнице или удружења грађана које
управља јавним гробљем за прекршаје из тачака: IX, XI
подтачка 3), XIV подтачка 2), XV подтачка 1) до 6) и
XXXIV ове одлуке.
2) За наведене прекршаје казниће се и одговорно лице у
правном лицу, новчаном казном у износу од 500 до
1.000 КМ.
3) За прекршаје из подтачке 1) ове тачке и тачака XVII
подтачке 3) и XXXI подтачке 3) ове одлуке казниће се
физичка лица новчаном казном у износу од 300 до 1.000
КМ“.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-375/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
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На основу члана 2. став 2. Закона о безбједности саобраћаја
на путевима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 63/11), члана 6. став 1. тачка а) и
члана 7. Закона о комуналним дјелатностима („Службени
гласник Републике Српске“, број 124/11 и 100/17), тачке XV
Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 9/18,
2/19, 5/19, 7/19, 3/20, 4/21 и 7/21), члана 39. став 2. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), те члана 36.
став 2. тачка 2. 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 наставку Осме
сједнице одржане дана 12.11.2021. године, донијела је
О Д Л У К У
о допуни Одлуке о условима организовања, начину
кориштења и наплате паркирања возила на јавним
паркиралиштима на подручју града Требиња
I
У Одлуци о условима организовања, начину кориштења и
наплате паркирања возила на јавним паркиралиштима на
подручју града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 7/19, 3/20 и 7/21) у тачки VII подтачка 2. у
оквиру II Зоне, иза ријечи „улица која спаја Војвођанску
улицу са улицом Степе Степановића“, додају се ријечи
„улица Степе Степановића са десне стране, поред продајног
објекта Корт маркет“.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња.
Број:09-013-376/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 129. став 1. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, брoj
40/13, 106/15 и 84/19) и 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 наставку Осме
сједнице оджане дана 12.11.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
I
Овом одлуком даје се сагласност инвеститору „СЕ Требиње
1“ д.о.о. Требиње за изградњу Соларне фотонапонске
електране „Требиње 1“, на територији града Требиња, на
земљишту означеном као к.ч. број 1322/76 К.О. СП Зубци,
уписана у з.к. уложак број 1963, власник Град Требиње, са
удјелом у власништву 1/1, посједовни лист број 806/6,
посједник Град Требиње, а све у складу са Уговором о
концесији за изградњу и коришћење Соларне фотонапонске
електране „Требиње 1“, број 01-32-13/20 и 05.05/360-1175/20 и у складу са главним пројектом.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Датум: 15.11.2021. год.
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Број:09-013-377/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу чл. 62. ст.(4) и (5), 63. ст.(8), 138. и 146. ст. (3)
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 84/19) и 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 наставку Осме сједнице одржане дана
12.11.2021. године, донијела је

III
Накнада за израду локацијских услова за објекте за које
урбанистичко-техничке услове, односно стручно мишљење,
израђују правна лица овлаштена лица за израду просторнопланске документације износи 50,00 КМ.
IV
Накнада за исколчавање објекта износи за:
-

ОДЛУКУ
о утврђивању накнаде за израду локациjских услова,
припрему урбанистичко-техничких услова,
исколчавања и вршења техничког прегледа
I
Овом одлуком утврђује се висина накнаде у поступку
израде локацијских услова, припрему урбанистичкотехничких услова, исколчавања и вршења техничког
прегледа.
II
Накнада за припрему урбанистичко-техничких услова,
издавање локацијских услова и рјешења о рушењу износи,
за:
- индивидуалне стамбене објекте до
50 КМ
спратности П+1
- индивидуалне стамбене објекте преко
100 КМ
спратности П+1
- индивидуалне стамбено-пословне објекте до
100 КМ
спратности П+1
- индивидуалне стамбено-пословне објекте
200 КМ
преко спратности П+1
2
- објекте колективног становања до 400 m
300 KM
- пословне објекте површине до 50 m2
100 KM
- пословне објекте површине од 50 m2 до 100
150 KM
m2
- пословне објекте површине од 100m2 до
200 KM
400m2
- бензинске пумпе
500 КМ
- куће за одмор
100 КМ
- објекте инфраструктуре (саобраћај,
енергетика, водовод, канализација,
300 КМ
телекомуникације и сл.)
- реконструкцију, доградњу, надзиђивање и
80 КМ
промјену намјене објекта
- објекте из члана 125. Закона о уређењу
40 КМ
простора и грађењу
- постављање столова за љетне баште
50 КМ
- постављање штандова, апарата за кокице,
30 КМ
пултова за палачинке, фрижидера за
сладолед и остале сличне производе
- постављање киоска
50 КМ
- постављање-изградњу осталих привремених
80 КМ
објеката
- рушење објеката
100 КМ
- за измјену урбанистичко-техничких услова
инвеститори плаћају 50% од утврђених
износа у подтачкама ове тачке.
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-

-

индивидуалне стамбене објекте до
спратности П+1
индивидуалне стамбене објекте преко
спратности П+1
индивидуалне стамбено-пословне објекте
до спратности П+1
индивидуалне стамбено-пословне објекте
преко спратности П+1
објекте колективног становања до 400m2
објекте колективног становања преко
400m²
стамбено-пословне објекте колективног
становања преко 400m²
пословне објекте површине до 50m2
пословне објекте површине од 50m2 до
100m2
пословне објекте површине од 100m2 до
400m2
пословне објекте површине преко 400m²
бензинске пумпе
куће за одмор
објекте инфраструктуре (саобраћај,
енергетика, водовод, канализација,
телекомуникације и сл.)
доградњу објекта
објекте из члана 125. Закона о уређењу
простора и грађењу
изградњу привремених пословних објеката

80 КМ
100 КМ
100 КМ
150 КМ
250 KM
400 КМ
500 КМ
100 KM
150 KM
150 КМ
200 КМ
250 КМ
80 КМ
250 КМ
40 КМ
40 КМ
80 КМ

V
1) Накнаде утврђене тачкама II, III и IV ове одлуке се
уплаћују приликом издавања локацијских услова,
односно одобрења за грађење.
2) Ослобађају се од плаћања накнаде утврђене тачкама II,
III и IV незапослена и социјално угрожена лица,
породице погинулих бораца и ратни војни инвалиди,
што доказују потврдом надлежног органа.
3) Ослобађање од плаћања накнаде се односи искључиво
за изградњу индивидуалних стамбених и помоћних
објеката, реконструкцију, доградњу и надоградњу
истих.
4) Град Требиње се ослобађа од плаћања накнада
утврђених тачкама II, III и IV без обзира на врсту
објекта.
VI
Накнада за технички преглед грађевина који врши Комисија
за технички преглед, односно правно лице износи, за:
- индивидуалне стамбене објекте,
1,00 КМ/m2
доградња и надоградња објеката
- индивидуалне стамбено-пословне
1,50 КМ/m2
објекте
- пословне објекте, односно просторе
150,00 КМ/m2

Датум: 15.11.2021. год.
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површине до 50m2
пословне објекте односно просторе
200,00 КМ/m2
површине до 100m2
вишеспратне стамбене објекте
2,00 КМ/m2
вишеспратне стамбено-пословне
2,50 КМ/m2
објекте
објекте из члана 125. Закона о уређењу
60,00 КМ/m2
простора и грађењу
бензинске пумпе и сервисе од
0,50 %
инвестиционе вриједности
објекте
инфраструктуре
(саобраћај,
енергетика,
водовод, канализација, телекомуникације и сл.):
0,60 % од
до 100.000,00 КМ
инвестиционе
вриједности
0,50 % од
од 100.000,00 КМ до 200.000,00 КМ
инвестиционе
вриједности
0,40 % од
од 200.000,00 КМ до 500.000,00 КМ
инвестиционе
вриједности
0,30 % од
од 500.000,00 КМ до 1.000.000,00 КМ
инвестиционе
вриједности
0,20 % од
преко 1.000.000,00 КМ
инвестиционе
вриједности
0,50 % од
мостоградња, тунелградња, бране
инвестиционе
вриједности
котловнице
600,00 КМ

VII
Износ накнаде из тачака II и VI утврђује се Закључком
Одјељења за просторно уређење.
VIII
Када је правном лицу повјерено вршење техничког прегледа
грађевине, накнаду из тачке VI ове oдлуке инвеститор
уплаћује на жиро-рачун правног лица. Правно лице је
дужно да изда рачун инвеститору, а доказ о уплаћеној
накнади достави Одјељењу за просторно уређење.
IX
1) Када је вршење техничког прегледа повјерено Комисији
за технички преглед, накнада се уплаћује на рачун
јавних прихода Града Требиња.
2) Висину износа накнаде по члановима Комисије
утврђује Одјељење за просторно уређење, а на
приједлог предсједника Комисије за технички преглед
грађевине.
3) Са члановима Комисије за технички преглед закључује
се уговор. Исплата накнада умањених за порез врши се
путем рачуна код пословних банака у року од 8 дана од
дана закључења уговора.
X
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
утврђивању накнаде за израду локацијских услова,
припрему урбанистичко-техничких услова, исколчавања и
вршења техничког прегледа број: 09-013-68/12 од
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11.04.2012. године, објављена у „Службеном гласнику
Града Требиња“, број 3/12.
XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-378/21
Датум:12.11.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 129. став 1. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19 ) и 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
наставку Осме сједнице одржане дана 12.11.2021. године,
донијела је
О Д Л У К У
I
Даје се сагласност Министарству унутрашњих послова
Републике Српске - Полицијској управи Требиње за
изградњу приступне саобраћајнице на магистрални пут (М1)-118 на парцели означеној као к.ч. број 546/1 К.О. (СП)
Горица, што одговара к.ч. број 1022/1 К.О. (НП) Горица 1.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-379/21
Датум:12.11.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), члана 2. став 2. Закона о слободним
зонама у БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“,
број 99/09), члана 4. и 11. Закона о слободним зонама
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 15/21) и члана 36. став 2. тачка 2. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на
наставку Осме сједнице одржане дана 12.11.2021. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о оснивању „Слободне зоне Требиње“
I
Град Требиње даје сагласност и оснива Слободну зону
Требиње.
II
Назив слободне зоне из тачке I ове одлуке је „Слободна
зона Требиње“.
III
1) Подручје Слободне зоне Требиње дефинисано је Зонинг
планом „Ново Требиње“, у укупној површини од
118.635 m2.
2) Подручје „Слободне зоне Требиње“ чини катастарска
честица означена као к.ч. број 1539/34 К.О. Гомиљани
2.

Датум: 15.11.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

IV
У оквиру „Слободне зоне Требиње“ могу се обављати све
индустријске, трговачке и услужне дјелатности којима се не
угрожава животна средина, здравље људи, материјална
добра и безбједност земље, у складу са важећим прописима.
V
Градоначелник Града Требиња ће својим актом именовати
особу која ће провести поступак оснивања „Слободне зоне
Требиње“, сагласно одредбама Закона о слободним зонама
у БиХ и Закона о слободним зонама Републике Српске.
VI
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању „Слободне зоне Требиње“ („Службени
гласник Града Требиња“, број 6/20).
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-382/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 2.15. став 3. Изборног закона БиХ
(„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, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и
41/20) и 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 наставку Осме сједнице
одржане дана 12.11.2021. године, донијела је
О Д Л У К У
о разрјешењу замјенског члана
Градске изборне комисије Требињa
I
Разрјешава се господин Синиша Терзић дужности
замјенског члана Градске изборне комисије Требиња, због
избора новог члана.
II
Ова одлука ступа на снагу након добијања сагласности од
Централне изборне комисије БиХ, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-383/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 2.15. став 3. Изборног закона БиХ
(„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, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и
41/20) и 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 наставку Осме сједнице
одржане дана 12.11.2021. године, донијела је
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О Д Л У К У
о разрјешењу замјенског члана
Градске изборне комисије Требињa
I
Разрјешава се госпођица Маја Сорајић дужности замјенског
члана Градске изборне комисије Требиња, због избора
новог члана.
II
Ова одлука ступа на снагу након добијања сагласности од
Централне изборне комисије БиХ, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-384/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17), тачке VII Одлуке о утврђивању критеријума за
избор, именовање и разрјешење чланова Управног одбора у
„Аграрном фонду Града Требиња“ („Службени гласник
Града Требиња“, број 8/17), а у вези са тачком IV Одлуке о
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова
Управног одбора у „Аграрном фонду Града Требиња“,
Скупштина Града Требиња на наставку Осме сједнице
одржане дана 12.11.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора „Аграрног
фонда Града Требиња“
I
У Комисију за провођење Јавног конкурса за избор и
именовање чланова Управног одбора „Аграрног фонда
Града Требиња“ именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Марица Милановић, предсједник,
Стојанка Мисита, члан,
Даница Новчић, члан,
Драган Поповић, члан,
Ковиљка Вучић, члан.

II
Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Одлуком о
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова
Управног одбора у „Аграрном фонду Града Требиња“.
III
Ова рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-373/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________

Датум: 15.11.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), члана 134. став 2. тачка 4. Закона о
основном васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20),
члана 5. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења
чланова школског одбора („Службени гласник Републике
Српске“, број 28/18) и 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 наставку Осме
сједнице одржане дана 12.11.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора
Јавне установе Основне школе
„Јован Јовановић Змај“ Требиње
1.

2.

Госпођица Милица Ијачић, техничар електронике, бира
се за члана Школског одбора Јавне установе Основне
школе „Јован Јовановић Змај“ Требиње, у име јединице
локалне самоуправе.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња.“

Број:09-013-385/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), члана 134. став 2. тачка 4. Закона о
основном васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20),
члана 5. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења
чланова школског одбора („Службени гласник Републике
Српске“, број 28/18) и 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 наставку Осме
сједнице одржане дана 12.11.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора Јавне установе
Основне школе „Свети Василије Острошки и
Тврдошки“ Требиње
1.

2.

Госпођа
Светлана
Миливојевић,
дипломирани
економиста, бира се за члана Школског одбора Јавне
установе Основне школе „Свети Василије Острошки и
Тврдошки“ Требиње, у име јединице локалне
самоуправе.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња.“

Број:09-013-386/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), члана 134. став 2. тачка 4. Закона о
основном васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20),
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члана 5. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења
чланова школског одбора („Службени гласник Републике
Српске“, број 28/18) и 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 наставку Осме
сједнице одржане дана 12.11.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора
Јавне установе Основне школе „Вук Караџић“ Требиње
1.

2.

Господин Лука Петровић, дипломирани инжењер
машинства, бира се за члана Школског одбора Јавне
установе Основне школе „Вук Караџић“ Требиње, у
име јединице локалне самоуправе.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња.“

Број:09-013-387/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), члана 127. став 2. тачка 4. Закона о
средњем образовању и васпитању („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/18, 35/20 и 92/20), члана 3. став
1. тачка 4. и члана 5. Правилника о раду и поступку избора
и разрјешења чланова школског одбора („Службени
гласник Републике Српске“, број 37/19) и 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
наставку Осме сједнице одржане дана 12.11.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора
Јавне установе Гимназије „Јован Дучић“ Требиње
1.

2.

Господин Драгослав Бањак, доктор техничких наука,
бира се за члана Школског одбора Јавне установе
Гимназије „Јован Дучић“ Требиње, у име јединице
локалне самоуправе.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња.“

Број:09-013-388/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), члана 127. став 2. тачка 4. Закона о
средњем образовању и васпитању („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/18, 35/20 и 92/20), члана 3. став
1. тачка 4. и члана 5. Правилника о раду и поступку избора
и разрјешења чланова школског одбора („Службени
гласник Републике Српске“, број 37/19) и 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
наставку Осме сједнице одржане дана 12.11.2021. године,
донијела је

Датум: 15.11.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора
Јавне установе Центра средњих школа Требиње
1.

2.

Господин Перо Јелачић, дипломирани инжењер
пољопривреде, бира се за члана Школског одбора Јавне
установе Центра средњих школа Требиње, у име
јединице локалне самоуправе.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња.“

Број: 9 - Страна: 7

РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора
Јавне установе Музичке школе Требиње
1.

2.

Господин Здравко Бутулија, дипломирани економиста,
бира се за члана Школског одбора Јавне установе
Музичке школе Требиње, у име јединице локалне
самоуправе.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња.“

Број:09-013-389/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________

Број:09-013-391/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), члана 127. став 2. тачка 4. Закона о
средњем образовању и васпитању („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/18, 35/20 и 92/20), члана 3. став
1. тачка 4. и члана 5. Правилника о раду и поступку избора
и разрјешења чланова школског одбора („Службени
гласник Републике Српске“, број 37/19) и 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
наставку Осме сједнице одржане дана 12.11.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора
Јавне установе Средње техничке школе Требиње

На основу чл. 36. став 2. тачка 2. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на наставку Осме сједнице одржане дана
12.11.2021. године, донијела је

1.

2.

Господин Милан Ковач, дипломирани правник, бира се
за члана Школског одбора Јавне установе Средње
техничке школе Требиње, у име јединице локалне
самоуправе.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња.“

Број:09-013-390/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), члана 134. став 2. тачка 4. Закона о
основном васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20),
члана 127. став 2. тачка 4. Закона о средњем образовању и
васпитању („Службени гласник Републике Српске“, број
41/18, 35/20 и 92/20), члана 5. Правилника о раду и
поступку избора и разрјешења чланова школског одбора
(„Службени гласник Републике Српске“, број 28/18) члана
3. став 1. тачка 4. и члана 5. Правилника о раду и поступку
избора и разрјешења чланова школског одбора („Службени
гласник Републике Српске“, број 37/19) и 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
наставку Осме сједнице одржане дана 12.11.2021. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Информација о стању природног и
културног насљеђа на простору града Tребиња.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-369/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу чл. 36. став 2. тачка 9. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на наставку Осме сједнице одржане дана
12.11.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Информација о плановима заштите и
спасавања од елементарних непогода.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-370/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу чл. 36. став 2. тачка 2. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на наставку Осме сједнице одржане дана
12.11.2021. године, донијела је

Датум: 15.11.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Информација о стању незапослености
/запослености на подручју града Требиња.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-371/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 14. Закона о експрoпријацији („Службени
гласник Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15) и члана 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17), по захтјеву ЗП „Електро-Херцеговине“ а.д.
Требиње, Скупштина Града Требиња на наставку Осме
сједнице одржане дана 12.11.2021. године, донијела је
МИШЉЕЊЕ
Да је у сврху планиране изградње електроенергетског
објекта МБТС 10/0,4 kV „Сјеверни логор 2“ са ВН
прикључком, у сврху снабдијевања електричном енергијом
стамбено-пословног комплекса „Центар“ на подручју града
Требиња у катастарској општини Требиње (стари премјер),
што одговара катастарској општини Требиње 1 (нови
премјер) потребно извршити непотпуну експропријацију
дијелова катастарских честица означених као:
2518/12, 2499/2, 4822/1, 2479/1, 2505 и 2498/2 К.О. (СП)
Требиње, што одговара 637/66, 637/1, 637/24 и 637/25 К.О.
(НП) Требиње 1.
Из наведеног разлога Скупштина Града Требиња мишљења
је да је основано да Влада Републике Српске донесе Одлуку
у смислу члана 14. Закона о експропријацији („Службени
гласник Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15), о утврђивању општег интереса за изградњу
електроенергетског објекта МБТС 10/0,4 kV „Сјеверни
логор 2“ са ВН прикључком, у сврху снабдијевања
електричном енергијом стамбено-пословног комплекса
„Центар“ на подручју града Требиња, те да се у ту сврху
може приступити непотпуној експропријацији поменутих
некретнина.
Број:09-013-380/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________

Број: 9 - Страна: 8

На основу члана 14. Закона о експрoпријацији („Службени
гласник Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15) и члана 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17), по захтјеву „Електропреноса БиХ“ а.д. Бања
Лука, Скупштина Града Требиња на наставку Осме
сједнице одржане дана 12.11.2021. године, донијела је
МИШЉЕЊЕ
Да је у сврху планиране реконструкције и проширења
трафостанице „Требиње 1“, у насељу Горица, на подручју
града Требиња у катастарској општини Горица (стари
премјер), што одговара катастарској општини Горица 1
(нови
премјер)
потребно
извршити
потпуну
експропријацију катастарских честица означених као:
273/6, 271/2, 218/4, 272/2, 272/1 и 271/1 К.О. (СП) Горица,
што одговара 659/3 и 648 К.О. (НП) Горица 1.
Из наведеног разлога Скупштина Града Требиња мишљења
је да је основано да Влада Републике Српске донесе Одлуку
у смислу члана 14. Закона о експропријацији („Службени
гласник Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08,
110/08 и 79/15), о утврђивању општег интереса за
реконструкцију и проширење трафостанице „Требиње 1“ у
насељу Горица, на подручју града Требиња, те да се у ту
сврху може приступити потпуној експропријацији
поменутих некретнина.
Број:09-013-381/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.11.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________

Датум: 15.11.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 9 - Страна: 9

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора
у „Аграрном фонду Града Требиња“,
Одлука о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју града Требиња,
Одлука о измјени Одлуке о гробљима и погребној дјелатности,
Одлука о допуни Одлуке о условима организовања, начину кориштења и наплате паркирања возила
на јавним паркиралиштима на подручју града Требиња,
Одлука о давању сагласности за изградњу соларне фотонапонске електране „Требиње 1“,
Одлука о утврђивању накнаде за израду локацијских услова, припрему урбанистичко –
техничких услова, исколичавања и вршења техничког прегледа,
Одлука о давању сагласности Министарству унутрашњих послова Републике Српске –
Полицијској управи Требиње за изградњу приступне саобраћајнице на магистрални пут,
Одлука о оснивању „Слободне зоне“,
Одлука о разрјешењу замјенског члана Градске изборне комисије Требиња, господина Синише Терзића,
Одлука о разрјешењу замјенског члана Градске изборне комисије Требиња, госпођице Маје Сорајић,
Рјешење о именовању Комисије за провођење Јавног конкурса за избор и именовање чланова
Управног одбора „Аграрног фонда Града Требиња“,
Рјешење о избору члана Школског одбора Јавне установе Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Требиње,
Рјешење о избору члана Школског одбора Јавне установе Основне школе
„Свети Василије Острошки и Тврдошки“ Требиње,
Рјешење о избору члана Школског одбора Јавне установе Основне школе „Вук Караџић“ Требиње,
Рјешење о избору члана Школског одбора Јавне установе Гимназије „Јован Дучић“ Требиње,
Рјешење о избору члана Школског одбора Јавне установе Центра средњих школа Требиње,
Рјешење о избору члана Школског одбора Јавне установе Средње техничке школе Требиње,
Рјешење о избору члана Школског одбора Јавне установе Музичке школе Требиње,
Закључак о прихватању Информације о стању природног и културног насљеђа на простору града Tребиња,
Закључак о прихватању Информације о плановима заштите и спасавања од елементарних непогода,
Закључак о прихватању Информације о стању незапослености/запослености на подручју града Требиња,
Мишљење о утврђивању општег интереса за изградњу електроенергетског објекта МБТС 10/0,4 kV
„Сјеверни логор 2“ са ВН прикључком по захтјеву ЗП „Електро – Херцеговине“ а.д. Требиње,
Мишљење за утврђивање општег интереса за реконструкцију и проширење трафостанице
„Требиње 1“ у насељу Горица по захтјеву „Електропреноса БиХ“ а.д. Бања Лука,

_________________________________________________________________________________
Издавач: Скупштина Града Требиња - Стручна служба Скупштине. Улица Вука Караџића бр. 2
89101 Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби.
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