
 

 

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

 
 

   

 

Година LI                                            Требиње, 23.05.2014. године                                                         Број: 5 

 

На основу члана 348. став 3. тачка д) Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/08, 58/09 и 95/11) и члана 36. и 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13), Скупштина Града Требиња,  на 

сједници одржаној дана 22.05.2014. године, донијела 

је 

О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непосредном погодбом грађевинског 

земљишта у државној својини 

 

1. Продаје се непосредном погодбом, уз накнаду, по 

тржишној цијени грађевинско земљиште означено 

као к.ч. број 5500/17 (1852/4 К.О. Полице по новом 

операту) у површини од 2 м², уписано у зк. уложак 

број 83 К.О. СП Требиње, Окиљевић (Василија) 

Драгану у сврху обликовања грађевинске парцеле. 

2. Услови за формирање односно обликовање грађе-

винске парцеле одређени су стручним мишљењем 

Одјељења за просторно уређење Града Требиња 

број 07-364-72-6/06 од 10.03.2009. године, а иста се 

састоји од катастарских честица означених као к.ч. 

број 264/30 (49/5 К.О. Полице по новом операту), 

кућа и двориште у површини од 432 м² која је у 

власништву Окиљевић (Василија) Драгана и 

катастарске честице означене као к.ч. број 5500/17 

(1852/4 К.О. Полице по новом операту), гради-

лиште у површини од 2 м² уписана у зк. ул. број 83 

К.О. СП Требиње, државна својина, орган управ-

љања СО Требиње. 

3. Овлашћује се Градоначелник Требиња Славко 

Вучуревић да може закључити купопродајни 

уговор у коме ће бити регулисана међусобна права 

и обавезе уговорних страна. 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број: 09-013-139/14                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 348. Закона о стварним правима 

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

58/09 и 95/11), члана 9. Одлуке о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Општине Требиње“, 

број 1/08) и члана 36. и 72. Статута Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

22.05.2014. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о поступку јавног надметања за давање у закуп 

земљишта у државној својини 

 

1. 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања давање 

у закуп земљишта у државној својини, и то: 

- к.ч. број 1322/112, „пашњак“ у површини од 

25500 м², уписане у зк.ул. број 54, К.О. Зубци. 

 

2. 

Почетна закупна цијена земљишта из тачке 1. ове 

одлуке, као и остали услови закупа утврдиће се 

Огласом о давању у закуп земљишта у државној 

својини, који ће се објавити у средствима јавног 

информисања. 

 

3. 

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан 

уплатити износ од 10% од почетне цијене, а на рачун 

даваоца закупа број: 5658014300000107, трансак-

циони рачун прихода Буџета Града Требиња – 

накнада за закуп земљишта. 

 

4. 

Најповољнији учесник у поступку лицитације, са 

којим ће се закључити уговор о закупу  дужан је упла-

ћивати закупнину на рачун број: 5658014300000107, 

трансакциони рачун прихода Буџета Града Требиња, у 

складу са уговором о закупу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна:     - Број: 5                           СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДA ТРЕБИЊA                 Датум: 23.05.2014. год. 2 

Предаја земљишта у посјед закупцу извршиће се у 

року од 7 дана од дана након закључења уговора, о 

чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 

 

5. 

Поступак лицитације земљишта спровешће Комисија 

за лицитацију. 

 

Број: 09-013-139-1/14                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 348. Закона о стварним правима 

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

58/09 и 95/11) и члана 36. и 72. Статута Града Тре-

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

22.05.2014. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о поступку јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта у државној својини 

 

1. 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања про-

даја грађевинског земљишта у државној својини, и то: 

- к.ч. број 1124/10, „кућиште са двориштем и 

кућом“ у површини од 240 м², уписане у зк.ул. 

број 304, К.О. Врпоље (736/2 по новом 

операту). 

 

2. 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из 

тачке 1. ове одлуке, као и остали услови продаје 

утврдиће се Огласом о продаји грађевинског зем-

љишта у државној својини, који ће се објавити у 

средствима јавног информисања. 

 

3. 

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан 

уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене, а 

на рачун продавца број: 5658014300000107, трансак-

циони рачун прихода Буџета Града Требиња – 

накнада за продато грађевинско земљиште. 

 

4. 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим 

ће се закључити купопродајни уговор дужан је 

уплатити купопродајну цијену на рачун број: 

5658014300000107, трансакциони рачун прихода 

Буџета Града Требиња, у року од 15 дана од дана 

одржане продаје (лицитације). 

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. 

 

 

5. 

Поступак лицитације грађевинског земљишта спро-

вешће Комисија за лицитацију. 

 

Број: 09-013-139-2/14                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

Скупштина Града Требиња на основу члана 348. став 

4. Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске, број 124/08, 58/09 и 95/11) и члана 

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

Града Требиња“, број 2/13), на сједници одржаној 

дана 22.05.2014. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени некретнина 

 

Члан 1. 

Град Требиње даје некретнину означену као к.ч. број 

1076/1 (нови операт), пашњак у површини од 62710 м² 

и к.ч. број 1076/3 (нови операт), пашњак у површини 

од 25077 м2, уписане у ПЛ. број 75. К.О. Дубљани, 

власништво Града Требиња са 1/1 дијела, у замјену за 

некретнине наведене у члану 2. ове одлуке. 

 

Члан 2. 

А.Д. „Попово поље“ Требиње даје некретнине озна-

чене као к.ч. број 1087/1 (нови операт), ливада у 

површини од 2651 м², к.ч. број 1016 (нови операт), 

ливада у површини од 1358 м2, к.ч. број 985 (нови 

операт), ливада у површини од 1614 м2, к.ч. број 1045 

(нови операт), ливада 1. класе у површини од 14646 

м2, к.ч. број 1045 (нови операт), ливада 2. класе у 

површини од 6960 м2, к.ч. број 989 (нови операт), 

ливада у површини од 5928 м2, к.ч. број 995 (нови 

операт), ливада у површини од 5887 м2, к.ч. број 1205 

(нови операт), њива у површини од 1936 м2, к.ч. број 

1204 (нови операт), ливада у површини од 1720 м2, 

к.ч. број 1202 (нови операт), њива у површини од 

1297 м2, к.ч. број 1203 (нови операт), ливада у 

површини од 1490 м2, к.ч. број 1034 (нови операт), 

ливада у површини од 3765 м2, к.ч. број 1189 (нови 

операт), ливада у површини од 1955 м2, к.ч. број 1068 

(нови операт), пашњак у површини од 1068 м2, к.ч. 

број 1067 (нови операт), њива у површини од 3565 м2, 

к.ч. број 1057 (нови операт), њива у површини од 

3852 м2, к.ч. број 1056 (нови операт), ливада у 

површини од 707 м2, к.ч. број 1058 (нови операт), 

ливада у површини од 1415 м2, к.ч. број 1081 (нови 

операт), ливада у површини од 3227 м2, к.ч. број 1080 

(нови операт), пашњак у површини од 1360 м2, к.ч. 

број 1092 (нови операт), ливада у површини од 1148 

м2, к.ч. број 1096 м2 (нови операт), ливада у 

површини од 2125 м2, к.ч. број 1162 (нови операт), 

ливада у површини од 3427 м2, к.ч. број 1074 (нови 

операт), ливада у површини од 982 м2, к.ч. број 1075 

(нови операт), ливада у површини од 1217 м2, к.ч. 
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број 1158 (нови операт), ливада у површини од 1832 

м2, к.ч. број 1156 (нови операт), ливада у површини 

775 м2, к.ч. број 1146 (нови операт), пашњак у 

површини од 3048 м2, к.ч. број 1145 (нови операт), 

њива у површини од 1641 м2, к.ч. број 1144 (нови 

операт), њива у површини од 1628 м2, све уписано у 

Пл. број 300 К.О. Драчево, к.ч. број 1219 (нови 

операт), ливада у површини од 1380 м2 уписано у Пл. 

број 91 К.О. Драчево и к.ч. број 1218 (нови операт), 

ливада у површини од 2432 м2 уписано у Пл. број 276 

К.О. Драчево, у замјену за некретнине наведене у 

члану 1. ове одлуке. 

  

Члан 3. 

На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени 

некретнина којим ће бити утврђена међусобна права и 

обавезе уговорних страна. 

Овлашћује се Градоначелник Требиња Славко 

Вучуревић да поменути уговор потпише и овјери код 

нотарског службеника у Требињу. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-139-3/14                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

Скупштина Града Требиња на основу члана 348. став 

4. Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске”, број 124/08, 58/09 и 95/11) и 

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

гласник Града Требиња“, број 2/13), на сједници 

одржаној дана 22.05.2014. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени некретнина 

 

Члан 1. 

Град Требиње даје некретнину означену као: 

к.ч. број 779/196 (стари операт), пашњак Пашњак у 

површини од 502 м², уписане у зк. уложак број 11  

К.О. СП Требиње, што одговара к.ч. број 1183/24 

(нови операт), уписана у Пл. број 631 К.О. Полице, 

државна својина са 1/1 дијела, орган управљања СО 

Требиње у замјену за некретнину наведену у члану 2. 

ове одлуке. 

 

Члан 2. 

Гојко Ратковић даје некретнину означену као к.ч. број 

779/206 (стари операт), пашњак Пашњак, површине 

389 м², уписано у зк. уложак број 1225 К.О. СП 

Требиње, што одговара к.ч. број 1183/35 (нови 

операт), уписана у Пл. број 1169 К.О. Полице, право 

својине Гојко Ратковић са 1/1 дијела у замјену за 

некретнину наведену у члану 1. ове одлуке. 

 

Члан 3. 

На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени 

некретнина којим ће бити утврђена међусобна права и 

обавезе уговорних страна. 

Овлашћује се Градоначелник Требиња Славко Вучу-

ревић да поменути уговор потпише и овјери код 

нотарског службеника у Требињу. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-139-4/14                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

Скупштина Града Требиња на основу члана 348. став 

4. Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске”, број 124/08, 58/09 и 95/11) и 

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

гласник Града Требиња“, број 2/13), на сједници 

одржаној дана 22.05.2014. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени некретнина 

 

Члан 1. 

Град Требиње даје некретнину означену као: 

к.ч. број 608/308 (стари операт), пашњак Мајин камен 

у површини од 364 м², уписане у зк. уложак број 23  

К.О. СП Горица, што одговара к.ч. број 117/40 (нови 

операт), уписана у Пл. број 497 К.О. Горица, државна 

својина са 1/1 дијела, орган управљања СО Требиње и 

к.ч. број 608/309 К.О. Горица (стари операт), пашњак 

Мајин камен у површини од 377 м2, уписана у зк. 

уложак број 23 К.О. СП Горица, што одговара к.ч. 

број 117/41 (нови операт), уписана у Пл. број 497 К.О. 

Горица, државна својина са 1/1 дијела, орган 

управљања СО Требиње у замјену за некретнину 

наведену у члану 2. ове одлуке. 

 

Члан 2. 

Милица Дедијер даје некретнину означену као к.ч. 

број 5462/6 (стари операт), Страна пашњак, површине 

397 м², уписана у зк. уложак број 769 К.О. СП 

Требиње, што одговара к.ч. број 637/3 (нови операт), 

уписана у Пл. број 302 К.О. Требиње, државна 

својина, право кориштења Милица Дедијер са 1/1 

дијела у замјену за некретнине наведене у члану 1. 

ове одлуке. 

Члан 3. 

На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени 

некретнина којим ће бити утврђена међусобна права и 

обавезе уговорних страна. 

Овлашћује се Градоначелник Требиња Славко 

Вучуревић да поменути уговор потпише и овјери код 

нотарског службеника у Требињу. 
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Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-139-5/14                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. 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), члана 36. став 2. тачка 1. и 

члана 121. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13), Скупштина Града 

Требиња на сједници одржаној дана 22.05.2014. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Статута Града Требиња 

 

Члан 1. 

У члану 15. став 1. тачка 8. ријечи „Административну 

службу“ замјењује се ријечима: „Градску управу“, као 

и у цијелом тексту Статута – у одговарајућем падежу. 

 

Члан 2. 

Послије члана 28. додаје се нови члан 28.а који гласи: 

„Члан 28.а 

Град у оквиру својих надлежности обезбјеђује 

остваривање, заштиту и унапређивање људских права 

и слобода грађана и индивидуалних и колективних 

права националних мањина у складу са законом. 

Град подстиче активности и пружа помоћ 

удружењима грађана чија дјелатност је од интереса за 

Град. 

Град у оквиру својих надлежности обезбјеђује, 

подстиче и унапређује равноправност полова и 

остваривање једнаких могућности“. 

 

Члан 3. 

У члану 36. став 2. тачка 18. послије ријечи „сек-

ретара Скупштине Града“ додаје се запета и ријечи 

„начелнике одјељења или служби“. 

Послије тачке 20) додаје се тачка 21) која гласи: 

21) оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о 

раду Одбора 

Тачка 25) мијења се и гласи: 

25) Разматра извјештај Градоначелника о раду у 

органима предузећа која обављају комуналне 

дјелатности. 

Досадашње тачке 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 

29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), постају тачке 22), 

23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 

35), 36), 37). 

 

Члан 4. 

Послије члана 37. додаје се нови члан 37.а који гласи: 

„37.а 

Лице које је запослено у Градској управи не може 

бити одборник у Скупштини Града. Одборник своју 

дужност врши у складу са законом, Статутом Града, 

Пословником о раду и Етичким кодексом Скупштине 

Града. 

Одборник за вршење одборничке дужности има право 

на одборничку накнаду (одборнички додатак). 

Одборничка накнада утврђује се у висини до 65% 

просјечне нето плате исплаћене у градској управи за 

претходну годину, не укључујући плате функционера. 

Одлуком Скупштине Града утврђује се висина 

одборничке накнаде, као и случајеви у којима 

одборнику не припада право на одборничку накнаду“. 

  

Члан 5. 

У члану 44. иза ријечи „30 дана“, брише се остали 

текст, и додају ријечи: „од дана објављивања из-

вјештаја надлежног органа за спровођење избора“. 

 

Члан 6. 

Члан 45. Статута мијења се и гласи: 

„(1) Конститутивну сједницу Скупштине – сазива 

предсједник Скупштине Града из претходног сазива, 

најкасније у року од 30 дана – од дана објављивања 

извјештаја надлежног органа за спровођење избора. 

(2) Ако је спријечен предсједник, односно потпред-

сједник Скупштине Града – из претходног сазива, 

прву сједницу ће сазвати најстарији одборник из прет-

ходног сазива. 

(3) Ако конститутивну сједницу Скупштине Града не 

сазову овлашћена лица из ст. 1 и 2. овог члана, 

сједницу ће сазвати 1/2 одборника новог сазива. 

(4) Конститутивној сједници Скупштине Града – до 

избора предсједника, предсједава најстарији одборник 

новог сазива, коме у раду помажу два најмлађа 

одборника новог сазива, који су чланови радног 

предсједништва – из реда политичких странака које 

имају највећи број одборника у Скупштини Града. 

(5) До избора предсједника Скупштине Града, 

предсједавајући конститутивне сједнице има сва 

права и дужности предсједника Скупштине – у 

погледу сазивања и предсједавања сједницом. 

(6) Радно предсједништво обавља консултације са 

представницима политичких странака чији су 

одборници изабрани у Скупштини Града и предлаже 

састав Комисије за верификацију мандата и Комисије 

за избор и именовање. 

(7) Остала питања везана за конститутивну сједницу 

Скупштине Града, биће регулисана Пословником 

Скупштине Града.“ 

  

Члан 7. 

У члану 48. Статута додаје се нови став 2 који гласи: 

„Скупштина Града оснива Одбор за жалбе у складу са 

Законом.“ 

а досадашњи став 2. постаје став 3. 

 

Члан 8. 

Члан 49. мијења се и гласи: 
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„Скупштина Града именује секретара Скупштине 

Града на мандат док траје мандат сазива Скупштине 

која га је именовала, након спроведеног јавног 

конкурса у складу са законом. 

Секретар Скупштине Града може бити разрјешен 

дужности прије истека мандата у случајевима 

утврђеним законом и овим Статутом, ако не врши 

послове у складу са законом и актима Скупштине 

Града, а на приједлог предсједника Скупштине Града 

или надлежног скупштинског радног тијела. 

У случају престанка мандата секретара, Скупштина 

Града именује вршиоца дужности секретара у складу 

са законом.“ 

 

Члан 9. 

У члану 50. став 1. и став 2. мијењају се и гласе: 

„Секретар Скупштине Града обавља послове утврђене 

законом, овим Статутом, Пословником Скупштине и 

другим актима Скупштине Града. 

Секретар Скупштине врши дужност по истеку ман-

дата Скупштине Града, до именовања вршиоца 

дужности секретара новог сазива Скупштине.“ 

 

Члан 10. 

Члан 57. мијења се и гласи: 

„(1) У случају престанка мандата Градоначелника, 

прије истека времена на које је изабран – у складу са 

изборним прописима, замјеник Градоначелника 

обавља дужност Градоначелника, до избора новог 

Градоначелника. 

(2) Уколико замјеник Градоначелника – из било којег 

разлога, буде спријечен да обавља дужност Градо-

начелника, Скупштина Града ће изабрати вршиоца 

дужности замјеника Градоначелника, до избора 

Градоначелника.“ 

 

Члан 11. 

У члану 96. иза става 1. додају се ставови 2. и 3. који 

гласе: 

„(2) Мјесна заједница формира се за дио насељеног 

мјеста, односно за подручје једног или више међу-

собно повезаних насељених мјеста. 

(3) Иницијативу за оснивање мјесне заједнице могу 

поднијети најмање 10% грађана који имају преби-

валиште на подручју насељеног мјеста, дијела 

насељеног мјеста односно насељених мјеста за које се 

предлаже оснивање нове мјесне заједнице или нај-

мање 1/3 одборника Скупштине Града или Градо-

начелник. Иницијатива може обухватити и промјену 

подручја или назива постојеће мјесне заједнице.“ 

Досадашњи ставови 2, 3. и 4. постају ставови 4, 5. и 6. 

 

Члан 12. 

У члану 97. став 1. мијења се и гласи: 

„(1) У мјесној заједници своје потребе и интересе 

грађани задовољавају и остварују: 

а) покретањем иницијатива и учешћем у јавној 

расправи приликом припреме и доношења про-

сторних и урбанистичких планова Града за подручје 

мјесне заједнице, 

б) покретањем иницијатива, давањем мишљења и 

учешћем у изградњи комуналних објеката и објеката у 

општој употреби, 

в) покретањем иницијативе и учешћем у јавним 

расправама о активностима које су у вези са развојем 

привреде и друштвених дјелатности, 

г) прикупљањем и достављањем органима Града, 

јавним предузећима и установама представке и 

притужбе на њихов рад, као и иницијативе и 

приједлоге грађана за рјешавање питања од њиховог 

заједничког интереса, 

д) учешћем у обезбјеђивању просторних, финансиј-

ских и организационих услова за спорт и рекреацију, 

ђ) организовањем разних облика хуманитарне помоћи 

на свом подручју, 

е) заштитом од елементарних непогода и организо-

вањем, отклањањем или ублажавањем посљедица од 

елементарних непогода, 

ж) сарадњом са удружењима грађана о питањима које 

су од интереса за грађане мјесне заједнице и 

з) обављањем других послова, у складу са законом, 

овим Статутом и актима Скупштине Града.“ 

 

Члан 13. 

Члан 98. брише се. 

 

Члан 14. 

Члан 100. мијења се и гласи: 

„Члан 100. 

(1) Скупштина Града, у поступку разматрања иници-

јативе за оснивање мјесне заједнице, промјену 

њеног подручја или назива, може одлучити да се о 

иницијативи обави јавна расправа на збору 

грађана. 

(2) У случају из става 1. овог члана, збор грађана 

сазива овлашћено лице, у складу са законом и 

одлуком Скупштине Града.“ 

 

Члан 15. 

Послије члана 103. додаје се члан 103.а који гласи: 

„(1) Надзор над радом Савјета врши Комисија за 

мјесне заједнице и сарадњу са општинама и 

градовима Скупштине Града надлежна за мјесне 

заједнице. 

(2)   У вршењу надзора из става 1. овог члана, над-

лежна Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са 

општинама и градовима има овлашћења и 

обавља послове утврђене Пословником Скуп-

штине Града, а нарочито да разматра извјештаје 

и информације о раду Савјета, указује на 

проблеме и начине рјешавања одређених питања 

која се појављују у раду Савјета, подноси 

извјештаје и предлаже Скупштини Града преду-

зимање одговарајућих мјера, у складу са зако-

ном, овим Статутом и Пословником Скупштине 

Града.“ 
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Члан 16. 

У члану 110. став 2. тачка 3. мијења се и гласи: 

- „донације, поклони и други законити извори“. 

Послије тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи: 

- „лично учешће грађана мјесне заједнице“. 

 

Члан 17. 

Органи Града ускладиће општа акта са одредбама ове 

одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 

 

Члан 18. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-140/14                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и 

грађења („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13), члана 36. и 72. Статута Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

22.05.2014. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о  утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог 

Плана „Засад поље“ 

 

Члан 1. 

Утврђује се Нацрт измјене дијела Регулационог 

Плана „Засад поље“ (у даљем тексту План). 

 

Члан 2. 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела , 

који је њен саставни дио. 

 

Члан 3. 

Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 30.05. до 

01.07.2014.године. 

 

Члан 4. 

О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на 

јавни увид, јавност и власници непокретности ће се 

обавијестити огласом који ће бити објављен у 

најмање два средства јавног информисања, најмање 

два пута с тим да ће прва обавијест бити објављена 8 

дана прије почетка јавног увида, а друга 15 дана од 

почетка излагања нацрта на  јавни увид. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-141/14                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 43. Закона о уређењу простора и 

грађења („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13) и члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13), Скупштина Града 

Требиња на сједници одржаној дана 22.05.2014.  

године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У   

о именовању  Савјета за праћење израде 

измјене дијела Регулационог  Плана Засад поље 

 

Члан 1. 

У Савјет за праћење израде измјене дијела Регула-

ционог плана „Засад поље“ (у даљем тексту Савјет 

Плана) именују се: 

 

1. Момчило Ђого, дипл. инг.арх. - Предсједник 

Савјета 

2. Жељка Ружић,  дипл. правник, члан 

3. Владимир Самарџић, дипл.инг.грађ, члан 

 

Члан 2. 

Савјет Плана прати израду Плана, заузима стручне 

ставове према питањима општег, привредног и 

просторног развоја подручја за који се План доноси и 

заузима стручне ставове у погледу рационалности и 

квалитета предложених планских рјешења, усагла-

шености документа са документима који представ-

љају основу за његову израду као и усаглашеност 

документа са одредбама Закона о уређењу простора и 

грађења и другим прописима заснованим на закону. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

  

Број: 09-013-142/14                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. 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 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 22.05.2014.  године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о преносу права привременог кориштења на 

дијелу некретнине у КО Зубци на Ваздухопловни 

савез Републике Српске Аеро клуб Требиње 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком преноси се право привременог кориш-

тења на Ваздухопловни савез Републике Српске-Аеро 

клуб Требиње на дијелу некретнине у КО Зубци, 

означеној као: 
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к.ч. бр. 1322/108 К.О. Зубци (стари операт), описана 

као пашњак, уписана у ЗК уложак бр. 54,  државна 

својина, орган управљања СО Требиње. 

 

Члан 2. 

Пренос права привременог кориштења на дијелу 

некретнине из члана 1. ове одлуке врши се без нак-

наде и неће се књижити у катастарској и земљишно-

књижној евиденцији. 

Саставни дио ове одлуке је копија катастарског плана 

и земљишно-књижни извадак. 

 

Члан 3. 

На основу ове одлуке са Ваздухопловним савезом 

Републике Српске –Аеро клубом Требиње  закључиће 

се Споразум о преносу права привременог кориштења 

на дијелу некретнине означене као к.ч. бр. 1322/108 у 

површини од цца 30000 м², којом ће се регулисати 

међусобна права и обавезе уговорних страна. 

 

Члан 4. 

Овлашћује се Градоначелник Града Требиња да на 

основу ове одлуке закључи Споразум о преносу права 

привременог кориштења на дијелу некретнине из 

члана 3.  ове одлуке. 

              

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-143/14                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. 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 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 22.05.2014.  године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о преносу права привременог кориштења на 

дијелу некретнине у КО Jасен на Ваздухопловни 

савез Републике Српске Аеро клуб Требиње 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком преноси се право привременог ко-

риштења на Ваздухопловни савез Републике Српске-

Аеро клуб Требиње на дијелу некретнине у КО Јасен, 

означеној као: 

к.ч. бр. 101/1 К.О. Јасен (стари операт), описана као 

неплодно, пашњак, уписана у ЗК уложак бр. 49,  

државна својина. 

 

Члан 2. 

Пренос права привременог кориштења на дијелу нек-

ретнине из члана 1. ове Одлуке врши се без накнаде и 

неће се књижити у катастарској и земљишнокњижној 

евиденцији. 

Саставни дио ове Одлуке је копија катастарског плана 

и земљишно-књижни извадак. 

 

Члан 3. 

На основу ове одлуке са Ваздухопловним савезом 

Републике Српске – Аеро клубом Требиње  зак-

ључиће се Споразум о преносу права привременог 

кориштења на дијелу некретнине означене као к.ч. бр. 

101/1 у површини од цца 300 м², којом ће се 

регулисати међусобна права и обавезе уговорних 

страна. 

 

Члан 4. 

Овлашћује се Градоначелник Града Требиња да на 

основу ове Одлуке закључи Споразум о преносу 

права привременог кориштења на дијелу некретнине 

из члана 3.  ове Одлуке. 

              

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-144/14                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. 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), члана 36.  став 2. тачка 2. 

Статута Града Требиња ( „Службени гласник Града 

Требиња, број 2/13), а у вези са Гендер акционим 

планом Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, број 98/13), Скупштина Града 

Требиња на сједници одржаној дана 22.05.2014. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

o приступању изради Акционог плана за 

равноправност полова Града Требиња 

 

Члан 1. 

Град Требиње приступа изради Акционог плана за 

равноправност полова (у даљем тексту: Акциони 

план) у оквиру програма „Подршка локалним зајед-

ницама у Републици Српској у изради локалних 

акционих планова за равноправност полова 2014-

2015“ који спроводи Гендер центар Владе Републике 

Српске у сарадњи са Савезом општина и градова 

Републике Српске и уз подршку ОСЦЕ мисије у БиХ.  

 

Члан 2. 

Акциони план ће бити урађен у складу са Гендер 

акционим планом Босне и Херцеговине („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, број 98/13).  
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Члан 3. 

Градоначелник Града Требиња ће именовати Радну 

групу за израду Акционог плана. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

Број: 09-013-145/14                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

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

бени гласник Града Требиња“, број 2/13) и члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

22.05.2014. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

 

Члан 1. 

Додјељује се помоћ породици Драгана Дармановића 

из Требиња у висини од 15.000,00 КМ, ради прева-

зилажења изузетно тешке социјалне ситуације у којој 

се налази он и његова породица, а која је, највећим 

дијелом, проузрокована неповољним исходом судског 

спора.  

Члан 2. 

Даје се сагласност да се средства из члана 1. ове 

одлуке, у цјелости, обезбиједе коришћењем средстава 

Буџетске резерве. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се Градоначелник Града Требиња да 

донесе одговарајући акт о преносу одобрених сред-

става из члана 1. ове одлуке на рачун који дозначи 

корисник средстава. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-

љивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-146/14                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 36.  Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња”, број 2/13), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

22.05.2014. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

o поништењу Јавног огласа за именовање једног 

члана Градске изборне комисије Требиње 

 

Члан 1. 

Поништава се Јавни оглас за именовање једног члана 

Градске изборне комисије Требиње број:09-013-

121/14 од 16.04.2014. године, објављен у „Службеном 

гласнику Републике Српске“, број 32/14 и у дневном 

листу од 29.04.2014. године. 

 

Члан 2. 

У складу са чланом 2.15 тачка 2. 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 и 32/10) у 

изборном периоду именује се замјенски члан Градске 

изборне комисије, без провођења поступка јавног 

оглашавања. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-156/14                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 2.15 тачка 2. 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 и 32/10) и 

члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња, број 2/13), Скупштина Града Требиња 

на сједници одржаној дана 22.05.2014. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У  

o именовању замјенског члана Градске изборне 

комисије Требиње 

 

Члан 1. 

Бојан Чворо именује се за замјенског члана Градске 

изборне комисије Требиња. 

 

Члан 2. 

У складу са чланом 2.15 тачка 2. 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 и 32/10) у 

изборном периоду именује се замјенски члан Градске 

изборне комисије, без провођења поступка јавног 

оглашавања. 

Члан 3. 

Именовани ће обављати дужност замјенског члана 

Градске изборне комисије Требиња до избора новог 

члана по поступку прописаном чланом 2.12 став (5) 

Изборног закона Босне и Херцеговине. 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу по добијању сагласности 

Централне изборне комисије БиХ а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-157/14                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 207. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“, 

број 13/02), члана 72. Статута Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

22.05.2014. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о исправци грешке у Рјешењу 

 

Ι 

У Рјешењу Скупштине Општине Требиње, број:09-

013-290-13/06 од 12.09.2006. године, у диспозитиву 

Рјешења, у тачки 1. у петом и шестом реду „к.ч. 

бр.1530/188 у површини од 422 м²“, треба замијенити 

са „к.ч. бр. 1530/256 у површини од 400 м²“. 

 

ΙΙ 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“, 

а производи правно дејство од дана од кога производи 

правно дејство и Рјешење које се исправља.  

 

 

Број: 09-013-139-6/14                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. 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 члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 22.05.2014.  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 културу“ Требиње за 2013. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-147/14                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. 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 члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 22.05.2014.  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 2013. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-147-1/14                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. 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 члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 22.05.2014.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима фи-

нансијског пословања Јавне установе „Требињеспорт“ 

Требиње за 2013. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-147-2/14                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. 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 члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 22.05.2014.  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 2013. годину.  
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II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-147-3/14                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. 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 члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 22.05.2014.  године, донијела је 

 

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 2013. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-147-4/14                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. 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 члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 22.05.2014.  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 

„Апотека“ Требиње за 2013. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-147-5/14                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. 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 члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 22.05.2014.  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 2013. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

Број: 09-013-147-6/14                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. 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 члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 22.05.2014.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Матичне музејске установе 

„Музеј Херцеговине“ Требиње за 2013. годину.  

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

Број: 09-013-147-7/14                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. 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 члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 22.05.2014.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Народна 

библиотека“ Требиње за 2013. годину.  
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II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-147-8/14                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. 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 члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 22.05.2014.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Требиње за 2013. годину.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-147-9/14                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 22.05.2014.  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 2013. години. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику Града Требиња". 

 

Број: 09-013-148/14                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 22.05.2014.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду Замјеника 

правобраниоца у Требињу за 2013. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику Града Требиња". 

 

Број: 09-013-149/14                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 22.05.2014.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о стању електродистрибутивне 

мреже на подручју града Требиња за 2013. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику Града Требиња". 

 

Број: 09-013-150/14                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 22.05.2014.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о заштити дјеце са 

посебним потребама на подручју града Требиња за 

2014. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику Града Требиња". 

 

Број:  09-013-151/14                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 22.05.2014.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о активностима Градске 

управе на прикупљању помоћи угроженим по-

дручјима од поплава. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику Града Требиња". 

 

Број: 09-013-152/14                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 22.05.2014.  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. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику Града Требиња". 

 

Број: 09-013-153/14                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 22.05.2014.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о реализацији Програма за-

једничке комуналне потрошње за 2013. годину. 

 

 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику Града Требиња". 

 

Број: 09-013-154/14                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. год.       др Слободан Пртило, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 22.05.2014.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о водоснабдијевању града 

Требиња. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику Града Требиња". 

 

Број: 09-013-155/14                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.05.2014. 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 Тре-

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

Градоначелник Града Требиња донио је сљедећу 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Град Требиње ће учествовати у финансирању набавке 

ватрогасног возила – специјално ватрогасно набавно 

возило за потребе Територијалне ватрогасне јединице 

Требиње, у висини до 100.000,00 КМ. 

 

II 

Средства за набавку возила из става I ове одлуке 

обезбијеђена су у Буџету Града Требиња на позицији 

5113 дефинисаној као издаци за набавку опреме за 

Територијалну ватрогасну јединицу Требиње (дио 

средстава који се оствари сагласно одредби члана 81. 

Закона о заштити од пожара).  

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-10/14                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 09.04.2014.год.                 Славко Вучуревић, 

                                      дипл.прав.с.р. 

______________________________________________ 
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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), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња 

је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Удружењу ампутираца Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираних Буџетом 

Града за 2014. годину на износ од 7.000,00 КМ. 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 08-400-262/14                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 11.04.2014.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 Тре-

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

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Одобрава се пренос средстава у висини од 5.000,00 

КМ, из средстава буџетске резерве, на рачун број 

5620088067746377 код НЛБ Развојне банке, Удру-

жењу „Завичај Завала – Будим До“ Требиње, на име 

помоћи за покривање дијела трошкова везаних за 

електрификацију рубних села града Требиња, која су 

у протеклом рату у потпуности уништена (Завала – 

Будим До, Церовац – Орах). 

II 

Обавезује се корисник средстава да Граду Требињу 

достави  доказе о намјенском утрошку средстава. 

III 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-434-9/14                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 29.04.2014.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 Тре-

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

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини 

од 10.720,00 КМ са позиције 415200 – грантови у зем-

љи – грант за одржавање, изградњу и реконструкцију 

спортских објеката, као и набавку опреме и реквизита 

у оквиру Одјељења за привреду и друштвене дје-

латности, на позицију 511200 – издаци за инвести-

ционо одржавање у оквиру Одјељења за општу упра-

ву, на име покривања трошкова извођења грађевин-

ских радова на санацији стрелишта, спомен собе и 

ваздушне стрељане. 

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: 11-400-295/14                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 24.04.2014.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 Тре-

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

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини 

од 5.000,00 КМ са позиције 4152 – дефинисан као 

грант за културне манифестације у оквиру Одјељења 

за привреду и друштвене дјелатности на позицију 

4129 – дефинисану као остали непоменути расходи у 

оквиру оперативне јединице 2 – буџетски корисник 

ЈУ „Музеј Херцеговине“ Требиње. 

 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-400-249/14                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 08.05.2014.год.                Славко Вучуревић, 

                                    дипл.прав.с.р. 

______________________________________________ 
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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), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња 

је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Регионалном удружењу избјеглих 

лица „Повратак“ Требиње на План утрошка средстава 

гранта планираних Буџетом Града за 2014. годину на 

износ од 2.000,00 КМ (План број: 33/14 од 24.04.2014. 

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: 11-400-337/14                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 20.05.2014.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), а у вези са чланом 11. Одлуке о безбједности 

саобраћаја на подручју Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 7/13),  Градоначелник 

Града Требиња донио је  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о допуни Правилника о условима организовања, 

начину коришћења и наплате паркирања возила 

на паркиралиштима на подручју општине 

Требиње 

 

 

Члан 1. 

У Правилнику о условима организовања, начину 

коришћења и наплате паркирања возила на парки-

ралиштима на подручју општине Требиње („Служ-

бени гласник Општине Требиње“, број 7/07, 4/09, 

5/10, 9/11, 7/13 и 1/14), члан 8. став 2. се допуњава на 

тај начин што се иза ријечи „паркирања“ брише тачка 

и додају ријечи „за путничке-туристичке аутобусе“ по 

цијени од: 

 

- 10 КМ по дану коришћења паркинга за аутобусе 

до 30 сједишта, 

- 20 КМ по дану коришћења паркинга за велике 

аутобусе преко 30 сједишта. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Треби-

ња“. 

 

Број: 11-022-11/14                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 14.04.2014.год.                Славко Вучуревић, 

                                    дипл.прав.с.р. 

______________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

1.    Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у државној својини,  

2.    Одлука о поступку јавног надметања за давање у закуп земљишта у државној својини,  

3.    Одлука о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној својини, 

4.    Одлука о замјени некретнина,  

5.    Одлука о замјени некретнина,  

6.    Одлука о замјени некретнина,  

7.    Одлука о измјенама и допунама Статута Града Требиња, 

8.    Одлука о утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог Плана „Засад Поље“, 

9.    Одлука о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела Регулационог Плана „Засад 

Поље“, 

10. Одлука о преносу права привременог кориштења на дијелу некретнине у КО Зубци на 

Ваздухопловни савез Републике Српске Аеро клуб Требиње, 

11. Одлука о преносу права привременог кориштења на дијелу некретнине у КО Јасен на 

Ваздухопловни савез Републике Српске Аеро клуб Требиње, 

12. Одлука о приступању изради Акционог плана за равноправност полова Града Требиња, 

13. Одлука о кориштењу средстава Буџетске резерве за помоћ породици Драгана Дармановића, 

14. Одлука о поништењу Јавног огласа за именовање једног члана Градске изборне комисије 

Требиња,  

15. Одлука о именовању замјенског члана Градске изборне комисије Требиња,  

16. Закључак о исправци грешке у Рјешењу, 

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

за информисање и образовање“ Требиње за 2013. годину, 

18. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања  ЈУ „Дом 

младих“ Требиње за 2013. годину, 

19. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања ЈУ 

„Требињеспорт“ Требиње за 2013. годину, 

20. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања ЈУ 

„Агенција за развој малих и средњих предузећа града Требиња“ Требиње за 2013. годину, 

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

установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње за 2013. 

годину, 

22. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања ЈЗУ 

„Апотека“ Требиње за 2013. годину, 

23. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања ЈУ 

„Требињестан“ Требиње за 2013. годину, 

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

„Музеј Херцеговине“ Требиње за 2013. годину, 

25. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања ЈУ „Народна 

библиотека“ Требиње за 2013. годину, 

26. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања ЈЗУ „Дом 

здравља“ Требиње за 2013. годину, 

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

„Требињске љетне свечаности“ у 2013. години, 

28. Закључак о прихватању Извјештаја о раду Замјеника правобраниоца у Требињу за 2013. 

годину, 

29. Закључак о прихватању Извјештаја о стању електродистрибутивне мреже на подручју града 

Требиња за 2013. годину, 

30. Закључак о прихватању Информације о заштити дјеце са посебним потребама на подручју 

града Требиња за 2014. годину,  

31. Закључак о прихватању Информације о активностима Градске управе на прикупљању помоћи 

угроженим подручјима од поплава, 

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

некатегорисаних путева и градских улица, 
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33. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње 

за 2013. годину, 

34. Закључак о прихватању Информација о водоснабдијевању града Требиња, 

 

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1.    Одлука о учествовању Града Требиња у финансирању набавке ватрогасног возила, 

2.    Закључак, 

3.    Закључак, 

4.    Закључак, 

5.    Закључак, 

6.    Закључак,  

7.    Правилник о допуни Правилника о условима организовања, начину коришћења и наплате 

паркирања возила на паркиралиштима на подручју општине Требиње 
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__________________________________________________________________________________________________ 

Издавач: Скупштина Града Требиња - Стручна служба Скупштине. Улица Вука Караџића бр. 2 

89101 Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби. 
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