СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LIII

Требиње, 14.06.2016. године

На основу члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и
3/16), члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), чланова 46., 47. и 48. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 13.06.2016. године, донијела је
О Д Л У К У
о прихватању Извјештаја о извршењу
Буџета Града Требиња за период 01.01.-31.12.2015.
године
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета Града
Требиња за период 01.01.-31.12.2015. године.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу
Буџета за период 01.01.-31.12.2015. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број:09-013-136/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

На основу члана 348. став 7. и 9. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 30. алинеја 11.
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, 5/14, 6/15 и 3/16),

Број: 5

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
13.06.2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
о прихватању Инвестиционих пројеката од
посебног економског значаја за Град Требиње од
стране Епархије Захумско-Херцеговачке и
Приморске
Члан 1.
Прихватају се Инвестициони пројекти од посебног
економског значаја за Град Требиње од стране Српске-Православне Епархије Захумско-Херцеговачке и
Приморске Мостар-Требиње.
Члан 2.
Пројекти су из више различитих области и то:
- Пројекат подизања стандарда здраствене заштите
- Пројекат унапријеђења предшколског образовања
- Пројекат унапријеђења академског и научноистраживачког образовања оснивањем и изградњом Института богословско-филозофског
- Пројекат оснивања и изградње Музеја Епархије
Захумско-Херцеговачке и Приморске.
Члан 3.
Реализација инвестиционих пројеката од посебног
економског значаја за Град Требиње спровела би се на
парцелама означеним као к.ч. број 1923/6, 1923/7,
1923/10, 1923/12, 1769/4 и 1769/5 уписане у зк. ул.
број 91 и 3853 К.О. СП Требиње што одговара к.ч.
број 2291/30, 2291/31, 2291/43, 2291/44, 2291/45 и
2291/48 КО Требиње 1 (нови премјер) уписане у Пл.
број 1952, а које се налазе на локалитету бивше
касарне „Лука Вукаловић“, као и на парцелама
означеним као к.ч. број 2/4 и 2/5 К.О. СП Требиње
уписане у зк. ул. број 327 што одговара к.ч. број
169/23 и 169/24 К.О. Полице 1 (нови премјер) уписане
у Пл. број 631.
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Требиње 1 (нови премјер) уписана у Пл. број 1952,
посјед Град Требиње са 1/1 дијела.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
-

к.ч. број 1769/4 К.О. СП Требиње, описана као
Јужни логор, логор, површине 510 м2 уписана у зк.
уложак број 3853, власништво Град Требиње са
1/1 дијела што одговара к.ч. број 2291/45 К.О.
Требиње 1 (нови премјер) уписана у Пл. број 1952,
посјед Град Требиње са 1/1 дијела.

-

к.ч. број 1769/5 К.О. СП Требиње, описана као
Јужни логор, логор, површине 65 м2 уписана у зк.
уложак број 3853, власништво Град Требиње са
1/1 дијела што одговара к.ч. број 2291/48 К.О.
Требиње 1 (нови премјер) уписана у Пл. број
1952, посјед Град Требиње са 1/1 дијела.

-

к.ч. број 2/5 К.О. СП Требиње, описана као мјесни
простор, површине 2555 м2, уписана у зк. уложак
број 327, државна својина са 1/1 дијела што
одговара к.ч. број 169/24 К.О. Полице 1 (нови
премјер), уписана у Пл. број 631, посјед Град
Требиње са 1/1 дијела.

Број:09-013-140/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 348. став 7. и 9. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 30. алинеја 11.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 36. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16),
а складу са Одлуком Владе Републике Српске број
04/1-012-264/07 од 01.03.2007. године („Службени
гласник Републике Српске“, број 15/07), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 13.06.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о преносу права својине на некретнинама на
Српско-Православну Епархију ЗахумскоХерцеговачку и Приморску
Члан 1.
Град Требиње преноси, без накнаде, право својине на
некретнинама на Српско-Православну Епархију Захумско-Херцеговачку и Приморску, и то некретнине
означене као:
-

к.ч. број 1923/6 К.О. СП Требиње, описана као
Требиње, вјежбалиште, површине 2557 м2 уписана
у зк. уложак број 91, власништво Град Требиње са
1/1 дијела што одговара к.ч. број 2291/30 К.О.
Требиње 1 (нови премјер) уписана у Пл. број 1952,
посјед Град Требиње са 1/1 дијела.

-

к.ч. број 1923/7 К.О. СП Требиње, описана као
Требиње, вјежбалиште, површине 2527 м2 уписана
у зк. уложак број 91, власништво Град Требиње са
1/1 дијела што одговара к.ч. број 2291/31 К.О.
Требиње 1 (нови премјер) уписана у Пл. број 1952,
посјед Град Требиње са 1/1 дијела.

-

к.ч. број 1923/10 К.О. СП Требиње, описана као
војничко вјежбалиште, вјежбалиште, површине
2370 м2 уписана у зк. уложак број 91, власништво
Град Требиње са 1/1 дијела што одговара к.ч. број
2291/43 К.О. Требиње 1 (нови премјер) уписана у
Пл. број 1952, посјед Град Требиње са 1/1 дијела.

-

к.ч. број 1923/12 К.О. СП Требиње, описана као
Требиње, вјежбалиште, површине 1724 м2 уписана
у зк. уложак број 91, власништво Град Требиње са
1/1 дијела што одговара к.ч. број 2291/44 К.О.

Датум: 14.06.2016. год.

-

к.ч. број 2/6 К.О. СП Требиње, описана као мјесни
простор, површине 1043 м2, уписана у зк. уложак
број 327, државна својина са 1/1 дијела што
одговара к.ч. број 169/25 К.О. Полице 1 (нови
премјер), уписана у Пл. број 631, посјед Град
Требиње са 1/1 дијела.
Укупна површина некретнина је 13351 м2.
Члан 2.
На некретнинама из члана 1. ове одлуке реализоваће
се Инвестициони пројекти од посебног економског
значаја за град Требиње од стране Српско-Православне Епархије Захумско-Херцеговачке и Приморске.
Члан 3.
На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о преносу
права, без накнаде, на Српску-Православну Епархију
Захумско-Херцеговачку и Приморску и то на некретнинама из члана 1. ове одлуке, чиме ће Град Требиње
испунити обавезу из члана 4. Уговора о преношењу
права располагања и коришћења, закљученог између
Владе Републике Српске, Републичке дирекције за
обнову и изградњу и Града Требиња, број 15/1.04-47616/08, 11-122-31/13.
Уговор из претходног става закључиће се у моменту
када Град Требиње стекне услове да у пуном
капацитету располаже са преосталим некретнинама
које су биле предмет Уговора о преношењу права
располагања и коришћења, број 15/1.04-476-16/08, 11122-31/13.
Члан 4.
Уговором ће бити регулисана међусобна права и обавезе уговорних страна, а овлашћује се Градоначелник

Датум: 14.06.2016. год.
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Града Требиња Славко Вучуревић да наведени
Уговор потпише у име Града Требиња.

те обезбиједити комуналне прикључке, као допринос
Града Требиња изградњи заједничке зграде.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Члан 4.
На основу ове Одлуке сачиниће се Уговор о замјени
некретнина којим ће бити регулисана међусобна
права и обавезе уговорних страна, а овлашћује се
Градоначелник Града Требиња господин Славко
Вучуревић да наведени Уговор потпише у име Града
Требиња.

Број:09-013-141/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
_____________________________________________
На основу члана 348. став 4. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 30. алинеја 11.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 36. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16),
а у складу са Закључком број 09-013-177/15 од
22.10.2015. године („Службени гласник Града Требиња”, број 5/15), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 13.06.2016. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о регулисању имовинско-правних односа у сврху
изградње објекта Палате правде у Требињу
Члан 1.
На начин и под условима утврђеним овом одуком
регулисаће се имовинско-правни односи у сврху
изградње објекта Палате правде у Требињу и то тако
да ће се извршити замјена некретнина на начин да:
Град Требиње даје некретнину означену као к.ч. број
2610/1 К.О. СП Требиње, описана као Магазин, кућа и
зграда, привредна зграда, двориште, површине 1789
м2, уписана у зк. улoжак број 2754, власништво Град
Требиње са 1/1 дијела (по новом премјеру к.ч. број
1465 К.О. Требиње 1, уписана у Пл. број 1952) за
некретнину наведену у члану 2. ове одлуке.
Члан 2.
Министарство правде Републике Српске, Окружни
суд, ће дати некретнину означену као к.ч. број 4726/1
К.О. СП Требиње, описана као кућиште са двориштем
и кућом, површине 2354 м2, уписане у зк. уложак број
3205, власништво државна својина, право располагања Окружног суда Требиње са 1/1 дијела (по новом
премјеру к.ч. број 1345 К.О. Требиње 1, уписана у Пл.
број 1710) у замјену за некретнину означену у члану
1. ове одлуке.
Члан 3.
У сврху изградње заједничке зграде правосудних
органа у Требињу, Град Требиње ће, о свом трошку
уклонити постојеће објекте Ватрогасног дома и
остале објекте који се налазе на наведеној парцели,
сносити трошкове накнаде за ренту и накнаде за
трошкове уређења градског грађевинског земљишта,

Члан 5.
Министарство правде РС – Окружни суд, некретнину
описану у члану 2. ове одлуке, ослобођену од ствари и
лица, предаће у посјед Граду Требињу у року од
седам дана од дана усељења у заједничку зграду
органа правосуђа у Требињу, о чему ће се сачинити и
Записник о примопредаји.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-142/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 95/11 и 60/15), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 13.06.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
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-лицитације продаја грађевинског земљишта у државној
својини које је означено као:
- к.ч. број 356/157 (стари операт) К.О. Мостаћи,
описана као „Шћене“, пашњак, површине 110 м2,
уписана у зк. ул. број 4, власништво Града Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број 278/7
К.О. Мостаћи 1 (нови операт).
Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
члана 1. ове одлуке, као и остали услови продаје
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утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта у државној својини, у складу са Правилником
о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Члан 3.
За учешће у поступку усменог јавног надметањалицитације 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 назнаком броја огласа, најкасније до дана који је огласом
одређен за одржавање усменог јавног надметањалицитације.
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 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 објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-143/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 95/11 и 60/15), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и
72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града

Датум: 14.06.2016. год.

Требиња, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 13.06.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
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 – лицитације продаја грађевинског земљишта у државној
својини које је означено као:
- к.ч. број 763/2 К.О. Жупа (стари операт), описана
као „Код Долова“, пашњак, површине 226 м2,
уписана у зк. ул. број 110, власништво Града
Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број
1682/2 К.О. Жупа (нови операт), уписана у Пл.
број 97, посједник Град Требиње са 1/1 дијела.
Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
тачке 1. ове одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта у државној својини путем усменог јавног
надметања – лицитације, у складу са Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Члан 3.
За учешће у поступку усменог јавног надметањалицитације учесник је дужан уплатити кауцију у
износу од 10% од почетне продајне цијене, а на
Јединствени рачун Трезора Града Требиња број:
5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са назнаком броја огласа, најкасније до дана који је огласом
одређен за одржавање усменог јавног надметањалицитације.
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 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.
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Члан 6.
Поступак усменог јавног надметања – лицитације грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-143-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 95/11 и 60/15), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске
и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16 ), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 13.06.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
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 – лицитације продаја грађевинског земљишта у државној
својини које је означено као:
- к.ч. број 1216 К.О. Заријечје (стари операт),
описана као „Врт“, површине 630 м2, уписана у зк.
ул. број 224, власништво Града Требиња са 1/1
дијела, што одговара к.ч. број 1216 К.О. Моско
(нови операт), уписана у Пл. број 71, посједник
Град Требиње са 1/1 дијела.
Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
тачке 1. ове одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта у државној својини путем усменог јавног
надметања – лицитације, у складу са Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Члан 3.
За учешће у поступку усменог јавног надметања –
лицитације учесник је дужан уплатити кауцију у
износу од 10% од почетне продајне цијене, а на
Јединствени рачун Трезора Града Требиња број:
5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са
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назнаком 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 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 објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-143-2/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 348. став 3. тачкa д) Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 36.
и 72. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 13.06.2016. године, донијела је
О Д Л У К У
о продаји непосредном погодбом непокретности у
државној својини
1. Продаје се непосредном погодбом, уз накнаду по
тржишној цијени, парцела означена као к.ч. број
2208/1, К.О. СП Чичево, Мала Грудица пашњак, у
површини од 2086 м2, уписане у зк. уложак број
40, власништво Града Требиња са дијелом 1/1, (а
што по новом операту одговара к.ч. број 893/2 К.О.
Чичево 2), Убла Тоурсу, д.о.о. Требиње из
Требиња, у сврху обликовања парцеле.
2. Услови за формирање парцеле односно обликовање парцеле одређени су стручним мишљењем
Одјељења за просторно уређење Града Требиња

Страна: 6 - Број: 5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

број 07-36-72/16, а иста се састоји од катастарских
честица означених као к.ч. број 2212/9, пашњак у
површини од 1880 м², к.ч. број 2208/3, Мала
Грудица пашњак у површини од 1528 м², к.ч. број
2196/2, Дрвеник пашњак у површини од 2149 м² и
к.ч. број 2196/3, Дрвеник ораница у површини од
572 м², које су власништво Убла Тоурс-а д.о.о.
Требиње из Требиња са дијелом 1/1 и катастарске
честице означене као к.ч. број 2208/1, Мала
Грудица пашњак у површини од 2086 м², уписане
у зк. уложак број 40 К.О. СП Чичево, власништво
Града Требиња са дијелом 1/1.
3. Овлашћује се Градоначелник Града Требиња Славко Вучуревић да може потписати купопродајни
уговор, у коме ће бити регулисанa међусобна
права и обавезе уговорних страна.
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-144/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
____________________________________________
На основу члана 41. став 5. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 55/10), члана 192. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13 и 106/15), члана 17. и 36. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 13.06.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о Регулационом плану „Пословна зона Волујац“
Члан 1.
Доноси се Регулациони план „Пословна зона Волујац“ (у даљем тексту План).
Члан 2.
План се састоји од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана садржи:
А. ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ
Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
В. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Д. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА
Е. ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА

Датум: 14.06.2016. год.

Графички дио Плана садржи:
1. Постојеће стање
1.2. Валоризација постојећег грађевинског фонда спратност и намјена
објеката
1.3. Валоризација постојећег грађевинског фонда – бонитет
1.4. Постојећа власничка структура
2. Извод из урбанистичког плана Требиње 2015.
3. Инжињерско-геолошка карта
4. План просторне организације
5. План саобраћаја и нивелације
6. План инфраструктуре-хидротехника
7. План инфраструктуре-електроенергетика и телекомуникације
8. Синтезни план инфраструктуре
9. План грађевинских и регулационих
линија
10. План парцелације-површине парцела
и ломне тачке
11. План парцелације-дужине фронтова
12. План уређења система зелених површина

Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р =1:10 000
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500
Р = 1:2500

Члан 3.
План је израдио Институт за грађевинарство „ИГ“
д.о.о. ПЈ Требиње и прилог је и саставни дио ове
одлуке.
Члан 4.
План се излаже на стални јавни увид у Одјељењу за
просторно уређење Града Требиња.
Члан 5.
О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење Града Требиња.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивању у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-145/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 47. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13 и 106/15), члана 17. и 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 13.06.2016. године, донијела
је
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О Д Л У К У
о утврђивању Нацрта измјена дијела
Регулационог плана „Брегови“
Члан 1.
Утврђује се Нацрт измјена дијела Регулационог плана
„Брегови“ (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 24. 06. до
25.07.2016. 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 осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-146/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 348. став 6 Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 30. алинеја 11
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 36. и 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16), а сагласно члану 6. Уговора о преношењу
права располагања и кориштења закљученог између
Владе Републике Српске – Републичка дирекција за
обнову и изградњу и Града Требиња број 15/1.04-47616/08 и 11-122-31/13 од 25.03.2013. године, Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана
13.06.2016. године, донијела је
О Д Л У К У
о преносу права кориштења и располагања на
грађевинској парцели на Владу Републике Српске
– Републичку дирекцију за обнову и изградњу
Члан 1.
Град Требиње, у циљу реализације обавезе утврђене
чланом 6. Уговора о преношењу права располагања и
кориштења закљученог између Владе Републике Српске – Републичка дирекција за обнову и изградњу и
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Града Требиња број 15/1.04-476-16/08 и 11-122-31/13
од 25.03.2013. године, преноси право коришћења и
располагања на грађевинској парцели означеној као
к.ч. број 2830/2 К.О. СП Требиње, површине 2476 м 2,
уписана у зк. ул. број 273, власништво државна
својина, право располагања и кориштења Град
Требиње са 1/1 дијела на Владу Републике Српске –
Републичку дирекцију за обнову и изградњу, ради
изградње стамбеног објекта у коме ће се стамбено
збринути 10 припадника пријашњег Министарства
одбране Републике Српске и Војске Републике
Српске, који су стамбено незбринути.
Члан 2.
Међусобни односи Републичке дирекције за обнову и
изградњу, Града Требиња и лица из претходног члана
у поступку рјешавања њиховог стамбеног питања
регулисаће се закључивањем појединачних уговора.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-149/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 95/11 и 60/15), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске
и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 13.06.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
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 надметањалицитације продаја грађевинског земљишта у
државној својини које је означено као:
- к.ч. број 2637/4 К.О. Требиње (стари операт),
описана као „Пијесчина“; ораница, површине
13923 м2, уписана у зк. ул. број 3892, власништво
Града Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч.
број 2291/58 К.О. Требиње 1 (нови операт),
уписана у Пл. број 1952, посједник Град Требиње
са 1/1 дијела.
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Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
тачке 1. ове одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта у државној својини путем усменог јавног надметања – лицитације, у складу са Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Члан 3.
За учешће у поступку усменог јавног надметањалицитације учесник је дужан уплатити кауцију у
износу од 10% од почетне продајне цијене, а на
Јединствени рачун Трезора Града Требиња број:
5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са назнаком броја огласа, најкасније до дана који је огласом
одређен за одржавање усменог јавног надметањалицитације.
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
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 објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-150/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на

Датум: 14.06.2016. год.

сједници одржаној дана 13.06.2016. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о стању дуга и издатим
гаранцијама Града Требиња на дан 31.12.2015. године.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-137/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 13.06.2016. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о раду Градоначелника Града
Требиња и Градске управе са Извјештајем о раду
привредних друштава која обављају комуналне
дјелатности за период јануар-децембар 2015. године.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-138/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.06.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње за 2015. годину.

Датум: 14.06.2016. год.
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II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-139/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.06.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе „Центар за
информисање и образовање“ Требиње за 2015.
годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-139-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.06.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе „Центар за социјални рад“ Требиње за 2015. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-139-2/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.06.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне здравствене установе
„Апотека“ Требиње за 2015. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-139-3/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.06.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе „Требињеспорт“
Требиње за 2015. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-139-4/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.06.2016. године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе „Културни
центар“ Требиње за 2015. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-139-5/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.06.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе „Дом младих“
Требиње за 2015. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-139-6/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.06.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе „Агенција за
развој малих и средњих предузећа Града Требиња“
Требиње за 2015. годину.

Датум: 14.06.2016. год.

II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-139-7/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.06.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Матичне музејске установе
„Музеј Херцеговине“ Требиње за 2015. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-139-8/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.06.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања ЈУ „Туристичка организација
Града Требиња“ Требиње за 2015. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-139-9/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Датум: 14.06.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.06.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне установе „Народна
библиотека“ Требиње за 2015. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-139-10/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.06.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе „Требињестан“
Требиње за 2015. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-139-11/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.06.2016. године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања Јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Требиње за 2015. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-139-12/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
13.06.2016. године, на основу члана 23. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 72.
Статута Града Требиња (,,Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) у предмету
купопродаје некретнина, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња
Славку Вучуревићу да може закључити Уговор о
купопродаји земљишта означеног као к.ч. број
238/1 и 238/9 К.О. Горица (стари операт) описане
као њива, Виноград, површине 375 и 359 м2, што
одговара к.ч. број 727/21 и 727/29 К.О. Горица
(нови операт), уписане у зк. ул. број 1226 и Пл.
број 274, сувласништво Комненић Радослава са
5/14 дијела.
2. Уговор о купопродаји ће се потписати са
сувласником некретнина Комненић Радославом.
3. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-147/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и
3/16) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.06.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Мишљење Комисије за прописе у вези
обавјештења Министарства управе и локалне самоуправе број: 10.3-014-68/16 од 25.04.2016. године.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-148/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:13.06.2016. године 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, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града Требиња
донио је
О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке
I
Члан 2. Одлуке о увођењу пакета услуге мобилне
телефоније – total group број протокола 11-022-7/16 од
24.02.2016. године, допуњава се тако што се под
редним бројем 63 уписује Координатор за енергетску
ефикасност.
II
Ова одлука ступана снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-7-15/16
Датум:07.06.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о
извршењу Буџета Града Требиња за 2016. годину
(„Службени гласник Града Требиња“, број 8/15),
Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Удружењу иноватора Источне
Херцеговине Требиње на План утрошка средстава
гранта планираних Буџетом Града Требиња за 2016.
годину (План од 18.05.2016. 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:08-400-242/16
Датум:31.05.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________

Датум: 14.06.2016. год.

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, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о
извршењу Буџета Града Требиња за 2016. годину
(„Службени гласник Града Требиња“, број 8/15),
Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Удружењу пензионера града
Требиња на План утрошка средстава гранта
планираних Буџетом Града Требиња за 2016. годину
(План број: 11/16 од 09.02.2016. 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:08-400-70-4/16
Датум:13.06.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града
Требиња даје
САГЛАСНОСТ
на Статут ЈУ за предшколско образовање и
васпитање дјеце „Наша радост“ Требиње
I
Даје се сагласност на Статут ЈУ за предшколско образовање и васпитање дјеце „Наша радост“ Требиње
број: 187/16 од 13.05.2016. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-14/16
Датум:03.06.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________

Датум: 14.06.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града
Требиња даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјени Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈУ за предшколско образовање и
васпитање дјеце „Наша радост“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и системати-
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зацији радних мјеста у ЈУ за предшколско образовање
и васпитање дјеце „Наша радост“ Требиње број:
207/16 од 07.06.2016. године.

II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-15/16
Датум:14.06.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________

Страна: 14- Број: 5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 14.06.2016. год.

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Одлука о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета Града Требиња за период 01.01. до
31.12.2015. године,
2. Одлука о прихватању Инвестиционог пројекта од посебног економског значаја за Град Требиње
од стране Епархије Захумско Херцеговачке и Приморске,
3. Одлука о преносу права својине на некретнинама на Српско-Православну Епархију ЗахумскоХерцеговачку и Приморску,
4. Одлука о регулисању имовинско-правних односа у сврху изградње објекта Палате правде у
Требињу,
5. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини,
6. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини,
7. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини,
8. Одлука о продаји непосредном погодбом непокретности у државној својини,
9. Одлука о Регулационом плану „Пословна зона Волујац“,
10. Одлука о утврђивању нацрта измјена дијела Регулационог плана „Брегови“,
11. Одлука о преносу права кориштења и располагања на грађевинској парцели на Владу
Републике Српске - Републичку дирекцију за обнову и изградњу,
12. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини,
13. Закључак о прихватању Извјештаја о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња на дан
31.12.2015. године,
14. Закључак о прихватању Извјештаја о раду Градоначелника Града Требиња и Градске управе са
Извјештајем о раду привредних друштава која обављају комуналне дјелатности за период
јануар-децембар 2015. године,
15. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне
установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње за 2015.
годину,
16. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања ЈУ
„Центар за информисање и образовање“ Требиње за 2015. годину,
17. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Требиње за 2015. годину,
18. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне
здравствене установе „Апотека“ Требиње за 2015. годину,
19. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне
установе „Требињеспорт“ Требиње за 2015. годину,
20. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне
установе „Културни центар“ Требиње за 2015. годину,
21. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне
установе „Дом младих“ Требиње за 2015. годину,
22. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне
установе „Агенција за развој малих и средњих предузећа града Требиња“ Требиње за 2015.
годину,
23. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања ММУ
„Музеј Херцеговине“ Требиње за 2015. годину,
24. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне
установе „Туристичка организација града Требиња“ Требиње за 2015. годину,
25. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне
установе „Народна библиотека“ Требиње за 2015. годину,
26. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне
установе „Требињестан“ Требиње за 2015. годину,
27. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне
здравствене установе „Дом здравља“ Требиње за 2015. годину,
28. Закључак о давању сагласности Градоначелнику за закључење купопродајног уговора,
29. Закључак о прихватању Мишљења Комисије за прописе у вези обавјештења Министарства
управе и локалне самоуправе број: 10.3-014-68/16 од 25.04.2016. године,
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Датум: 14.06.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 5 - Страна: 15

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука о измјени и допуни Одлуке о увођењу пакета услуге мобилне телефоније – total group,
2. Закључак,
3. Закључак,
4. Сагласност на Статут ЈУ за предшколско образовање и васпитање дјеце „Наша радост“
Требиње,
5. Сагласност на Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈУ за предшколско образовање и васпитање дјеце „Наша радост“ Требиње.

____________________________________________________________________________________
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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Страна: 16- Број: 5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 14.06.2016. год.

