
 

 

С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 
ГРАДА ТРЕБИЊА 

 
 

   

 

Година LII                                            Требиње, 01.06.2015. године                                                         Број: 3 

 

На  основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/08, 58/09 и 95/11), члана 5. Пра-

вилника о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и 72. Ста-

тута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града Тре-

биња на сједници одржаној  дана 29.05.2015. године,  

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје грађевинског 

земљишта у државној својини 

 

Члан 1. 

Под  условима и на начин регулисан овом Одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања – ли-

цитације продаја грађевинског земљишта у државној 

својини које је означено као 

- к.ч. бр. 866/148 (стари операт) К.О. Гомиљани, 

описана као испаша, Пашњак, Ораница, површине 

150282 м
2
, уписана у зк. ул. број 37, власништво  

Града Требиња, право својине  са  1/1 (по новом 

операту одговара к.ч. број 1184/1 К.О. Гомиљани 2). 

  

Члан 2. 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта  из  

члана 1. ове Одлуке, као и остали услови продаје 

утврдиће се Огласом о продаји грађевинског зем-

љишта у државној својини, у складу са Правилником 

о поступку јавног конкурса за располагање непокрет-

ностима у својини Републике Српске  и  јединица 

локалне самоуправе. 

 

Члан 3. 

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  

5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са наз-

наком броја огласа, најкасније до дана који је огласом 

одређен за одржавање усменог јавног надметања-

лицитације. 

 

Члан 4. 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим 

ће се закључити купопродајни уговор, дужан је упла-

тити купопродајну цијену на Јединствени рачун 

Трезора Града Требиња број 5620080000023092 код  

НЛБ Развојне банке. 

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 примо-

предаји. 

 

Члан 5. 

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. 

 

Члан 6. 

Поступак усменог јавног надметања – лицитације 

грађевинског земљишта спровешће Комисија за 

лицитацију. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-81/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13)  и  члана 36. Статута Града 
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Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14) и члана 44. Правилника о рачуноводству, 

рачуноводственим политикама и рачуноводственим 

процјенама за буџетске кориснике у Републици 

Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 

127/11), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 29.05.2015. године, донијела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА 

              

Члан 1. 

Отписују се потраживања по основу накнаде за ко-

риштење градског грађевинског земљишта (трајна 

рента) у износу од 252.028,51 КМ, евидентирана у 

књиговодственим евиденцијама Трезора Града Тре-

биња у складу са Законом о грађевинском земљишту 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 112/06) 

и члана 33 – 38. Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 1/08), 

јер нема основа за наплату ових потраживања.  

 

Члан 2. 

Отписују се потраживања по основу: комуналне 

накнаде у износу од 53.604,79 КМ, евидентирана у 

књиговодственим евиденцијама Трезора Града Треби-

ња у складу са Законом о комуналним дјелатностима 

РС („Службени гласник Републике Српске“, број 

124/11) и Одлуке о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 6/14), 

потраживања по основу комуналне таксе у износу од  

772,70 КМ, евидентирана у књиговодственим еви-

денцијама Трезора Града Требиња у складу са 

Законом о комуналним таксама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 4/12) и Одлуком о кому-

налним таксама („Службени гласник Општине Треби-

ње“, број 3/12 и „Службени гласник Града Требиња“ 

4/13 и 4/14), потраживања по основу закупа пословног 

простора у износу од 9.969,17 КМ, евидентирана у 

књиговодственим евиденцијама Трезора Града Тре-

биња у складу са Одлуком о начину утврђивања 

висине закупнине за пословни простор којима 

располаже општина Требиње („Службени гласник 

Општине Требиње“, број 5/00), што укупно износи 

66.346,66 КМ.  
 

Члан 3. 

Отпис потраживања из члана 1. ове Одлуке врши се у 

складу са Одлуком Уставног суда Републике Српске, 

број: У-16/8 од 18.03.2011. године („Службени  глас-

ник Републике Српске“, број 38/11), којим је утврђено 

да чланови 30. и 32. Закона о грађевинском земљишту 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 112/06), 

нису у сагласности са Уставом Републике Српске).  

 

Члан 4. 

Отпис потраживања из члана 2. ове Одлуке врши се 

по основу проведених стечајних поступака који су у 

складу са члановима 137 – 141.  Закона о стечајном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“, 

број 26/10), закључени због недостатка стечајне масе, 

па су потраживања, пријављена у стечајном поступку, 

остала ненаплатива. 

 

Члан 5. 

У књиговодственим евиденцијама Града Требиња из-

нос од 252.028,51 КМ који се односи на потраживања 

по основу накнаде за кориштење градског грађе-

винског земљишта (трајна рента) искњижиће се са 

конта 123118 – Сумњива и спорна потраживања по 

основу продаје извршених услуга у земљи и конта 

123119 – Корекција потраживања по основу продаје у 

земљи. 

 

Члан 6. 

У књиговодственим евиденцијама Града Требиња 

износ од 53.604,79 КМ који се односи на потра-

живања по основу комуналне накнаде искњижиће се 

са конта 123118 – Сумњива и спорна потраживања по 

основу продаје извршених услуга у земљи и конта 

123119 – Корекција потраживања по основу продаје у 

земљи. 

У књиговодственим евиденцијама Града Требиња 

износ од 772,70 КМ који се односи на потраживања 

по основу комуналне таксе искњижиће се на конто 

471524 – Расходи од усклађивања вриједности 

краткорочних потраживања и са конта 123112 – 

Потраживања за продате производе и извршене 

услуге у земљи. 

У књиговодственим евиденцијама Града Требиња из-

нос од 9.969,17 КМ који се односи на потраживања по 

основу закупа пословног простора искњижиће се са 

конта 123118 – Сумњива и спорна потраживања по 

основу продаје извршених услуга у земљи и конта 

123119 – Корекција потраживања по основу продаје у 

земљи. 

 

Члан 7. 

Ову одлуку ће реализовати Одјељење за финансије 

Градске управе Града Требиња. 

 

Члан 8. 

Саставни дио ове одлуке је Преглед потраживања која 

се односе на накнаде за кориштење грађевинског 

земљишта, а отписују по основу Одлуке уставног суда 

и потраживања која се односе на: комуналну накнаду, 

комуналну таксу и закуп пословног простора која се 

отписују по основу проведених стечајних поступака. 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-85/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 36. Статута Града Требиња („Служ-

бени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и 

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници одр-

жаној дана 29.05.2015. године, донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о прихватању Извјештаја о прикупљеним и 

утрошеним средствима по основу Закона о 

накнадама за кориштење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије за  

2014. годину 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о прикупљеним и утрошеним 

средствима по основу Закона о накнадама за кори-

штење природних ресурса у сврху производње елек-

тричне енергије за 2014. годину.   

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о прикупљеним 

и утрошеним средствима по основу Закона о 

накнадама за кориштење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2014. годину. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња". 

                        

Број: 09-013-86/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
                                        

 

На основу члана 36. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 

5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 29.05.2015. године, донијела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о прихватању Извјештаја о реализацији и утрошку 

средстава по основу Закона о заштити од пожара 

за 2014. годину 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о реализацији и утрошку сред-

става по основу Закона о заштити од пожара за 2014. 

годину.   

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о реализацији и 

утрошку средстава по основу Закона о заштити од 

пожара за 2014. годину. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња". 

 

Број: 09-013-86-1/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

                                                               

На основу члана 36. Статута Града Требиња („Служ-

бени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и 

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 29.05.2015. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о прихватању Извјештаја о прикупљеним и 

утрошеним средствима по основу накнада за воде у 

2014. години 

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о прикупљеним и утрошеним 

средствима по основу накнада за воде у 2014. години.   

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о прикупљеним 

и утрошеним средствима по основу накнада за воде у 

2014. години. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња". 

                       

Број: 09-013-86-2/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
                                         

На основу члана 2. тачка 1, те чланова 7, 10. и 11. За-

кона о комуналним дјелатностима („Службени глас-

ник Републике Српске“, број 124/11), као и члана 2. 

тачке 12. Одлуке о комуналним дјелатностима Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

6/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. и 72. Статута Града 

Требиње („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 29.05.2015. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о изради елабората о утврђивању стања, санацији 

и њези 16 стабала платана у Требињу 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност Граду Требињу да приступи 

процјени здравственог стања 16 стабaла платана 

(љетна башта хотела „Платани“) комплементарном 

примјеном ВТА методе и специјалних мјерних 

уређаја (резистографа, арботома, арборадикса) и да се 
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на основу добијених резултата изради елаборат о 

утврђивању њиховог стања, те даље примјени тзв. 

„pulling test“, за контролу стабилности стабала, као и 

сидрење тј. учвршћивање  крошње стабла платана код 

споменика Његошу, као и санација и њега поменутих 

стабала. 

 

Члан 2. 

Задужује се Градоначелник да у име и за рачун 

Уговорног органа Града Требињa, а поводом пружања 

услуга из члана 1. ове Одлуке, проведе Преговарачки 

поступак без објаве обавјештења са предузећем 

„Sachverstandigenburo Siegert“ – Алтдорф из 

Нирнберга.  

 

Члан 3. 

Средства у оквирном износу од 60.000,00 КМ ће се 

обезбиједити са конта  4128 – расходи за одржавање 

јавних површина и заштите животне средине, како 

слиједи: 

- 20.000,00 КМ са средстава предвиђених за одржа-

вање јавних зелених површина и 

- 40.000,00 КМ са средстава предвиђених за одржа-

вање чистоће, азила и депоније. 

 
Члан 4. 

Овa одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-92/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На  основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/08, 58/09 и 95/11), члана 5. Пра-

вилника о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и једи-

ница локалне самоуправе („Службени гласник Ре-

публике Српске“, број 20/12)  и члана  36. и 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13 и  5/14), Скупштина Града 

Требиња на сједници одржаној  дана 29.05.2015. 

године,  донијела је 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје грађевинског 

земљишта у државној својини 

 

Члан 1. 

Под  условима и на начин регулисан овом Одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања-ли-

цитације продаја грађевинског земљишта у државној 

својини које је означено као 

-  к.ч. бр. 4754/75 К.О. Требиње (стари операт),  

описана као страна више Засада, пашњак, површине 

317 м
2
, уписана у зк. ул. бр. 3853, власништво Града 

Требиња, право својине са 1/1 што одговара к.ч. бр. 

1409/65 К.О. Требиње 1 (нови операт), површине 317 

м
2
  уписане у Пл. бр. 1952, посједник Град Требиње са 

1/1. 

 

Члан 2. 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта  из  

члана 1. ове Одлуке, као и остали услови продаје 

утврдиће се Огласом о продаји грађевинског зем-

љишта у државној својини, у складу са Правилником 

о поступку јавног конкурса за располагање непокрет-

ностима у својини Републике Српске  и  јединица 

локалне самоуправе. 

 

Члан 3. 

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  

5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са наз-

наком броја огласа, најкасније до дана који је огласом 

одређен за одржавање усменог јавног надметања-

лицитације. 

 

Члан 4. 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим 

ће се закључити купопродајни уговор, дужан је 

уплатити купопродајну цијену на Јединствени рачун 

Трезора Града Требиња број 5620080000023092 код  

НЛБ Развојне банке. 

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. 

 

Члан 5. 

Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем 

огласа у средствима јавног информисања и то нај-

касније 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. 

 

Члан 6. 

Поступак усменог јавног надметања-лицитације 

грађевинског земљишта спровешће Комисија за 

лицитацију. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у  „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-93/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 37. и 40. Закона о уређењу простора 

и грађења („Службени гласник Републике Српске", 

број 40/13) и члана 17. и 36. Статута Града Требиња 
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(„Службени гласник Града Требиња", број 2/13 и 

5/14), Скупштина Града Требиња на сједници одржа-

ној дана 29.05.2015. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о   приступању изради Плана парцелације 

„Тодорићи 3“ 

 

Члан 1. 

Приступа се изарди Плана парцелације „Тодорићи 3“ 

(у даљем тексту План). 

 

Члан 2. 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, 

који је њен саставни дио. 

 

Члан 3. 

Граница подручја за које се доноси План је: са јужне 

стране магистрални пут Требиње – Дубровник, са 

источне стране локалитет Бијеле гомиле, са сјеверне 

стране брдо Хум, а са западне стране локалитет 

Сијаћа лука. 

Површина обухвата је цца 65.000 м². 

 

Члан 4. 

План се доноси за временски период од 15 година. 

 

Члан 5. 

Смјернице за израду Плана: 

Носилац израде Плана је дужан да се приликом 

израде Плана руководи Урбанистичким Планом 

„Требиње 2015“ и важећим законским прописима. 

 

Члан 6. 

Рок израде Плана је шест мјесеци од дана доношења 

ове одлуке. 

 

Члан 7. 

Садржај планског акта: 

(1) а) намјена површина (концепт организације про-

стора), 

б) концепт парцелације по зонама и критеријуми за 

формирање парцела према врсти потреба, 

в) минималне и максималне величине грађевинских 

парцела, 

г)поступке парцелације и препарцелације, диобе и 

апропријације парцела, исправљање граница парцела 

за потребе грађења и друго, 

д) услове коришћења, уређења и грађења на гра-

ђевинским парцелама, 

ђ) услове изградње објекта према врстама објекта, 

е) потребе за јавним површинама и објектима, 

ж) потребе за комуналним опремањем и капаци-

тирање инфраструктуре са условима прикључења у 

мјери довољној да буду основ за издавање ло-

кацијских услова и 

з) природне карактеристике (рељеф, хидроградња, 

геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија, 

сеизмичност, клима и друге карактеристике) и друго. 

(2) Графички дио плана парцелације чине све карте, 

прописане правилником из члана 27. став 5, тачка а) 

Закона. 

(3) План парцелације се израђује за подручје и зону 

дуж магистралног односно регионалног пута па 

представља посебну врсту плана парцелације. 

(4) Приликом израде овог плана парцелације пот-

ребно је испоштовати посебна правила и то: 

а) право прикључка на магистрални и регионални пут 

имају само парцеле на којима се налазе објекти који 

су директно у функцији пута, а у складу са посебним 

прописима о јавним путевима,  

б) на минимално 60 м лијево и десно од спољне 

ивице путног појаса граде се сервисне саобраћајнице 

на које приступ имају парцеле, односно објекти који 

нису директно у функцији пута (становање, привреда 

и друго), 

в) изузетно од тачке б) овог става удаљеност сер-

висне саобраћајнице може бити и мања у зависности 

од изграђености, рељефа и ширине заштитног појаса 

одређене посебним прописом о јавним путевима, 

г) свака парцела се планира тако да има приступ на 

сервисну саобраћајницу,  

д) сервисне саобраћајнице планирају се тако да имају 

прикључак на магистрални, односно регионални пут 

на сваких три или више километара зависно од 

густине изграђености, теренских услова и друго, 

ђ) детаљне услове за прикључење сервисних сао-

браћајница на магистрални односно регионални пут 

одређен у складу са посебним прописом о јавним 

путевима и  

е) између магистралних, односно регионалних путева 

и сервисних саобраћајница налазе се заштитне зоне 

које су намјењене за проширење саобраћајница, во-

ђење државних инфраструктура, вођење комуналних 

(локалних) инфраструктура и зелени појас. 

(5) Изузетно ако не постоје просторни услови за 

спровођење посебних правила из става 4. овог члана, 

потребно је планирати алтернативно рјешење сер-

висних саобраћајница и прикључака објеката на 

магистрални односно регионални пут, а која су у духу 

позитивне планерске праксе. 

(6) Зоне уз магистрални односно регионални пут 

треба да се на свим нивоима просторног уређења 

планирају за фазну и постепену санацију такву да се 

постепено укину прикључци појединачних објеката и 

планирају адекватне сервисне саобраћајнице. 

 

Члан 8. 

Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана 

предати овјерен преднацрт Плана. Носилац припреме 

Плана ће размотрити преднацрт на стручној расправи. 

Носилац израде Плана ће размотрити примједбе, 

мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена 

рјешења ће уградити у нацрт Плана. 

Скупштина Града Требиња на приједлог носиоца 

припреме Плана утврдиће нацрт Плана, мјесто, ври-

јеме и начин излагања нацрта Плана на јавни увид. 
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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 обавјестити огласом.  

Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у просторијама 

Одјељења за просторно уређење, Центра за дозволе, 

МЗ Придворци и просторијама носиоца израде Плана.  

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. 

Став носиоца израде Плана према примједбама, 

приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 

расправи у року од 30 дана затварања јавног увида. 

Позив за јавну расправу ће се јавно објавити у нај-

мање једном дневном листу доступном на територији 

РС. Уколико би се приједлог Плана на основу прих-

ваћених приједлога, примједаба и мишљења достав-

љених у току јавног увида, значајно разликовао од 

нацрта документа, носилац припреме ће поново 

организовати јавни увид који се може спроводити 

највише два пута.  

 

Члан 9. 

Носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи 

утврдиће приједлог Плана у складу са закључцима са 

расправе, најдуже у року од 30 дана. 

Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о при-

једлогу Плана у року од 60 дана од дана утврђивања 

приједлога. 

 

Члан 10. 

Средства потребна за покривање материјалних 

трошкова за израду Плана обезбједиће ПД „Ђордан 

група“ д.о.о. Требиње. 

 

Члан 11. 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 

уређење, а носиоца израде Плана ће одредити ПД 

„Ђордан група“ д.о.о. из Требиња. 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  дана  об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-94/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 
______________________________________ 

 

 

На основу члана 50. став 5. Закона о уређењу 

простора и грађења („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13) и члана 36. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 29.05.2015. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о   плану парцелације „Саобраћајница Тули-Убла“ 

 

Члан 1. 

Доноси се план парцелације  „Саобраћајница Тули-

Убла “ (у даљем тексту План). 

 

Члан 2. 

План се састоји од: текстуалног и графичког дијела. 

 

Текстуални дио Плана садржи: 

1. Увод   

2. Образложење 

А. Подаци о планирању 

Б. Стање организација, уређење и кориштење 

простора 

В. Потребе, могућности и циљеви организације, 

уређења и кориштења простора  

Г. План организације, уређења и кориштења простора 

 

Графички дио Плана садржи:                                                                                                                             
Извод из програмског задатка  

        

               

Геодетска подлога  (Прилог бр. 1.1 -1.5)                      1:1000 

План просторне организације   (Прилог 

бр. 2.1.1-  2.5) 

              

1:1000 

План саобраћаја   (Прилог бр. 3.1-3.5)                                                                   1:1000               

Координате тачака осовине саобраћај-

нице (Прилог бр. 3.6) 

 

 

План инфраструктуре – електроенер-

гетика (Прилог бр. 4.1.- 4.5) 

 

1:1000 

План парцелације  (Прилог бр. 5.1-5.5) 1:1000 

Координате ломних тачака регулационе 

линије (Прилог бр. 5.6) 

 

 

Члан 3. 

План  је израдио „Институт за грађевинарство  д.о.о 

Пословна јединица ИГ“ Требиње маја мјесеца 2015. 

године и прилог је и саставни дио ове одлуке. 

 

Члан 4. 

План се излаже на стални јавни увид у Градској 

управи Града Требиња – Одјељењу за просторно 

уређење.  

 

Члан 5. 

О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 

просторно уређење. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  дана  об-

јављивања  у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-95/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 
______________________________________  
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На основу члана 50. став 5. Закона о уређењу 

простора и грађења („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13) и члана 36. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 29.05.2015. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о  плану парцелације 

„Саобраћајница Подгљивље“ 

 

Члан 1. 

Доноси се план парцелације „Саобраћајница Под-

гљивље “ (у даљем тексту План). 

 

Члан 2. 

План се састоји од: текстуалног и графичког дијела. 

 

Текстуални дио Плана садржи: 

 

1. Уводне напомене  

2. Извод из документације вишег реда 

3. Природни услови 

3.1.Морфолошке карактеристике и геолошка грађа 

терена 

3.2.Инжињерско геолошке карактеристике терена 

3.3. Геотехнички услови 

4.Постојеће стање 

5.Урбанистичко технички услови 

5.1.План просторне организације 

5.1.1.Општи УТ услови за изградњу објеката 

5.2.Хидротехничка инфраструктура 

5.2.1.Водовод 

5.2.2.Канализација 

5.3.Електроенергетска и телекомуникациона 

инфраструктура 

5.3.1.Електроенергетика 

5.3.2.Телекомуникације 

5.4.Саобраћајна инфраструктура 

5.4.1.УТ услови за изградњу саобраћајница 

5.5.Путни објекти 

6.План грађевинских и регулационих линија 

7.План парцелације 

8.Услови заштите животне средине 

9.Услови заштите на раду 

10.Приједлог плана парцелације 

11.Прилози 

 

 Графички дио Плана садржи: 

                                                                                                                             

1.а.Геодетска подлога – ДКП          1:1000 

1.б.Геодетска подлога са картом 

подземних инсталација               

                 

1:1000 

1.ц.Копија катастарског плана Требиња 1:1000 

2.Геолошка карта Требиња                                                                        1:1000               

3.Извод из Урбанистичког плана 

„Требиње 2015“ 

 

1:1000 

4.План организације простора 1:1000 

5.1.План саобраћаја и нивелације 1:1000 

5.2.Подужни профил саобраћајнице 1:100/1000 

5.3.Нормални попречни профили 1:50 

6.План хидротехничке инфраструктуре 1:1000 

7.План електротехничке и телекомуника- 

    ционе инфраструктуре 

 

1:1000 

9.План регулационих и грађевинских  

   линија 

 

1:1000 

10.План парцелације  1:1000 

                                                                             

Члан 3. 

План  је израдио „Пут инжињеринг“ Д.О.О. Требиње 

маја мјесеца 2015. године и прилог је и саставни дио 

ове одлуке. 

 

Члан 4. 

План се излаже на стални јавни увид у Градској 

управи Града Требиња – Одјељењу за просторно 

уређење.  

 

Члан 5. 

О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

просторно уређење. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-96/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

 

На основу члана 36. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 

5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 3/13), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 29.05.2015. године, донијела је 

 
О  Д  Л  У  К  У   

о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета 

Града Требиња за период 01.01.-31.12.2014. године  

 

Члан 1. 

Усваја се Извјештај о извршењу Буџета Града 

Требиња за период 01.01.-31.12.2014. године. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу 

Буџета Града Требиња за период 01.01.-31.12.2014. 

године. 

 

Члан 3. 

Овa одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-97/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 40. став 1. и 2. Закона о заштити од 

пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 

71/12), а у вези са члановима 5. и 6. Правила службе у 

ватрогасним јединицама („Службени гласник Репуб-

лике Српске“, број 74/13),  члана 30. Закона о локал-

ној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“,  број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 

36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града 

Требиња на сједници одржаној дана 29.05.2015. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о оснивању 

Територијалне ватрогасне јединице Требиње 

 

Члан 1. 

Члан 1. Одлуке о оснивању Територијалне ватрогасне 

јединице Требиње број: 09-013-252/13 од 24.06.2013. 

године („Службени гласник Града Требиња“, број 

6/13) се мијења и допуњава тако да сада гласи: 

„Оснива се Територијална ватрогасна јединица Тре-

биње (у даљем тексту Територијална ватрогасна једи-

ница) као посебна унутрашња организациона једини-

ца Градске управе Града Требиња (у даљем тексту 

Градска управа)“. 

Ватрогасна јединица из става 1. овог члана има 

формацијски облик ватрогасног вода. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-99/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

____________________________________________ 
 

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 29.05.2015. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Слободан Шараба разрјешава се дужности 

члана Савјета за културу, на лични захтјев. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-100/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

____________________________________________ 
 

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 29.05.2015. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Слободан Шараба разрјешава се дужности 

члана Комисије за вјерска питања, на лични захтјев. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-100-1/15                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

 

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 29.05.2015. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Слободан Шараба разрјешава се дужности 

члана Комисије за заштиту околине, културног и 

природног насљеђа, на лични захтјев. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-100-2/15                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

 

 

 

На основу члана 2.12. став 8. Изборног закона Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцего-

вине“, 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 и 7/14) и члана 36. став 2. алинеја 

2. Статута Града Требиња („Службеник гласник Града 

Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града 

Требиња на сједници одржаној дана 29.05.2015. 

године, донијела је  
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О  Д  Л  У  К  У 

о именовању предсједника Градске изборне 

комисије Требиња 

 

Члан 1. 

Жељка Ружић се именује за предсједника Градске 

изборне комисије Требиња. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности 

Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-101/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 2.12. став 5. 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 и 7/14), члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члана 2.,7., 8. и 9. Упутства о утврђивању квалифи-

кација, броја и именовању чланова Изборне комисије 

основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 9/10, 

37/10 и 74/11) и члана 36. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 

5/14), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 29.05.2015. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о објављивању Јавног огласа за именовање два 

члана Градске изборне комисије Требиња  

 

Члан 1. 

Овом одлуком регулишу се услови и поступак попуне 

упражњених мјеста у Градској изборној комисији 

Требиња. 

 

Члан 2. 

У складу са Изборним законом БиХ, са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске и Упутством о утврђивању квали-

фикација, броја и именовању чланова Изборне коми-

сије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 

и овом одлуком извршиће се попуна упражњеног 

мјеста за два члана Градске изборне комисије 

Требиња. 

 

Члан 3. 

Општи услови: 

1. да је лице са правом гласа – лице старије од 18 

година, 

2. да је лице са одговарајућом стручном спремом и 

искуством у спровођењу избора. 

 

Посебни услови: 

1. да има пребивалиште у Граду Требињу, 

2. да има правни факултет, односно VII/1 степен 

стручне спреме друштвеног смјера или завршену 

вишу школу односно VI/1 степен стручне спреме 

друштвеног смјера,  

3. да посједује искуство у спровођењу избора.  

 

Изузетно од одредбе под тачком 2), члан Изборне 

комисије може бити лице са VII/1 степеном стручне 

спреме и другог смјера уколико посједује искуство у 

раду Изборне комисије у трајању од најмање двије 

године од ступања на снагу Изборног закона БиХ. 

Изузетно од одредби тачке 3), члан Изборне комисије 

може бити лице које има завршен правни факултет, 

односно VII/1 степен стручне спреме. 

 

Под искуством у спровођењу избора подразумијева 

се: 

a)  чланство у Изборној комисији,  

б)  чланство у бирачком одбору,  

в)  рад у стручним органима који су пружали  

     помоћ у спровођењу избора,  

       г)  објављивања стручних и научних радова из  

            области избора. 

 

Члан 4. 

За члана Градске изборне комисије, не може бити 

именовано лице: 

- које се не може кандидовати – у смислу одредби 

члана 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона Босне и 

Херцеговине,  

- које је члан највишег извршно-политичког органа 

политичке странке или коалиције (предсједник, 

потпредсједник, генерални секретар или члан 

Извршног одбора или Главног одбора), 

- које је носилац изабраног мандата или је члан 

извршног органа, осим у случајевима предвиђеним 

чланом 2.12. (став 4) Изборног закона, 

- које је кандидат за изборе за било који ниво 

власти, 

- којем је изречена казна за радњу која представља 

тежу повреду Изборног закона или прописа за које 

је лично одговорно у посљедње четири године, 

рачунајући од дана правоснажности одлуке, 

- које је заступник односно пуномоћник политичког 

субјекта које учествује на изборима, лице које је 

правоснажном судском пресудом осуђено на казну 

затвора у трајању од 6 мјесеци или дуже. 

 

Члан 5. 

Члана Градске изборне комисије Требиња именује, 

својом одлуком Скупштина Града Требиња, уз са-

гласност Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине. 

 

Члан 6. 

Након ступања на снагу ове одлуке, биће објављен 

Јавни оглас за попуну упражњеног мјеста у складу са 
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Изборним законом БиХ, са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске и 

Упутством о утврђивању квалификација, броја и 

именовању чланова Изборне комисије основне из-

борне јединице у Босни и Херцеговини. 

 

Члан 7.  

Јавни оглас за именовање два члана Градске изборне 

комисије Требиње, објавиће се у „Службеном глас-

нику Републике Српске“ и дневном листу „Глас 

Српске“.  

Рок за подношење пријава на овај оглас је 8 дана од 

дана посљедњег објављивања Огласа у једном од 

јавних гласила из става 1. овог члана. 

 

Члан 8. 

Поступак спровођења Јавног огласа, укључујући 

класификацију кандидата на оне који испуњавају 

услове, и на оне који не испуњавају услове, интервју, 

сачињавања ранг-листа кандидата, врши Комисија за 

провођење поступка по Јавном огласу за именовање 

два члана Градске изборне комисије Требиње, коју 

именује Скупштина Града Требиња.  

Наведена Комисија подноси писани извјештај са свим 

релевантним подацима о кандидатима који су 

поднијели пријаву на Јавни оглас.   

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-102/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 2.12. став 5. 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 и 7/14), члан 9. Закона о министарским, вла-

диним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја 

и именовању чланова Изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, број 9/10, 37/10 и 

74/11) и члана 36. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скуп-

штина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

29.05.2015. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању Комисије за провођење поступка по 

Јавном огласу за именовање два члана Градске 

изборне комисије Требиња  

 

1. У Комисију за провођење поступка по Јавном 

огласу за именовање два члана Градске изборне 

комисије Требиње, именују се: 

1. Марица Милановић 

2. Момчило Бодирога 

3. Љубиша Крунић 

4. Ненад Шаренац 

5. Перо Јелачић 

 

2. Надлежност Комисије за провођење поступка по 

Јавном огласу одређена је одредбама члана 2.12. 

став 5. 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 и 7/14), 

члана 10, 11. и 12. Закона о министарским, влади-

ним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03), члана 7. Упутства о утврђивању квалифи-

кација броја и именовању чланова Изборне 

комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник Босне и Херце-

говине“, број 9/10, 37/10 и 74/11) и Одлуком о 

расписивању Јавног огласа за именовање два 

члана Градске изборне комисије Требиња. 

 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број: 09-013-103/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 18. став 3а. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12), члана 12. став 3. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 41/03) и члана 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14), те члана 151. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 29.05.2015. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

 

I 
Госпођа Мирјана Вујовић, професор предшколског 

васпитања и образовања, именује се за директора 

Јавне установе за предшколско васпитање и образо-

вање дјеце „Наша радост“ Требиње.  

 

II 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 
Број: 09-013-104/15                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 18. став 3а. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12), члана 12. став 3. Закона о мини-

старским, владиним и другим именовањима Репуб-

лике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 

5/14), те члана 151. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 29.05.2015. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

 
I 

Господин Милан Грубач, дипл. инг. металургије, 

именује се за директора Јавне установе  „Центар за 

информисање и образовање“ Требиње.  

 
II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 
Број: 09-013-104-1/15                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 18. став 3а. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12), члана 12. став 3. Закона о мини-

старским, владиним и другим именовањима Репуб-

лике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 41/03) и члана 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 

5/14), те члана 151. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 29.05.2015. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

 

I 
Госпођа Мила Марић, дипломирани правник, именује 

се за директора Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Требиње.  
 

II 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 
Број: 09-013-104-2/15                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 18. став 3а. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12), члана 12. став 3. Закона о министар-

ским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03) и члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14), те члана 

151. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

 

I 
Господин Душан Ковач, дипл. економиста, именује се 

за директора Јавне установе  „Дом младих“ Требиње.  

 

II 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 
Број: 09-013-104-3/15                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

29.05.2015. године, на основу члана 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14) и члана 187. Закона о стварним правима 

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

58/09 и 95/11), у предмету установљења права 

служности за изградњу високонапонског 10 (20) кВ 

кабла од ТС Растоци 4 до ТС Гучино коло, а по 

захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“ А.Д. 

Требиње, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1. Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња 

Славку Вучуревићу да може закључити Уговор о 

установљењу права служности за изградњу 

високонапонског 10 (20) кВ кабла од ТС Растоци 4 

до ТС Гучино коло, а на земљишту означеном као 

к.ч. број 1583/1 и к.ч. број 1630/1, уписано у зк. ул. 

број 19 К.О. СП Требиње као јавно добро и к.ч. 

број 1565/1 уписано у зк. ул. број 2101 К.О. 

Требиње као државна својина са дијелом 1/1. 

Уговор о установљењу права служности ће се 

потписати са МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“ 

А.Д. Требиње. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број: 09-013-80/15                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 

5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 
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број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о активностима пројекта 

„Регистрације непокретности“. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-82/15                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 

5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о реализацији Програма 

заједничке комуналне потрошње за 2014. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-83/15                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 

5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о реализацији Програма о 

одржавању локалних и некатегорисаних путева и 

градских улица за 2014. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-84/15                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 

5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о програмима одржаним у 

оквиру манифестације „Требињске љетне свечаности 

у 2014. години“. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-87/15                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 

5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Директор МХ „Електропривреда“ РС МП А.Д. Требиње 

ће предузети активности на промјени организационог 

облика Х.Е. „Дабар“ д.о.о. Требиње, из садашњег пре-

дузећа у погон ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ 

А.Д. Требиње, а у сарадњи са директором ЗП 

„Хидроелектране на Требишњици“ А.Д. Требиње.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-88/15                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финан-

сијског пословања Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ 

Требиње за 2014. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-89/15                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финан-

сијског пословања Јавне установе „Центар за инфор-

мисање и образовање“ Требиње за 2014. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-89-1/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Требиње за 2014. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-89-2/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финан-

сијског пословања Јавне здравствене установе „Апо-

тека“ Требиње за 2014. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-89-3/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финан-

сијског пословања Јавне установе „Требињеспорт“ 

Требиње за 2014. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-89-4/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 
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гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финан-

сијског пословања Јавне установе „Културни центар“ 

Требиње за 2014. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-89-5/15                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финан-

сијског пословања Јавне установе „Дом младих“ 

Требиње за 2014. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-89-6/15                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 
_____________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финан-

сијског пословања Јавне установе „Агенција за развој 

малих и средњих предузећа Града Требиња“ Требиње 

за 2014. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-89-7/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финан-

сијског пословања Матичне музејске установе „Музеј 

Херцеговине“ Требиње за 2014. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-89-8/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финан-

сијског пословања ЈУ „Туристичка организација 

Града Требиња“ Требиње за 2014. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-89-9/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финан-

сијског пословања Јавне установе „Народна библио-

тека“ Требиње за 2014. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-89-10/15                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финан-

сијског пословања Јавне установе „Требињестан“ 

Требиње за 2014. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-89-11/15                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финан-

сијског пословања Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Требиње за 2014. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-89-12/15                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе за пред-

школско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње за 2015. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-90/15                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Центар за 

информисање и образовање“ Требиње за 2015. 

годину.  
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II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-90-1/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Требиње за 2015. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-90-2/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне здравствене установе 

„Апотека“ Требиње за 2015. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-90-3/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Требиње-

спорт“ Требиње за 2015. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-90-4/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Културни 

центар“ Требиње за 2015. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-90-5/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Дом 

младих“ Требиње за 2015. годину.  
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II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-90-6/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Агенција 

за развој малих и средњих предузећа Града Требиња“ 

Требиње за 2015. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-90-7/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Програм рада Матичне музејске установе 

„Музеј Херцеговине“ Требиње за 2015. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-90-8/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Турис-

тичка организација Града Требиња“ за 2015. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-90-9/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Народна 

библиотека“ Требиње за 2015. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-90-10/15                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Треби-

њестан“ Требиње за 2015. годину.  
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II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-90-11/15                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 

109/12), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Требиње за 2015. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-90-12/15                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 

5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о стању дуга и издатим 

гаранцијама Града Требиња на дан 31.12.2014. године. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

  

Број: 09-013-91/15                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 

5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 29.05.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду Градоначелника Града 

Требиња и Градске управе за 2014. годину са Из-

вјештајем о раду привредних друштава која обављају 

комуналну дјелатност. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

  

Број: 09-013-98/15                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.05.2015. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2015. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 12/14),  Градоначелник Града 

Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Техничка школа“ Требиње на 

План коришћења средстава планираних Буџетом 

Града за 2015. годину – капиталног гранта (План број: 

01-338-1/15 од 04.05.2015. 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: 11-400-234/15                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 13.05.2015.год.                 Славко Вучуревић, 

                                      дипл.прав.с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2015. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 12/14), Градоначелник Града 

Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње на Измије-
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њени план и програм капиталних инвестиција плани-

раних Буџетом Града за 2015. годину – капиталног 

гранта ( План број: 193/15 од 19.05.2015. 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: 11-400-250/15                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 19.05.2015.год.                 Славко Вучуревић, 

                                      дипл.прав.с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2015. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 12/14),  Градоначелник Града 

Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Народној библиотеци“ Тре-

биње на План коришћења средстава планираних 

Буџетом Града за 2015. годину – капиталног гранта 

(План број: 65-1/15 од 08.05.2015. 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: 11-400-247/15                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 26.05.2015.год.                 Славко Вучуревић, 

                                      дипл.прав.с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени Гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14), а у вези са чланом 15. Oдлуке о 

безбједности саобраћаја на подручју Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 7/13, 9/13 и 

9/14), Градоначелник Града Требиња,  донио је 

   

ПРАВИЛНИК 

о условима организовања, начину кориштења и 

наплате паркирања возила на паркиралиштима на 

подручју Града Требиња 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови организовања, 

начина кориштења и наплате паркирања  возила на 

јавним паркиралиштима (у даљем тексту паркира-

лишта) на подручју града Требиња. 

 

Члан 2. 

Паркиралишта могу бити уређена за паркирање 

возила на улици и ван улице. 

Паркиралишта ван улице могу бити отвореног и 

затвореног типа. 

 Отворена паркиралишта су она паркиралишта која 

због саобраћајне ситуације није могуће физички 

препрекама затворити. 

 Затворена паркиралишта су паркиралишта која се 

у циљу контроле улаза и излаза возила могу 

физички затворити, а да се не ремете нормални 

токови саобраћаја. 

Паркиралишта  могу бити стална и привремена. 

 

Члан 3. 

Паркиралишта морају бити означена саобраћајном 

сигнализацијом у складу са прописима о безбједности 

саобраћаја на путевима. 

Паркиралишта на којима се врши наплата паркирања 

морају имати ознаку о времену наплате паркирања, 

цијени  и допуштеном времену паркирања. 

 

Члан 4. 

Паркиралишта на којима се врши наплата, а која 

имају асфалтну или бетонску подлогу обиљежавају се 

бијелом бојом. 

 

Члан 5. 

Уласком на паркинг мјесто, односно паркиралиште, 

корисник паркиралишта, власник или возач возила, 

прихвата опште услове прописане овим Правил-

ником. 

Члан 6. 

 

Вријеме паркирања на паркиралиштима на којима се 

врши наплата може се временски ограничити. 

 

Члан 7. 

Наплата паркирања врши се на паркиралиштима која 

су подијељена на двије зоне, I (црвену) и II (плаву). 

У I зони (црвена зона) налазе се улице: Краља Петра I 

Ослободиоца, Цара Лазара и Царице Милице, Вука 

Караџића, Десанке Максимовић, Светозара Ћоровића, 

Доситејева, Цвјетни трг, Светосавска, Београдска и 

паркинг у улици Луке Петковића. 

У II зони (плава зона) наплата паркирања врши се у 

улици Његошевој и улица Војводе Степе Степановића 

(испред Музичке школе), као и на платоу у кругу 

Травуније. 

Наплата паркирања на паркиралиштима I и II зоне 

вршиће се сваким радним даном од 7,00 – 21,00 

часова, а суботом од 7,00 – 14,00 часова. На паркингу 

у кругу Травуније, наплата ће се вршити сваким 
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радним даном и суботом  од 7,00 -15,00 часова, а у 

периоду од 15.04.-15.10. од 7,00 – 21,00 часова. 

Недељом и државним празницима паркинг се неће 

наплаћивати. 

 

Члан 8. 

За коришћење паркиралишта корисник је дужан да 

плати одговарајућу накнаду која се утврђује  цјенов-

ником који је саставни дио овог Правилника. 

 

Члан 9. 

Плаћање паркирања на општим и посебним парки-

ралиштима може се вршити путем паркинг аутомата, 

куповином паркинг карти на киоску, путем СМС-а и 

ручном наплатом путем блок карти. 

 

Члан 10. 

Паркинг карта има ознаку Града Требиња, серијски 

број, те друге знакове којиме се обиљежава година, 

мјесец, дан, вријеме коришћења паркинга и цијена. 

 

Члан 11. 

Наплата паркирања путем дистрибуције  карата за 

паркирање на киосцима доступна је за обје зоне. 

Возач је дужан да на карти за паркирање уочљиво 

прецрта годину, мјесец и дан у којем користи 

паркирање, те сат и минут сата у којем је започео 

паркирање. 

Паркинг карта садржи: назив Органа, серијски број 

паркинг карте, те друге знакове којима се обиљежава 

година, мјесец, дан и вријеме коришћења паркинга 

као и цијену. 

Карта паркирања у црвеној зони не важи у плавој и 

обрнуто (I зона – једна боја, II зона – друга боја). 

Куповина се може обављати и на другим погодним 

продајним мјестима са видно истакнутим обавје-

штењем о продаји истих. 

Карта треба да стоји на видном мјесту, са унутрашње 

стране предњег вјетробранског стакла паркираног 

возила, да контролор може несметано да утврди када 

је започето паркирање. 

 

Члан 12. 

Корисник паркиралишта дужан је да плати одгова-

рајућу накнаду за одређено вријеме коришћења 

паркирања, која је утврђена Цјеновником.  

 

Члан 13. 

Корисник паркинг простора започиње плаћање 

паркирања путем СМС поруке, на начин да као текст 

нове поруке упише регистарски број возила. 

Порука се шаље на број који је одређен за плаћање 

услуга паркирања. 

Након исправно послате поруке систем кориснику 

враћа информацију у виду СМС поруке у којој је 

наведен регистарски број возила за који је плаћена 

услуга, износ наплаћене услуге и обавјештење да се 

порука сачува до истека паркирања. 

Пет минута прије истека укупно уплаћеног времена 

паркирања корисник добија СМС поруку са обавје-

штењем о истеку времена и тренутку истека (датум, 

сат, минут). 

Након добијања информације из претходна два става, 

корисник може послати још СМС порука и унапријед 

продужити паркирање за следећи сат паркирања.  

Ако систем установи да порука из неког разлога није 

правилно послата, корисник добија упозорење о 

погрешно послатој поруци и мора поновити слање 

исправне поруке. 

Уколико корисник намјерно или грешком пошаље 

СМС за услугу паркирања у времену када систем не 

ради, аутоматски се уплата одлаже и важи за први сат 

наплате у првом сљедећем дану када се врши наплата 

и корисник добија обавјештење о томе. 

Уколико систем из било којих разлога није опера-

тиван, корисник након слања поруке добија инфор-

мацију да систем није оперативан и да користи други 

начин плаћања услуге коришћења паркинга. 

 

 Члан 14. 

Код аутоматске наплате корисник паркиралишта, 

количином убачених новчаница у аутомат, одређује 

дужину плаћеног паркирања или скидањем количине 

новца са чип картице. 

Цијена чип картице износи набавна вриједност плус 

вриједност пуњења. 

Испражњена картица може се допуњавати за жељени 

износ, а максимално пуњење износи 50 КМ. 

 

Члан 15. 

Код наплате самоистицањем паркинг карте, корисник 

унапријед купљену паркинг картицу попуњава према 

упутама на полеђини карте и истиче је на видно 

мјесто испод предњег вјетробранског стакла. 

 

Члан 16. 

Корисник паркиралишта обавезан је да: 

- плати  коришћење паркинг мјеста према времену 

задржавања на прописан начин;  

- истакне паркинг карту са унутрашње стране 

предњег вјетробранског стакла возила  или плати 

паркирање путем мобилног телефона; 

- поступа у складу са ограничењем времена кориш-

ћења паркинг мјеста утврђеним актом из члана 3. 

овог Правилника; 

- користи паркинг мјесто у складу са саобраћајним 

знаком, хоризонталном и вертикалном сигнали-

зацијом којом је означено паркинг мјесто. 

Правилност коришћења паркиралишта (истицањем 

паркинг карте, вријеме задржавања и чувања лис-

тића), контролишу овлашћени службеници Градске 

управе Града Требиња, у складу са овлашћењима. 

 

Члан 17. 

Корисник паркиралишта чини повреду одредаба 

општих услова коришћења паркиралишта прописаних 

овим Правилником: 
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 ако није платио накнаду за парикирање, 

 ако прекорачи допуштено вријеме паркирања, 

 ако не истакне паркинг карту са унутрашње стране 

вјетробранског стакла, 

 ако плаћањем путем СМС поруке погрешно унесе 

регистарску ознаку или зону, 

 ако има више од двије неплаћене доплатне карте, а 

не плати коришћење паркинга,  

 ако унесе у паркинг карту нетачне податке или на 

други начин доведе у заблуду овлаштено лице и 

 ако не користи паркинг мјесто у складу са 

хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. 

  

Члан 18. 

Корисником паркиралишта сматра се корисник возила 

или власник возила који је евидентиран у одгова-

рајућим евиденцијама Министарства унутрашњих 

послова. 

Корисник који чини повреде из члана 16. и 17. дужан 

је да плати доплатну карту у року од 8 дана од дана 

пријема налога. Налог за плаћање накнаде издаје 

особа овлаштена за контролу паркирања, те га на 

одговарајући начин причвршћује на возило (испод 

брисача) и сматра се да је достава извршена. 

Оштећење или уништење налога нема утицаја на 

ваљаност достављања и не одлаже плаћање доплатне 

карте. 

Возило за које је исписана доплатна карта снима се 

фотографским апаратом ради доказивања учињеног 

преступа. 

 

Члан 19. 

Корисник паркинга дужан је поступити по прим-

љеном налогу и платити накнаду. Ако корисник пар-

кирања не плати накнаду, покренуће се одговарајући 

судски поступак. 

 

Члан 20. 

Кориснику који не плати коришћење паркинга, а има 

више од двије неплаћене доплатне карте, извршиће се 

блокирање возила, а на основу налога за тај посао 

овлашћеног контролора или комуналног полицајца. 

Кориснику паркирања, који чини повреде из члана 17. 

овог Правилника, а чије је возило регистровано у 

другој држави, извршиће се блокирање возила без 

издавања доплатне карте. 

Налог за блокирање возила у осталим случајевима 

прописаним Законом, републичким или подзаконским 

актима јединице локалне самоуправе, издаје кому-

нални полицајац или надлежни радник МУП-а. 

 

Члан 21. 

Радник МУП-а РС ЦЈБ Требиње ће одредити да се 

возило премјести на друго мјесто ако је: 

1. Возило паркирано на мјестима или паркиралиш-

тима резервисаним за заустављање и паркирање 

других возила, 

2. У пјешачкој зони. 

Премјештање возила на друго мјесто извршиће се по 
налогу радника полиције у случајевима наведеним у 
члановима 73. и 74. Закона о основама безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ („Службени гласник 

БиХ“, број  6/06) и члана 18. Одлуке о безбједности 
саобраћаја на подручју Града Требиња („Службени 
Гласник Града Требиња“, број  7/13 , 9/13 и 9/14). 
 

Члан 22. 

Комунални полицајац ће одредити да се изврши 

блокирање возила направом за блокирање точкова 
ако: 
- Корисник паркиралишта није истакао паркинг 

карту са унутрашње стране вјетробранског стакла, 
односно није платио накнаду за паркирање, 

- Када је возило паркирано на зеленој површини, 

пјешачким стазама и тротоарима. 
Послове блокирања и премјештања возила врше 
овлаштени радници за контролу и наплату паркирања. 
 

Члан 23. 

По утврђеном прекршају, односно учињеној повреди 

општих услова, комунални полицајац односно радник 
полиције издаје налог за блокирање или  премјештање 
возила. Приликом блокирања односно премјештања 
возило се снима фотографским апаратом у сврху 
доказивања учињеног прекршаја, односно повреде 
општих услова, као и стања самог возила. 

 
Члан 24. 

Код блокирања возила, овлашћени радник је дужан на 
предње стакло возила ставити наљепницу да је возило 
блокирано са упутама шта возач мора да учини. 
Текст наљепнице је на српском и енглеском језику. 

 
Члан 25. 

Цијена блокирања и деблокирања возила износи: 
 

1.  Блокирање и деблокирање путничког возила, 30,00 
КМ. 

2. Блокирање и деблокирање камиона, аутобуса, 
прикључног возила и радне машине, 40,00 КМ.                                                                                                                             

3.  Ако се деблокирање не изврши у року од 24 сата, 
обавезник плаћања накнаде дужан је поред 
накнаде из предходног члана платити и накнаду у 
истој висини за сваки нови започети дан у односу 

на истекло допуштено вријеме паркирања. 
 

Члан 26. 

Трошкове премјештања возила на друго мјесто и 
накнаду за смјештај тих возила, односно за блокирање 
и деблокирање возила сноси власник возила, односно 

корисник по овлаштењу власника возила. 
Град Требиње неће сносити материјалну одговорност 

за евентуална оштећења и крађу возила од момента 

уклањања возила са паркинг простора до момента 

преузимања возила. 

Возач или власник возила или друго лице које оштети 

или уништи направу за блокирање точкова возила, 

дужно је надокнадити насталу штету. 
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Члан 27. 

За паркирање возила инвалида, осигурава се одређени 

број паркинг мјеста, који не плаћају накнаду за 

паркирање. 

 

Члан 28. 

Станарима зграде у улицама које се налазе у зонама 

наплате, ако немају других простора за паркирање, 

може се под повољнијим условима одобрити кориш-

тење мјеста за паркирање, а на основу претходно 

поднесеног захтјева. 

Лицима из претходног става издаје се повлаштена 

карта за станаре. Повлаштена паркинг карта може се 

издавати искључиво за возила у својини подносиоца 

захтјева или на основу пуномоћи за управљање туђим 

возилом. 

Пребивалиште се доказује личном картом, односно 

потврдом о пријави пребивалишта са тачном адресом 

подносиоца захтјева. 

  

Члан 29. 

Повлаштена карта за станаре важи само за улице за 

које је издата и иста не гарантује мјесто за паркирање. 

 

Физичком лицу се може издати највише једна по-

влашћена паркинг карта и може се користити искљу-

чиво за возило за које је ова карта издата. 

 

Члан 30. 

За издавање повлаштене пакринг карте потребно је: 

1. захтјев за издавање повлаштене карте, 

2. фотокопија личне карте односно фотокопија по-

тврде о пријави пребивалишта, 

3. фотокопија саобраћајне дозволе, 

4. потврда о уплати. 

 

Члан 31. 

Наплате пакрирања ослобођена су службена возила 

Града Требиња (у улици Вука Караџића), а возила 

Министарства унутрашњих послова, Хитне помоћи, 

Ватрогасна возила за вријеме интервенције. 

 

Члан 32. 

Правним лицима која обављају дјелатност у зонама 

наплате може се издати повлаштена карта, уз сљедеће 

доказе: 

1. захтјев за издавање повлаштене карте, 

2. доказ о обављању дјелатности у наведеној улици, 

3. фотокопија саобраћајне дозволе, 

4. фотокопија личне карте и 

5. потврда о уплати. 

Правном лицу се може издати једна повлаштена карта 

за службено возило или возило које гласи на лице на 

које је регистрована дјелатност. 

 

Члан 33. 

Правна и физичка  лица могу користити годишње и 

мјесечне паркинг карте. 

Број годишњих, односно мјесечних пакринг карата не 

може прећи 20% расположивог броја постојећих 

пакринг мјеста, по секторима. 

Годишња и мјесечна паркинг карта може се кори-

стити само за возило за које је издата. 

 

Члан 34. 

Годишњу, односно мјесечну паркинг карту корисник 

је дужан истакнути на видном мјесту испод предњег 

вјетробранског стакла. 

 

Члан 35. 

Возило сa годишњом, односно мјесечном паркинг 

картом, може бити временски неограничено парки-

рано у овиру сектора на којима се спроводи напалата. 

 

Члан 36. 

На паркиралиштима на којима је уведена наплата 

искључено је чување возила те одговорност за настала 

оштећења или крађу. 

Члан 37. 

Наплату паркирања и контролу обављаће овлаштени 

радници који морају имати пластифициране иден-

тификационе легитимације, на којима је исписано име 

Града Требиња, грб, серијски број, име и презиме и 

фотографију овлаштеног радника. 

Контролна функција распореда рада инкасаната извр-

шена је по секторима  којих има пет (5) и то: 

 Сектор 1, улице: Београдска, Десанке Максимо-

вић, Светозара Ћоровића, Светосавска, Доситејева 

и Цвјетни трг; 

 Сектор  2, улице: Краља Петра I Ослободиоца, Ца-

ра Лазара и Царице Милице и Војводе Луке 

Петковића; 

 Сектор 3, улица Вука Караџића; 

 Сектор 4, паркинг у улици Његошевој и паркинг у 

улици Војводе Степе Степановића (испред Му-

зичке школе) и  

 Сектор 5, паркинг на платоу, у кругу Травуније. 

 

Члан 38. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престају да 

вaже одредбе Правилника о условима организовања, 

начину кориштења и наплате паркирања возила на 

паркиралиштима на подручју општине Требиње број 

11-022-21/07 од 12.07.2007. године. 

 

Члан 39. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-13/15                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 01.06.2015.год.                 Славко Вучуревић, 

                                      дипл.прав.с.р. 
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ЦЈЕНОВНИК  

наплате паркирања на подручју града Требиња са 

ПДВ – ом  

 

1.  Паркирање по започетом сату у I зони  

     (црвена зона) ................................................ 1 КМ/сат 

2.  Паркирање по започетом сату у  II зони  

     (плава зона).............................................. 0,50 КМ/сат 

3.   Дневна претплата у II зони (плава зона) ........ 2 КМ 

4.   Повлаштена мјесечна карта за правна  

      лица у I зони  ................................................... 50 КМ    

5. Претплатна мјесечна карта за правна и физичка               

      лица у II  зони ................................................. 20 КМ 

6.  Повлаштена претплатна карта за станаре                   

у I зони (црвена зона)  ......................... 10 КМ/мјесец 

7. Повлаштена претплатна карта за станаре                

у II зони  (плава зона) ........................... 5 КМ/мјесец  

8. Дневна претплата за коришћење паркинга у ул. 

Степе  Степановића за паркирање туристичких 

аутобуса ................... 20 КМ (већи) и 10 КМ (мањи) 

9. Накнада за деблокирање путничких возила ... 30 КМ 

10. Накнада за деблокирање камиона, аутобуса, 

прикључног возила и радне машине ................. 40 КМ 

11. Накнада за доплатну карту ............................ 10 КМ 

12. Резервисана мјеста за правна лица у I зони  

      (црвена зона) ................................................. 100 КМ 

13. Резервисана мјеста за правна лица у II зони 

(плава зона) .................................................... 50 КМ 

14. Резервисана паркинг мјеста за физичка лица  

      у I зони ............................................................ 80 КМ 

______________________________________________ 

 

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13 и 5/14), Градоначелник Града, донио је 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Градске управе Града Требиња 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији рад-

них мјеста Градске управе Града Требиња („Служ-

бени гласник Општине Требиње“, број 5/09, 4/10, 

1/11, 6/11, 1/12, 7/12 и 8/12, „Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 2/14 и 6/14), у даљем тексту 

Правилник, у члану 56. у оквиру тачке 2.4.6. у дијелу 

којем се дефинишу услови за вршење послова ријечи: 

„смјер сточарски“ се бришу. 

 

Члан 2. 

У члану 58. иза тачке 4.3.2. додаје се нова тачка 4.3.2. 

а „Самостални стручни сарадник – књиговођа“.  

Опис послова и задатака: 

Врши пријем, обавља формалну и рачунску контролу 

улазних фактура и исте заводи у књигу улазних 

рачуна. 

Прима и обрађује осталу књиговодствену докумен-

тацију, попуњава одговарајуће трезорске обрасце и 

доставља налоге за књижење у трезор. 

Прати извршење по грантовима. Усаглашава стање 

обавеза – ИОС обрасци, врши усаглашавање по-

моћних књига са главном књигом трезора, врши 

пријаву и све промјене у вези добављача у СУФИ 

систему, врши сачињавање налога за погрешно и 

више плаћене порезе и обавјештава надлежну пореску 

јединицу о извршеном поврату или прекњижавању, 

израђује статистичке извјештаје, врши и друге 

послове које му одреди Шеф Одсјека. 

 

Број извршилаца: један (1) 

Група и степен сложености: Рачуноводствено-

материјални – сложени 

Услови за вршење послова: ВСС – дипломирани 

економиста, 1 година радног искуства, положен 

стручни испит за рад у Градској управи,  познавање 

рада на рачунару. 

 

Члан 3. 

У члану 59. Правилника иза тачке 5.3.10. додаје се 

нова тачка 5.3.11. која гласи: „Стручни сарадник за 

комуналне послове за област јавне расвјете и 

семафора“.  

 

Опис послова и задатака: 

 

Учествује у изради програма заједничке комуналне 

потрошње, планова и програма за одржавање јавне 

расвјете и семафора. Врши непосредан надзор над 

набавком електро материјала, издавања налога за 

поправку јавне расвјете, семафора и јавних сатова. 

Обавља послове контроле мјесечне потрошње елек-

тричне енергије јавне расвјете, и води евиденцију о 

кваровима у систему јавне расвјете и семафора. 

Извјештава Шефа Одсјека и Начелника Одјељења о 

реализацији послова из области за које је надлежан, те 

одговара за правилно и благовремено извршавање 

својих послова и задатака. 

Обавља и друге послове у складу са законом и под-

законским актима и овлаштењима Начелника 

Одјељења и Шефа Одсјека. 

 

Број извршилаца: један (1) 

Група и степен сложености: оперативно-технички 

Услов за вршење послова: ВКВ електро-енергетичар, 

1 година радног искуства, положен стручни испит за 

рад у Градској управи. 

 

У истом члану иза тачке 5.4.2. додаје се нова тачка 

5.4.3. и гласи: „Виши стручни сарадник за контролу 

паркирања“ 
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Опис послова и задатака: 

Врши задужење и раздужење опреме (ручних апарата 

ПДА уређаја) за наплату паркирања по контролорима. 

Задужен је за исправност ручних апарата за контролу 

паркирања, као и за благовременост њиховог одржа-

вања и сервисирања. Врши надзор над коришћењем и 

плаћањем фактура за картице за „Total date“ услугу. 

Организује и спроводи обуку инкасаната – контро-

лора и прати њихов рад на терену, прати рад система 

наплате, води евиденцију издатих мјесечнних и доп-

латних карата, наплату по истим, доставља преглед 

неплаћених доплатних карата непосредном руково-

диоцу и даје упутства странкама о начину плаћања 

накнаде за паркирање по доплатним картама. Из-

вјештава Шефа Одсјека и Начелника Одјељења о 

реализацији послова из области за које је надлежан, те 

одговара за правилно и благовремено извршавање 

свих послова и задатака. Обавља и друге послове у 

складу са Законом и подзаконским актима и овлаш-

тењима Начелника Одјељења и Шефа Одсјека. 

 

Број извршилаца: два (2) 
Група и степен сложености: стручно-оперативни 
сложенији 
Услов за вршење послова: ВШС, 1 година радног 
искуства, положен стручни испит за рад у Градској 
управи. 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 
Број: 11-022-12/15                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 01.06.2015.год.                 Славко Вучуревић, 
                                      дипл.прав.с.р. 

______________________________________________ 
 
 
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута 
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 
број 2/13 и 5/14), Градоначелник Града Требиња даје 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

С А Г Л А С Н О С Т 
на Статут ЈУ „Културни центар“ Требиње  

 
I 

Даје се сагласност на Статут ЈУ „Културни центар“ 
Требиње број: 119/15 од 18.04.2015. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-6/15                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 21.04.2015.год.                 Славко Вучуревић, 

                                      дипл.прав.с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13 и 5/14), Градоначелник Града Требиња даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на акт број: 126/15 од 17.04.2015. године  

 

I 

Даје се сагласност на акт в.д. директора ЈУ 

„Туристичке организације“ Требиње број: 126/15 од 

17.04.2015. године, којим су утврђени коефицијенти  

за обрачун плате у ЈУ „Туристичка организација“ 

Требиње. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

 

Број: 11-022-10/15                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 27.04.2015.год.                 Славко Вучуревић, 

                                      дипл.прав.с.р. 

______________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

1. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини, 

2. Одлука о отпису потраживања, 

3. Одлука о прихватању Извјештаја о прикупљеним и утрошеним средствима по основу Закона о 

накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2014. 

годину, 

4. Одлука о  прихватању Извјештаја о реализацији и утрошку средстава по основу Закона о 

заштити од пожара за 2014. годину, 

5. Одлука о прихватању Извјештаја о прикупљеним и утрошеним средставима по основу накнада 

за воде у 2014. години, 

6. Одлука о изради елабората о утврђивању стања, санацији и њези 16 стабала платана у Требињу, 

7. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини, 

8. Одлука о приступању изради Плана парцелације „Тодорићи 3“, 

9. Одлука о Плану парцелације „Саобраћајница Тули – Убла“, 

10. Одлука о Плану парцелације „Саобраћајница Подгљивље“, 

11. Одлука о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета Града Требиња за период 01.01.-

31.12.2014. године, 

12. Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Требиње, 

13. Одлука о разрјешењу господина Слободана Шарабе са дужности члана Савјета за културу, на 

лични захтјев, 

14. Одлука о разрјешењу господина Слободана Шарабе са дужности члана Комисије за вјерска 

питања, на лични захтјев, 

15. Одлука о разрјешењу господина Слободана Шарабе са дужности члана Комисије за заштиту 

околине, културног и природног насљеђа, на лични захтјев, 

16. Одлука о именовању предсједника Градске изборне комисије Требиња, 

17. Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање два члана Градске изборне комисије 

Требиња, 

18. Одлука о именовању Комисије за провођење поступка по Јавном огласу за именовање два 

члана Градске изборне комисије Требиња, 

19. Одлука о именовању директора ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње,  

20. Одлука о именовању директора ЈУ „Центар за информисање и образовање“ Требиње, 

21. Одлука о именовању директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње,  

22. Одлука о именовању директора ЈУ „Дом младих“ Требиње, 

23. Закључак о давању сагласности Градоначелнику, 

24. Закључак о прихватању Информације о активностима пројекта „Регистрације непокретности“, 

25. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње 

за 2014. годину, 

26. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Програма о одржавању локалних и 

некатегорисаних путева и градских улица за 2014. годину, 

27. Закључак о прихватању Информације о програмима одржаним у оквиру манифестације 

„Требињске љетне свечаности у 2014. години“, 

28. Закључак о Хидроелектрани „Дабар“, 

29. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње за 2014. 

годину, 

30. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања ЈУ „Центар 

за информисање и образовање“ Требиње за 2014. годину, 

31. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Требиње за 2014. годину, 

32. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

здравствене установе „Апотека“ Требиње за 2014. годину, 

33. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе  „Требињеспорт“ Требиње за 2014. годину, 

34. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе „Културни центар“ Требиње за 2014. годину, 
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35. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања  Јавне 

установе  „Дом младих“ Требиње за 2014. годину, 

36. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе  „Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња“ Требиње за 2014. 

годину, 

37. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања ММУ 

„Музеј Херцеговине“ Требиње за 2014. годину, 

38. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње за 2014. годину, 

39. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе „Народна библиотека“ Требиње за 2014. годину, 

40. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

установе  „Требињестан“ Требиње за 2014. годину, 

41. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Требиње за 2014. годину, 

42. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе за предшколско васпитање и образовање 

дјеце „Наша радост“ Требиње за 2015. годину, 

43. Закључак о прихватању Програма рада ЈУ „Центар за информисање и образовање“ Требиње за 

2015. годину, 

44. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Центар за социјални рад“ Требиње за 

2015. годину, 

45. Закључак о прихватању Програма рада Јавне здравствене установе „Апотека“ Требиње за 2015. 

годину, 

46. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе  „Требињеспорт“ Требиње за 2015. 

годину, 

47. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Културни центар“ Требиње за 2015. 

годину, 

48. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе  „Дом младих“ Требиње за 2015. годину, 

49. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Агенција за развој малих и средњих 

предузећа Града Требиња“ Требиње за 2015. годину, 

50. Закључак о прихватању Програма рада ММУ „Музеј Херцеговине“ Требиње за 2015. годину, 

51. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Туристичка организација града 

Требиња“ Требиње за 2015. годину, 

52. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Народна библиотека“ Требиње за 2015. 

годину, 

53. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Требињестан“ Требиње за 2015. 

годину, 

54. Закључак о прихватању Програма рада Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Требиње за 

2015. годину, 

55. Закључак о прихватању Извјештаја о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња на дан 

31.12.2014. године, 

56. Закључак о прихватању Извјештаја о раду Градоначелника Града Требиња и Градске управе за 

2014. годину са Извјештајем о раду привредних друштава која обављају комуналну дјелатност. 

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Закључак, 

2. Закључак, 

3. Закључак, 

4. Правилник о условима организовања, начину кориштења и наплате паркирања возила на 

паркиралиштима на подручју Града Требиња, 

5. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста 

Градске управе Града Требиња, 

6. Сагласност на на Статут ЈУ „Културни центар“ Требиње, 

7. Сагласност на на акт број: 126/15 од 17.04.2015. године. 
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