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Година LVI                                                   Требиње, 23.01.2019. године                                                               Број:1

 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 18.01.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о додјели јавног признања Светосавска награда 
 

I 

Јавно признање Светосавска награда додјељује се 

господину Јовану Дутини, доктору техничких наука, за 

допринос квалитетном образовању и васпитању, унапре-

ђивању образовно - васпитне праксе и развоју научних 

достигнућа у области образовања у Граду Требињу, 

постхумно. 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-16/19 

Датум:18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 18.01.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о додјели јавног признања Светосавска награда 

 

I 

Јавно признање Светосавска награда додјељује се 

господину Миленку Милинићу, професору и директору 

Гимназије „Јован Дучић“ Требиње, за допринос квалите-

тном образовању и васпитању и унапређивању образовно -

васпитне праксе, постхумно. 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-16-1/19 

Датум:18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 18.01.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о додјели јавног признања Светосавска награда 
 

I 

Јавно признање Светосавска награда додјељује се 

господину Ристу Шигуду, професору и директору ЈУ 

„Центар средњих школа“, за допринос квалитетном образо-

вању и васпитању, унапређивању образовно - васпитне 

праксе и развијању позитивне атмосфере у установи. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-16-2/19 

Датум:18.01.2019.године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 
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На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 18.01.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о додјели јавног признања Светосавска награда 
 

I 

Јавно признање Светосавска награда додјељује се 

господину Милошу Кажовићу, професору математике и 

физике у ЈУ „Техничка школа“ Требиње, за допринос 

квалитетном образовању и васпитању и унапређивању 

образовно - васпитне праксе. 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-16-3/19 

Датум: 18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 18.01.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о додјели јавног признања Светосавска награда 
 

I 

Јавно признање Светосавска награда додјељује се госпођи 

Стојанки Гудељ, наставници солфеђа и клавира и 

директорци Основне музичке школе у Требињу, за 

допринос квалитетном образовању и васпитању и 

унапређивању образовно - васпитне праксе. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-16-4/19 

Датум: 18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 

36. став 2. тачка 17. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

18.01.2019. године, донијела 
 

О Д Л У К У 

о употреби симбола Града Требиња 

I 
Одлуком о употреби симбола Града Требиња (у даљем 

тексту: одлука), утврђују се услови коришћења и начин 

заштите симбола Града Требиња (у даљем тексту: Град). 
 

II 
1) Симболи Града Требиње су грб и застава. 

2) Грб и застава симболишу историјско, културно и 

природно насљеђе Града. 

3) Грб Града користи се у два нивоа, као велики грб и 

мали грб, са садржајем како је описано у Статуту Града 

и Одлуци о избору грба и заставе општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/99). 

4) Застава Града Требиња описана је у Статуту Града 

Требиња и Одлуци о избору грба и заставе Општине 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, број 

4/99). 

III 
Грб и застава Града Требиња могу се употребљавати само у 

облику, са садржином и на начин предвиђен Статутом и 

овом одлуком. 

IV 
1) За употребу симбола Града потребно је одобрење 

надлежног органа. 

2) Ниједан субјекат не може користити симболе Града, 

уколико му то није одобрено, на начин прописан овом 

одлуком. 

3) Рјешењем којим се одобрава употреба симбола Града 

утврђује се, између осталог, и намјена, услов 

коришћења и рок важења, као и друга ограничења која 

одговарају употреби симбола Града у конкретном 

случају. 

V 
1) О употреби симбола Града, за правна и физичка лица, 

као и за разне манифестације које се одвијају под 

покровитељством или у част Града, одлучују 

организационе јединице Градске управе Града сходно 

својој надлежности и дјелатностима које прате у оквиру 

свог дјелокруга рада. 

2) О одобрењима за употребу симбола Града надлежне 

организационе јединице воде посебну евиденцију. 
 

VI 
1) Против акта, донесеног по захтјеву странке за 

коришћење симбола Града, странка има право жалбе. 

2) Жалба се подноси Градоначелнику, у року од 15 дана, 

од дана достављања акта. 

3) На приједлог надлежне организационе јединице 

Градске управе Града, која врши надзор над примјеном 

ове одлуке, може се укинути акт којим је одобрено 

коришћење симбола Града, уколико се утврди да 

корисник одобрења употребљава симболе Града 

супротно утврђеној намјени и условима из одобрења. 
 

VII 
Одредбе ове одлуке не односе се на субјекте које, на основу 

закона и других аката, оснива Град. 
 

VIII 
Грб и застава Града Требиња не могу се употребљавати као 

робни или услужни жиг, узорак или модел, нити као било 

који други знак за обиљежавање роба или услуга. 
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IX 
Грб и застава Града Требиња не могу се употребљавати ако 

су оштећени или су својим изгледом неподобни за 

употребу. 

X 
1) Грб и застава Града Требиња могу се изузетно 

употријебити као саставни дио других амблема и 

грбова, односно знакова. 

2) У случајевима из подтачке 1. ове тачке, симболи Града 

могу се употребљавати само у изворном облику на 

начин којим се осигурава достојанство и углед града. 
 

XI 
Употреба грба и заставе Града Требиња у умјетничком 

стваралаштву и у васпитно - наставне сврхе слободна је, 

под условом да се не противи добром укусу, друштвеним и 

моралним нормама, хералдичкој пракси и традицији, овој 

одлуци те да не вријеђа углед Града Требиња. 
 

XII 
1) Велики грб Града ознака је и симбол Града. 

2) Велики грб истиче се на згради сједишта Градске 

управе и свим осталим зградама градске админи-

страције, као и у просторијама гдје се одржавају 

сједнице Скупштине Града, у Кабинету Градоначелника 

и у другим службеним просторијама по одлуци 

Градоначелника. 

3) Велики грб Града истиче се у посебно свечаним 

приликама када се истичу значај и традиције Града, 

односно када се репрезентује Град и обавезно се 

утискује, односно штампа на повељама, дипломама и 

другим јавним признањима које додјељује Град. 

4) Велики грб Града истиче се на граници територије 

Града. 

XIII 
1) Мали грб Града је ознака и симбол Града, а користе га 

сви органи Градске управе за обиљежавање службених 

просторија и у службеној употреби. 

2) Мали грб се користи: 

- у саставу образаца и јавних исправа, кад је то 

предвиђено законима, одлукама и другим прописима; 

- у саставу ознака на униформама службених лица 

Града, кад је то предвиђено законима, одлукама и 

другим прописима; 

- на званичним позивницама, честиткама и сл. које 

користе руководиоци одјељења и служби Градске 

управе; 

- на предметима који се дају у репрезентативне сврхе; 

- на меморандуму, коверти, званичној позивници, 

честитки, визиткарти које користе функционери 

Града; 

- на таблама са називима улица на територији града; 

- у другим случајевима, ако његова употреба није у 

супротности са овом одлуком. 
 

XIV 
Грб се у печату и штамбиљу смије користити у складу са 

позитивним законским и подзаконским прописима. 
 

 

 

XV 
Велики грб и мали грб могу бити истицани на јавним 

мјестима, на отвореном и у затвореном простору, за вријеме 

трајања манифестација од значаја за Град. 
 

XVI 
Сва физичка и правна лица на територији града имају право 

да истичу заставу Града, у складу са одредбама ове одлуке. 
 

XVII 
1) Застава Града обавезно се истиче: 

- на згради сједишта Градске управе и Скупштине 

Града; 

- у службеним просторијама Скупштине Града и 

Градске управе; 

- приликом прослава, свечаности и других политичких, 

културних, спортских и службених манифестација 

које су од значаја за Град; 

- приликом међуградских сусрета, такмичења и других 

скупова на којима Град учествује или је 

репрезентован, у складу са правилима и праксом 

одржавања таквих скупова. 

2) Застава Града може се истаћи: 

- на зградама правних лица чији је оснивач Град; 

- на службеним возилима Града и то само у случају 

када возило користи Градоначелник и предсједник 

Скупштине у званичној функцији; 

- и у другим случајевима, ако њено истицање није у 

супротности са овом одлуком. 
 

XVIII 
Симболи Града не смију се оштећивати, нити 

употребљавати непримјерено, недолично, на начин који 

вријеђа јавни морал и достојанство грађана Требиња. 
 

XIX 
Надзор над примјеном одредби ове одлуке, врши Одјељење 

за инспекцијске и послове комуналне полиције Градске 

управе Града Требиња. 

XX 
1) Новчаном казном - у износу од 1.500,00 КМ до 7.000,00 

КМ, казниће се за прекршај, правно лице: 

- ако употријеби симбол Града Требиња без одобрења; 

- ако се не придржава графичких стандарда дефини-

саних рјешењем којим је дато одобрење за употребу 

симбола Града Требиња. 

2) За прекршај из подтачке 1. ове тачке, казниће се 

одговорно лице, у правном лицу, новчаном казном у 

износу од 300,00 КМ до 1.500,00 КМ. 

3) За прекршај из подтачке 1, казниће се предузетник 

новчаном казном од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ. 

4) За прекршај из подтачке 1 ове тачке, казниће се 

физичко лице новчаном казном, у износу од 100,00 КМ 

до 1.000,00 КМ. 

XXI 
У року од 6 мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке, 

субјекти који већ користе грб или заставу Града по 

одобрењу, дужни су да покрену поступак прибављања 

одобрења за употребу у складу с одредбама ове одлуке. 
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XXII 
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о 

употреби грба и заставе општине Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“, брoj 4/2000). 
 

XXIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-17/19 

Датум: 18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 21. Правилника о поступку 

давања у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 47/12, 65/15 и 45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), чл. 36. и 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17) и претходно прибављене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-4954-2/18 од 05.12.2018. 

године, Скупштина Града Требиња на сједници, одржаној 

дана 18.01.2019. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске, на подручју града Требиња 
 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју  града 

Требиња путем прибављања писаних понуда, број 08-330-6-

1/18 од 29.05.2018. године, а у складу са чланом 59. Закона 

о пољопривредном земљишту, прихвата се као најпово-

љнија, понуда достављена на име Братић Бранка, Рашевићи, 

из Требиња, за додјелу у закуп пољопривредног земљишта 

у својини Републике Српске које се налази на територији 

града Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Братић Бранка 

из Требиња (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини Републике 

Српске означено као: 

БП 1. к.ч. број 634/7, пашњаци, IV класе, површине  

8592 m², К.О. Рашевићи, ПЛ број 86/19 и к.ч. број 634/8, 

пашњаци, IV класе, површине 500 m², К.О. Рашевићи, 

ПЛ број 86/19. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи  9092 m², односно 0,9092 ha. Пољопривредно 

земљиште из претходног става додјељује се у закуп, 

искључиво за воћарску и виноградарску пољопри-

вредну производњу на период од 20 година, рачунајући 

од дана закључивања уговора о закупу. 
 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 63.64 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 57.30 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од 63.64 КМ.  
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику града Требиња”. 
 

Број: 09-013-18/19 

Датум: 18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 21. Правилника о поступку 

давања у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 47/12, 65/15 и 45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), чл. 36. и 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17) и претходно прибављене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-4953-9/18 од 05.12.2018. 

године, Скупштина Града Требиња на сједници, одржаној 

дана 18.01.2019. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске, на подручју града Требиња 
 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју града 

Требиња путем усменог јавног надметања за обављање 

пољопривредне производње број 08-330-15-1/18 од 

28.05.2018. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија, 

понуда достављена од стране „Премиум виногради“ д.о.о. 

Требиње, за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у 



Датум: 23.01.2019. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 1 - Страна:    5 

својини Републике Српске које се налази на територији 

града Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име „Премиум 

виногради“ д.о.о. Требиње (у даљем тексту: закупац) 

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 

својини Републике Српске означено као: 

1. блок парцела  БП 2:  

- к.ч. број 3838, воћњак II класе, површине 2450 m²
 
, 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1,, 

- к.ч. број 3840/1, воћњак II класе, површине 4200 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3840/2, воћњак II класе, површине 2200 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3836/1, воћњак II класе, површине 1470 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3836/2, воћњак II класе, површине 3760 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3836/3, воћњак II класе, површине 1480 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3835/4, воћњак II класе, површине 2000 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3835/1, воћњак II класе, површине 4170 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3835/3, воћњак II класе, површине 1140 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1 и 

- к.ч. број 3839, воћњак II класе, површине 3300 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, укупне  

површине 26170 m² 

 и  

2. блок парцела БП 3 

- к.ч. број 3409, воћњак II класе, површине 2850 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3408, воћњак II класе, површине 5880 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3421, воћњак II класе, површине 4560 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3420/1, воћњак II класе, површине 1700 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3420/2, воћњак II класе, површине 2800 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3419, воћњак II класе, површине 1900 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3417, воћњак II класе, површине 2300 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3416, воћњак II класе, површине 2690 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3419/1, воћњак II класе, површине 1810 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3410/2, воћњак II класе, површине 430 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3410/1, воћњак II класе, површине 3420 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, 

- к.ч. број 3420/1, воћњак II класе, површине 1700 m², 

К.О. Љубомир, уписане у ПЛ 203/1, укупне  

површине 32040 m
2 
. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 58210 m², односно 5,821 ha. 

3) Пољопривредно земљиште из претходног става додје-

љује се у закуп ради обављања воћарске и 

виноградарске производње на период од 20 година, 

рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 
 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 523,89 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 471,49 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све  наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од 523,89 КМ. 
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-19/19 

Датум: 18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

  
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 21. Правилника о поступку 

давања у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 47/12, 65/15 и 45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), чл. 36. и 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17) и претходно прибављене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-4953-8/18 од 05.12.2018.  

године, Скупштина Града Требиња на сједници, одржаној 

дана 18.01.2019. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске, на подручју града Требиња 
 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју града 

Требиња путем усменог јавног надметања за обављање 
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пољопривредне производње број 08-330-15-1/18 од 

28.05.2018. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија, 

понуда достављена на име Анђелић Радован, Требиње, за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске које се налази на територији града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Анђелић 

Радован, Требиње (у даљем тексту: закупац) додјељује 

се у закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као блок парцела БП 7:  

- к.ч. број 920, воћњаци, III класе, површине 4800 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 921, воћњаци, III класе, површине 4670 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 922, воћњаци, III класе, површине 4130 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 923, воћњаци, III класе, површине 5440 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 924, воћњаци, III класе, површине 4150 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 925, воћњаци, III класе, површине 4770 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 926/1, воћњаци, III класе, површине 2380 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 926/2, воћњаци, III класе, површине 5000 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 929/1, воћњаци, III класе, површине 3000 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 929/2, воћњаци, III класе, површине 1750 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 930/1, воћњаци, III класе, површине 2280 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 930/2, воћњаци, III класе, површине 920 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 930/3, воћњаци, III класе, површине 940 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 931/1, воћњаци, III класе, површине 3960 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 931/2, воћњаци, III класе, површине 840 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 932/1, воћњаци, III класе, површине 3230 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 932/2, воћњаци, III класе, површине 3230 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 933/1, воћњаци, III класе, површине 4900 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, 

- к.ч. број 933/2, воћњаци, III класе, површине 4250 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0  и   

- к.ч. број 934, воћњаци, III класе, површине 6840 m², 

К.О. Врпоље, уписане у ПЛ 141/0, укупне површине  

71480 m². 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 71480 m², односно 7,148 ha. Пољопривредно 

земљиште из претходног става додјељује се у закуп 

ради обављања производње љековитог, ароматичног и 

зачинског биља на период од 20 година, рачунајући од 

дана закључивања уговора о закупу. 
 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 571,84 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 511,84 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од  571,84 КМ.  
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-19-1/19 

Датум: 18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 21. Правилника о поступку 

давања у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 47/12, 65/15 и 45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), чл. 36. и 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17) и претходно прибављене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-4953-7/18 од 05.12.2018. 

године, Скупштина Града Требиња на сједници, одржаној 

дана 18.01.2019. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске, на подручју града Требиња 
 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју  града 

Требиња путем усменог јавног надметања за обављање 

пољопривредне производње број 08-330-15-1/18 од 

28.05.2018. године, а у складу са чланом 59. Закона о 
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пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија, 

понуда достављена на име Скочајић Огњен, Требиње, за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске које се налази на територији града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Скочајић 

Огњена, Требиње (у даљем тексту: закупац) додјељује 

се у закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као:  

- к.ч. број 1045 описанa као ливада I класе у површини 

14646 m², К.О. Драчево, 

- к.ч. број 1045 описана као ливада II класе у 

површини 6960 m², К.О. Драчево, 

- к.ч. број 1056 описана као ливада III класе у 

површини 707 m², К.О. Драчево, 

- к.ч. број 1057 описана као њива III класе у површини 

3852 m², К.О. Драчево, 

- к.ч. број 1058 описанa као ливада III класе у 

површини 1415 m², К.О. Драчево, 

- к.ч. број 1068 описанa као пашњак II класе у 

површини 1068 m², К.О. Драчево, 

- к.ч. број 1067 описанa као ливада  II класе у 

површини 1024 m², К.О. Драчево, 

- к.ч. број 1080 описанa као пашњaк III класе у 

површини 1360 m², К.О. Драчево, 

- к.ч. број  1081 описанa као ливада II класе у 

површини 3227 m², К.О. Драчево, 

- к.ч. број 1162 описанa као ливада I класе у површини 

3427 m², К.О. Драчево, 

- к.ч. број 1074 описанa као ливада II класе у 

површини 982 m², К.О. Драчево, 

- к.ч. број 1075 описанa као ливада II класе у 

површини 1217 m², К.О. Драчево, све уписане у ПЛ 

број 300/7.  

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 39885 m², односно 3,9885 ha. 

3) Пољопривредно земљиште из претходног става 

додјељује се у закуп ради обављања воћарске и 

виноградарске производње на период од 20 година, 

рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 
 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 369.71 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 339,01 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од 369.71 КМ. 
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-19-2/19 

Датум:18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 21. Правилника о поступку 

давања у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 47/12, 65/15 и 45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), чл. 36. и 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17) и претходно прибављене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-4953-6/18 од 05.12.2018. 

године, Скупштина Града Требиња на сједници, одржаној 

дана 18.01.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске, на подручју града Требиња 
 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју  града 

Требиња путем усменог јавног надметања за обављање 

пољопривредне производње број 08-330-15-1/18 од 

28.05.2018. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија, 

понуда достављена на име Ковачевић Владислав, Требиње, 

за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске које се налази на територији града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Ковачевић 

Владислав, Требиње (у даљем тексту: закупац) 

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 

својини Републике Српске означено као:  

- к.ч. брoj 752 описана као воћњак I класе, К.О. 

Придворци 1, дио парцеле означене као 1П површине 

10000 m
2  

, уписана у ПЛ 132/7 и  

- к.ч. брoj 752 описана као воћњак I класе, К.О. 

Придворци 1, дио парцеле означене као 2П, 

површине 7061 m
2
, уписана у ПЛ 132/7.  

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи  17061 m
2,
, односно 1,7061 hа. Пољопривредно 
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земљиште из претходног става додјељује се у закуп 

ради обављања повртларске производње на период од 

10 година, рачунајући од дана закључивања уговора о 

закупу. 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 170,69 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 153,09 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све  наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од  170,69 КМ.  
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику града Требиња”. 
 

Број: 09-013-19-3/19 

Датум: 18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

                Драгослав Бањак,с.р. 
______________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 21. Правилника о поступку 

давања у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 47/12, 65/15 и 45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), чл. 36. и 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17) и претходно прибављене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-4953-5/18 од 05.12.2018. 

године, Скупштина Града Требиња на сједници, одржаној 

дана 18.01.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске, на подручју града Требиња 

 

 

 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју града 

Требиња путем усменог јавног надметања за обављање 

пољопривредне производње број 08-330-15-1/18 од 

28.05.2018. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија, 

понуда достављена на име Лугоња Раде, Требиње, за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске које се налази на територији града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Лугоња Раде, 

Требиње (у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп 

пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 

означено као блок парцела БП 6, и то:  

- к.ч. број 994 , воћњаци, III класе, површине 4000 m
2
, 

К.О. Врпоље,   

- к.ч. број 977, воћњаци, III класе, површине 2920 m
2
, 

К.О. Врпоље,   

- к.ч. број 999/1, воћњаци, III класе, површине 3500 m
2
, 

К.О. Врпоље и  

- к.ч. број 999/2, воћњаци, III класе, површине 4700 m
2
, 

К.О. Врпоље, све уписане у ПЛ 141/0.  

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 15120 m
2
, односно 1,512 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходног става додјељује се у закуп 

ради обављања сточарске производње на период од 10 

година, рачунајући од дана закључивања уговора о 

закупу. 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 120,96 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 108,51 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све  наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од 120,96 КМ.  
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
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Број: 09-013-19-4/19 

Датум: 18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 21. Правилника о поступку 

давања у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 47/12, 65/15 и 45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), чл. 36. и 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17) и претходно прибављене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-4953-4/18 од 05.12.2018. 

године, Скупштина Града Требиња на сједници, одржаној 

дана 18.01.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске, на подручју града Требиња 
 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју града 

Требиња путем усменог јавног надметања за обављање 

пољопривредне производње број 08-330-15-1/18 од 

28.05.2018. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија, 

понуда достављена на име Нинковић Радомира, Требиње, за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске које се налази на територији града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Нинковић 

Радомира, Требиње, (у даљем тексту: закупац) 

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 

својини Републике Српске   означено као блок парцела  

БП 5, и то: 

- к.ч. број 984, воћњаци III класе, површинe 3950 m
2
, 

К.О. Врпоље, 

- к.ч. број 985, воћњаци III класе, површинe 4100 m
2
, 

К.О. Врпоље, 

- к.ч. број 986/1, воћњаци III класе, површинe 4380 m
2
, 

К.О. Врпоље, 

- к.ч. број 986/2, воћњаци III класе, површинe 4120 m
2
, 

К.О. Врпоље, 

- к.ч. број 986/3, воћњаци III класе, површинe 3000 m
2
, 

К.О. Врпоље, 

- к.ч. број 987, воћњаци III класе, површинe 10700 m
2
, 

К.О. Врпоље, 

- к.ч. број 988, воћњаци III класе, површинe 3200 m
2
, 

К.О. Врпоље, 

- к.ч. број 989, воћњаци III класе, површинe 1700 m
2
, 

К.О. Врпоље, 

- к.ч. број 990, воћњаци III класе, површинe 2400 m
2
, 

К.О. Врпоље, 

- к.ч. број  991, воћњаци III класе, површинe 3270 m
2
, 

К.О. Врпоље, 

- к.ч. број 992 воћњаци III класе, површинe 3430 m
2
, 

К.О. Врпоље,  

све уписане у ПЛ 141/0.  

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 44250 m
2
, односно 4,425 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходног става додјељује се у закуп 

ради обављања сточарске производње на период од 10 

година, рачунајући од дана закључивања уговора о 

закупу. 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 354,00 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 318,60 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од  354,00 КМ.  
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику града Требиња”. 
 

Број: 09-013-19-5/18 

Датум: 18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
______________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 21. Правилника о поступку 

давања у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 47/12, 65/15 и 45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), чл. 36. и 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17) и претходно прибављене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-4953-3/18 од 05.12.2018. 

године, Скупштина Града Требиња на сједници, одржаној 

дана 18.01.2019. године, донијела је 
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О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске, на подручју града Требиња 
 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју града 

Требиња путем усменог јавног надметања за обављање 

пољопривредне производње број 08-330-15-1/18 од 

28.05.2018. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија, 

понуда достављена на име Стева Тараила, Требиње, за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске које се налази на територији града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Стева Тараила, 

Требиње, (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини Републике 

Српске означено као к.ч. број 1238/3 (Чичево 2 дио 4В), 

описано као ливада I класе у површини 20000 m
2
, К.О. 

Чичево 2, уписано у ПЛ 1/14. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи  20000 m², односно 2 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходног става додјељује се у закуп 

ради обављања воћарске и виноградарске производње 

на период од 20 година, рачунајући од дана 

закључивања уговора о закупу. 
 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 200,00 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 180,00 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од 200,00 КМ.  
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-19-6/18 

Датум: 18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 21. Правилника о поступку 

давања у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 47/12, 65/15 и 45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), чл. 36. и 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17) и претходно прибављене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-4953-2/18 од 05.12.2018. 

године, Скупштина Града Требиња на сједници, одржаној 

дана 18.01.2019. године, донијела је 
 

О Д Л У К У                                         

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске, на подручју града Требиња 
 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју града 

Требиња путем усменог јавног надметања за обављање 

пољопривредне производње број 08-330-15-1/18 од 

28.05.2018. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија, 

понуда достављена на име Жарковић Спасојe, Требиње, за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске које се налази на територији града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Жарковић 

Спасоје, Требиње, (у даљем тексту: закупац) додјељује 

се у закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као:  

- к.ч. број 995 описана као ливада II класе у површини 

5887 m
2
, к.ч. брoj 998 описана као ливада II класе у 

површини 3044 m
2
 и к.ч. број 999 описана као ливада II 

класе у површини 7730 m
2
, К.О. Драчево све уписане у 

ПЛ 300/7. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 16661 m², односно 1,6661 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходног става додјељује се у закуп 

ради обављања производње љековитог, ароматичног и 

зачинског биља на период од 20 година, рачунајући од 

дана закључивања уговора о закупу. 
 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 149,95 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 134.95 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од 149,95 КМ.  
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IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-19-7/19 

Датум: 18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р.  
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 8. став 4. Закона о порезу на непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 91/15), члана 

39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 

36. став 2. тачка 10. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

18.01.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретности на подручју града Требиња  

у 2019. години 
 

I 

Овом одлуком одређује се пореска стопа за опорезивање 

непокретности које се налазе на подручју града Требиња. 
 

II 

Непокретностима, у складу са Законом и овом одлуком, 

сматра се земљиште са свим оним што је трајно спојено са 

њим, или што је изграђено на површини земљишта, изнад 

или испод земљишта. 

III 

1) Пореска стопа за опорезивање непокретности, утврђује 

се у висини од 0,10%. 

2) Пореска стопа за опорезивање непокретности у којима 

се непосредно обавља производна дјелатност утврђује 

се у висини од 0,10%. 

3) Под непокретностима у којима се непосредно обавља 

производна дјелатност подразумијевају се објекти за 

производњу и објекти за складиштење сировина, 

полупроизвода и готових производа, уколико чине 

заокружену производну цјелину.  

 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-20/19 

Датум: 18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 4. став 3. Закона о порезу на непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 91/15), члана 

39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 18.01.2019. године, донијела је  
 

O Д Л У К У 

о висини вриједности непокретности по зонама на 

територији града Tребиња на дан 31.12.2018. године 
 

I 

1) Висина вриједности непокретности на територији града 

Требиња, утврђује се по стамбено - пословним зонама 

које су дефинисане Одлуком о уређењу простора и 

грађевинском земљишту, с тим што се из стамбено-

пословне зоне број VI изузимају сљедећа насеља: 

Биоград, Буговина, Веља Гора, Дужи, Згоњево, Лапја и 

Љубово. 

2) Напријед назначена насеља овом oдлуком ће бити 

сврстана у одговарајуће ванградске зоне.  
 

II 

Висина вриједности непокретности које се налазе на 

територији града Требиња, а нису у зонама које су 

дефинисане Одлуком о уређењу простора и грађевинском 

земљишту, утврђује се као вриједност непокретности на 

подручју осталог грађевинског земљишта. 
 

III 

У оквиру подручја осталог грађевинског земљишта утврђује 

се шест ванградских зона која обухватају сљедећа насеља 

како слиједи:    

ВАНГРАДСКА ЗОНА В1: 

Биоград, Буговина, Веља Гора, Дужи, Згоњево, Лапја, 

Љубово. 

ВАНГРАДСКА ЗОНА В2: 

Аранћелово, Горње Гранчарево, Доње Гранчарево, Жупа, 

Јазина, Јасен, Ластва. 

ВАНГРАДСКА ЗОНА В3: 

Богојевић Село, Бориловићи, Брова, Будоши, Величани, 

Врбно, Врпоље Љубомир, Вучија, Горња Кочела, Горње 

Врбно, Горњи Ораховац, Граб, Грбићи, Грмљани, До, 

Добромани, Домашево, Доња Кочела, Доње Врбно, Доњи 

Ораховац, Драчево, Дубљани, Дубочани, Ждријеловићи, 

Клобук, Ковачина, Котези, Крај, Кремени До, Локвице, Луг, 

Марић Међине, Месари, Моско, Орашје Зубци, Орашје 

Попово,  Паројска Њива, Подвори, Подосоје, Прхиње, 

Седлари, Скочигрм, Старо Слано, Струјићи, Тули, 

Турменти, Убла, Угарци, Укшићи, Чварићи. 

ВАНГРАДСКА ЗОНА В4: 

Арбанашка, Баонине, Беговић Кула, Влашка, Гојшина, Гола 

Главица, Грбеши, Гркавци, Десин Село, Диклићи, 
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Додановићи, Дријењани, Ђедићи, Жаково, Јасеница Луг, 

Коњско, Крајковићи, Крњевићи, Куња Главица, Кучићи, 

Ломачи, Љекова, Мионићи, Морче, Мркоњићи, Мрњићи, 

Никонтовићи, Ограде, Орашје Површ, Петровићи, 

Пијавице, Пољице Попово, Пољице Чичево, Сливница 

Површ, Талежа, Требијови, Туље, Увјећа,  Хум, Церовац, 

Цицина. 

ВАНГРАДСКА ЗОНА В5: 

Бодироге, Брани До, Владушићи, Власаче, Врпоље Загора, 

Главинићи, Жељево, Загора, Јањач, Јушићи, Кликовићи, 

Подстрашивица, Рапти Бобани, Рапти Зубци, Турани, 

Турица, Шарани, Шћеница Љубомир. 

ВАНГРАДСКА ЗОНА В6: 

Биоци, Корлати, Подштировник. 
 

IV 

Висина вриједности непокретности по зонама на територији 

града Требиња на дан 31.12.2018.године, исказана у КМ/m
2
 

утврђује се како слиједи: 

 

 
  

ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ ВАНГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ 

зона 

1 

зона 

2 

зона 

3 

зона 

4 

зона 

5 

зона 

6 

зона  

1 

зона  

2 

зона  

3 

зона  

4 

зона  

5 

зона  

6 

З
Е

М
Љ

И
Ш

Т
Е

 

Грађевинско 130,00 85,00 55,00 40,00 25,00 15,00 6,00 5,50 4,00 2,00 1,00 0,90 

Пољопривредно 50,00 35,00 25,00 18,00 10,00 7,00 3,60 3,25 0,65 0,25 0,17 0,15 

Шумско 65,00 40,00 30,00 20,00 10,00 8,00 3,50 3,20 0,55 0,22 0,17 0,15 

Индустријско 60,00 37,50 30,00 25,00 10,00 8,00 3,00 2,80 2,00 0,90 0,45 0,40 

Остало 35,00 25,00 18,00 12,00 7,00 5,00 2,00 1,50 1,00 0,50 0,30 0,25 

О
Б

Ј
Е

К
Т

И
 

Стамбене 

јединице 
1.769,45 1.588,10 1.448,50 1.338,12 1.230,00 1.157,05 550,00 495,00 348,93 266,45 219,55 213,16 

Куће 1.600,20 1.410,20 1.288,30 1.170,97 1.115,00 1.054,34 500,00 450,00 314,03 251,22 201,44 191,85 

Пословни 

простор 
1.946,39 1.680,80 1.538,50 1.404,80 1.280,00 1.196,46 605,00 545,00 361,40 275,98 227,41 220,79 

Индустријски 

објекти 
683,10 635,00 585,00 515,75 495,00 489,25 250,00 230,00 140,91 111,66 89,53 85,27 

Остали објекти 1.772,01 1.559,70 1.425,10 1.304,63 1.200,00 1.135,95 551,66 496,66 341,45 264,55 216,13 208,60 

 
 

V 

Oвa одлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дана oбjaвљивaњa 

у „Службеном гласнику Града Требиња“, а примјењиваће се 

од 01.01.2019. до 31.12.2019. године.  
 

Број: 09-013-21/19 

Датум: 18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 12. Закона о легализацији бесправно 

изграђених објеката („Службени гласник Републике 

Српске“, број 62/18) и члана 36. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 18.01.2019. године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о субвенцији ренте и трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта у поступку легализације 

бесправно изграђених објеката 
 

I 

Овом одлуком уређују се услови, начин и износ субвенције 

ренте и трошкова уређења градског грађевинског земљишта 

у поступку легализације бесправно изграђених индивидуа-

лних стамбених објеката и дијелова објеката бруто 

грађевинске површине мање од 400 m
2
, започетих или 

изграђених до ступања на снагу Закона о легализацији. 

 

 

II 

Инвеститори ових објеката који имају право на субвенцију 

су: 

- лица која се налазе у стању социјалне потребе, а која су 

носиоци права на новчану помоћ, у складу са прописима 

о социјалној заштити у износу од 50%, 

- породице погинулих бораца у износу од 90%, 

- ратни војни инвалиди прве и друге категорије, односно 

ако је инвеститор члан њиховог породичног 

домаћинства у износу од 75%, 

- борци прве и друге категорије у износу од 50%, 

- ратни војни инвалиди од треће до десете категорије у 

износу од 60%, 

- избјеглице, расељена лица и повратници у износу од 

50% и 

- жене жртве рата у износу од 75%. 
 

III 

На субвенцију немају право инвеститори који су били 

ослобођени од плаћања накнаде за ренту и трошкове уређе-

ња градског грађевинског земљишта, односно остварили 

повластице по ранијим Законима односно подзаконским 

прописима. 

IV 

Лица која остварују право на субвенцију дужна су да 

доставе доказе односно потврде о свом статусу, издате од 

стране надлежних органа.  
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V 
1) Обавезује се Одјељење за просторно уређење да 

инвеститорима који су испунили услове за легализацију 

изда грађевинску дозволу када уплате дио накнаде за 

ренту и трошкове уређења градског грађевинског 

земљишта који су обавезни да плате. 

2) Обавезује се Град Требиње да обезбиједи средства за 

субвенције и да их уплати у разумном року, зависно од 

буџетских прихода.                                                          

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-22/19 

Датум: 18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
 _________________________________________________________________________ 
 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

18.01.2019. године, на основу члана 39. став 2. тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске, број 97/16), члана 72. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 187. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), у предмету установљења права 

служности за изградњу електроенергетског објекта МБТС 

10/0 4 kV „Јужни логор 5“ са прикључком високонапонским 

каблом К.О. Требиње 1, Град Требиње, а по захтјеву МХ 

ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, донијела је 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња да 

може закључити Уговор о установљењу права служно-

сти за изградњу електроенергетског објекта МБТС 10/0 

4 kV „Јужни логор 5“ са прикључком високонапонским 

каблом К.О. Требиње 1, Град Требиње, а на земљишту 

означеном као парцеле број: 2799/3, 2794/1 уписане у 

зк. ул. број 467 К.О. Требиње, парцеле 2780/1, 2787 

уписане у зк. ул. број 2812 К.О. Требиње, парцеле 2781, 

2777 уписане у зк. ул. број 273 К.О. Требиње и парцела 

број 2637/1 уписана у зк. ул. број 3892 К.О. Требиње. 

2. Уговор о установљењу права служности ће се 

потписати са МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. 

Требиње. 

3. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

   Број: 09-013-14/19                              ПРЕДСЈЕДНИК 

   Датум:18.01.2019. године              Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 90. и 91. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 18.01.2019. године, донијела је  
 

П Р О Г Р А М     Р А Д А 

Скупштине Града Требиња за 2019. годину 
 

I 

Програмом рада Скупштине Града Требиња за 2019. годину 

утврђују се основни задаци Скупштине који произилазе из 

законом прописаних обавеза, утврђене политике и интереса 

грађана. 

Програм ће бити прилагођаван стварним друштвеним 

потребама и биће отворен за сва питања за којима се у току 

године укаже потреба да се о њима расправља и заузме 

став. 

Предлагачи и обрађивачи материјала обавезни су да се 

придржавају датих рокова и да са овим програмом ускладе 

своје програме рада. 

II 

Скупштина Града Требиња ће на својим сједницама у 2019. 

години разматрати сљедеће тачке: 
 

А) ПРОГРАМИ, ИЗВЈЕШТАЈИ, ИНФОРМАЦИЈЕ И 

ПЛАНОВИ 
 

ПРВИ КВАРТАЛ 

- Програм рада Скупштине Града Требиња за 2019. 

годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине Града Требиња  

Предлагач: Колегијум Скупштине Града Требиња  

Рок разматрања: јануар 

- Појединачни програми рада јавних установа и јавних 

предузећа чији је оснивач Град Требиње за 2019. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за  привреду и јавне установе и 

јавна предузећа чији је оснивач Град Требиње 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар 

- Програм рада Аграрног фонда Града Требиња за 2019. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за  привреду и Аграрни фонд Града 

Требиња 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар 

- Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине за 

период октобар - децембар  2018. године 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине Града Требиња 

Предлагач: Колегиј Скупштине Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар  

- План имплементације Стратегије развоја града Требиња 

2018-2027. за период 01.01.2019-31.12.2019. године 

Обрађивач: Служба за локални економски развој, инвести-

ције и енергетску ефикасност 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар 

- Акциони план запошљавања 

Обрађивач: Одјељење за привреду 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар  

- Информација о стању јавног реда и мира, кримина-

литета и безбједности саобраћаја на подручју града 

Требиња за период 01.07.2018. године до 31.12.2018. 

године  

Обрађивач: Полицијска управа Требиње 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март  

- Информација о реализованим пројектима по јавним 

позивима за суфинансирање организација цивилног 

друштва 

Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности 
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Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март 

- Извјештај о реализацији Програма развоја спорта Града 

Требиња за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март 

- Програм развоја спорта Града Требиња за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март 

- Информација о положају и материјалном статусу 

пензионера града Требиња 

Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности и 

Комисија за праћење стања у области ПИО 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март  

- Извјештај о реализацији Плана имплементације 

Стратегије развоја града Требиња 2018-2027. за период 

01.01.2018-31.12.2018. године 

Обрађивач: Служба за локални економски развој, инвести-

ције и енергетску ефикасност 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март  
 

ДРУГИ КВАРТАЛ 

- Извјештај о раду Градоначелника Града Требиња и 

Градске управе за 2018. годину са извјештајем о раду у 

органима предузећа која обављају комуналне 

дјелатности 

Обрађивач: Стручна служба Градоначелника 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

- Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине за 

период јануар - март 2019. године 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине Града Требиња 

Предлагач: Колегиј Скупштине Града Требиња 

Рок разматрања: април 

- Информација о раду ЈП „Водовод“ А.Д. Требиње 

Обрађивач: Одјељење за привреду и ЈП „Водовод“ А.Д. 

Требиње 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

- Информација о раду А.Д. „Комунално“ Требиње 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове и  

А.Д. „Комунално“ Требиње 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

- Извјештај о утрошку средстава Буџетске резерве за 

2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

- Извјештај о раду борачких организација 

Обрађивач: Одјељење за борачко инвалидску заштиту 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

- Информација о припремљености туристичке сезоне у 

граду Требињу у 2019. години 

Обрађивач: ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ 

Требиње 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

- Информација о програмима одржаним у оквиру 

манифестације „Требињско културно љето 2018. 

године“ 

Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности и ЈУ 

„Културни центар“ Требиње 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

- Информација о раду средњих школа у Требињу за 2018. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

- Појединачни извјештаји о раду и резултатима 

финансијског пословања јавних установа и јавних 

предузећа чији је оснивач Град Требиње у 2018. години 

Обрађивач: Одјељење за привреду и јавне установе и јавна 

предузећа чији је оснивач Град Требиње 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

- Извјештај о раду Аграраног фонда Града Требиња у 

2018. години 

Обрађивач: Одјељење за привреду и Аграрни фонд Града 

Требиња 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

- Извјештај о реализацији Програма одржавања 

локалних, некатегорисаних путева и улица у граду 

Требињу за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

- Извјештај о реализацији Програма заједничке 

комуналне потрошње за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: мај 

- Информација о основним показатељима финансијског 

пословања привреде Града Требиња у 2018. години 

Обрађивач: Одјељење за привреду 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: мај 

- Извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама Града 

Требиња на дан 31.12.2018. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: мај  

- Информација о раду Удружења корисника вода 

Обрађивач: Одјељење за привреду 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: јун 
 

ТРЕЋИ КВАРТАЛ 

- Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине за 

период април – јун 2019. године 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине Града Требиња 

Предлагач: Колегиј Скупштине Града Требиња 

Рок разматрања: јул 
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- Извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама Града 

Требиња на дан 30.06.2019. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: септембар 

- Информација о стању јавног реда и мира, 

криминалитета и безбједности саобраћаја на подручју 

града Требиња за период 01.01.2019. године до 

30.06.2019. године 

Обрађивач: Полицијска управа  Требиње 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: септембар  

- Извјештај о утрошку средстава Буџетске резерве за 

период од 01.01. до 30.06.2019. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: септембар 
 

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 

- Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине за 

период јул - септембар 2019. године 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине Града Требиња 

Предлагач: Колегиј Скупштине Града Требиња 

Рок разматрања: октобар 

- Информација о стању запослености на подручју града 

Требиња 

Обрађивач: ЈУ „Завод за запошљавање РС“ - Филијала 

Требиње 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: октобар 

- Информација о извршењу Буџета Града Требиња за 

период 01.01. до 30.06.2019. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: октобар 

- Извјештај о реализацији ЛЕАП-а за 2017. и 2018. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за  стамбено комуналне послове 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: децембар 

- Информација о раду мјесних заједница 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: децембар 

- Програм заједничке комуналне потрошње за 2020. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за  стамбено комуналне послове 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: децембар 

- Програм одржавања локалних путева, некатегорисаних 

путева и улица у Граду Требињу за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: децембар 

- Програм коришћења средстава остварених по основу 

Закона о концесијама за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за привреду 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: децембар 

 

*** 

Б) НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 
 

ПРВИ КВАРТАЛ 

- Одлука о санитарној заштити изворишта „Око“ 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: јануар 

- Одлука о висини вриједности непокретности по зонама 

на територији града Требиња на дан 31.12.2018. године 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и Одјељење за 

финансије 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: јануар 

- Одлука о субвенцији ренте и трошкова уређења 

грађевинског земљишта у поступку легализације 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: јануар 

- Одлука о измјени Одлуке о висини боравишне таксе 

Обрађивач: Одјељење за привреду  

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар 

- Одлука о измјени Одлуке о одређивању паушалног 

износа боравишне таксе за угоститеље који пружају 

услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за 

изнајмљивање за сваки кревет (лежај) на годишњем 

нивоу 

Обрађивач: Одјељење за  привреду  

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар 

- Одлука о усвајању Програма уређења грађевинског 

земљишта 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар 

- Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар 

- Одлука о просјечним јединичним цијенама радова 

комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења 

јавних површина 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар 

- Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар 

- Одлука о усвајању измјена и допуна Регулационог 

плана „Засад поље“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар 

- Одлука о усвајању измјена дијела Регулационог плана 

„Брегови 2“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 
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Рок разматрања: фебруар 

- Одлука о утврђивању нацрта измјена дијела 

Регулационог плана „Брегови“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март 
 

ДРУГИ КВАРТАЛ 

- Одлука о усвајању Плана управљања Павловом 

пећином 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

- Одлука о утврђивању нацрта „Просторног плана Града 

Требиња“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

- Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета Града 

Требиња по завршном рачуну за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: мај 

- Извјештај о реализованим активностима из „Стратегије 

развоја социјалне заштите у граду Требињу 2018-2023“ 

(извјештајни период - јул 2018 - март 2019.) 

Обрађивач: Комисија за праћење стања у области 

здравства и социјалне заштите, ЈУ „Центар за социјални 

рад“ и Одјељење за друштвене дјелатности 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: мај  

- Одлука о усвајању измјена дијела Регулационог плана 

„Брегови“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: мај 

- Одлука о утврђивању нацрта урбанистичког плана 

„Требиње“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: јун 
 

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 

- Одлука о усвајању измјена дијела Регулационог плана 

„Брегови“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: јул 

- Одлука о приступању измјени дијела Регулационог 

плана „Брегови“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: август 

- Одлука о усвајању Просторног плана Града Требиња 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: септембар 

- Одлука о утврђивању нацрта измјена дијела 

Регулационог плана „Брегови“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: септембар 

- Одлука о усвајању нацрта Буџета Града Требиња за 

2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: новембар 

- Одлука о усвајању урбанистичког плана „Требиње“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: новембар 

- Одлука о висини вриједности непокретности по зонама 

на територији града Требиња на дан 31.12.2019. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: децембар 

- Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретности на подручју града Требиња за 2020. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: децембар  

- Одлука о усвајању приједлога Буџета Града Требиња за 

2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: децембар 

- Одлука о извршењу Буџета Града Требиња за 2020. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: децембар 

- Одлука о усвајању измјена дијела Регулационог плана 

„Брегови“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: децембар 
 

III 

Предлагачи и обрађивачи материјала обавезују се да 

благовремено израде и доставе материјале у штампаној и 

електронској форми Стручној служби Скупштине Града, 

најкасније до краја прве седмице у мјесецу у коме је 

планирано разматрање тих материјала. 

Уколико предлагачи и обрађивачи материјала за поједине 

сједнице не доставе материјале Стручној служби 

Скупштине у наведеном року, наведена тачка неће бити 

уврштена у дневни ред. 

Предсједник Скупштине Града Требиња стараће се о 

спровођењу овог Програма и овлаштен је да у изузетним 

случајевима може промијенити рокове претресања 

појединих питања. 
 

Број: 09-013-15/19 

Датум: 18.01.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
______________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 55. став 2. и члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/18), Замјеник  Градоначелника 

Града Требиња, донио је  
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З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се 

умањују сљедеће позиције: 

у оквиру Одјељења за привреду: 

- 4152 – грантови у земљи – грант за суфинансирање ЈП 

„Радник“ за износ од 120.000 КМ, 

у оквиру Стручне службе Скупштине: 

- 4129 – остали некласификовани расходи – избори 2019. 

За износ од 21.500 КМ, 

у оквиру Одјељења за финансије: 

- 4111 – расходи за бруто плате за износ од 114.000 КМ, 

- 4112 – расходи за бруто накнаде за износ од 17.000 КМ, 

а 

увећавају се позиције: 

у оквиру Одјељења за борачко - инвалидску заштиту: 

- 4152 – капитални грантови у земљи – адаптација 

стамбених јединица родитељима погинулих бораца за 

износ од 120.000 КМ, 

у оквиру Стручне службе Скупштине: 

- 4152 – остали грантови – грант Централној изборној 

комисији за пријевремене изборе за градоначелника у 

2019. години за износ од 21.500 КМ, 

у оквиру Одјељења за финансије: 

- 4114 – накнаде за споразумни престанак радног односа 

– по Јавном позиву за износ од 131.000 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:11-400-14/19                        Замјеник Градоначелника 

Датум:11.01.2019. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 55. став 2. и члана 59.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 10/18), Замјеник Градоначелника Града 

Требиња, донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираног Буџетом Града 

Требиња за 2019. годину (План број: 04/19 од 15.01.2019. 

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:11-400-16/19                       Замјеник Градоначелника 

Датум:22.01.2019. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 55. став 2. и члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2018. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 15/17, 6/18 и 10/18), Замјеник  

Градоначелника Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се 

умањују сљедеће позиције: 

у оквиру Одјељења за стамбено комуналне послове: 

- 4129 – остали некласификовани расходи за износ 1.375 

КМ, 

у оквиру Одјељења за привреду: 

- 4141 – субвенције по програму оспособљавања 

приправника за износ од 900 КМ, 

у оквиру ЈУ „Народна библиотека“: 

- 4112 – расходи за бруто накнаде за износ од 202 КМ, 

- 4122 – расходи по основу утрошка енергије, комуна-

лних и комуникационих услуга за износ од 2.007 КМ, 

- 4126 – расходи по основу путовања и смјештаја за 

износ 865 КМ, 

- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 54 КМ, 

у оквиру ЈУ „Техничка школа“: 

- 4112 – расходи за бруто накнаде за износ од 800 КМ, 

- 4123 – расходи за режијски материјал за износ од 370 

КМ, 

- 4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 1.090 

КМ, 

- 4126 – расходи по основу путовања и смјештаја за 

износ од 650 КМ, 

- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 140 КМ, 

у оквиру ЈУ Гимназија „Јован Дучић“: 

- 4112 – расходи за бруто накнаде за износ од 140 КМ, 

- 4123 – расходи за режијски материјал за износ од 100 

КМ, 

- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 270 КМ, 

- 4129 – остали некласификовани расходи за износ 330 

КМ, 

у оквиру ЈУ „Центар средњих школа“: 

- 4122 – расходи по основу утрошка енергије, комуна-

лних и комуникационих услуга за износ од 825 КМ, 

у оквиру ЈУ „Музеј Херцеговине“: 

- 4122 – расходи по основу утрошка енергије, комуна-

лних и комуникационих услуга за износ од 2.500 КМ, 

у оквиру ЈУ „Културни центар“: 

- 4124 – расходи за материјал за посебне намјене за износ 

од 500 КМ, а 

увећавају позиције: 

у оквиру Одјељења за стамбено комуналне послове: 

- 4122 – расходи по основу утрошка енергије, комуна-

лних и комуникационих услуга за износ од 75 КМ, 

- 4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 1.300 

КМ, 

у оквиру ЈУ „Народна библиотека“: 

- 4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 419 

КМ, 

- 4129 – остали некласификовани расходи за износ од 

2.709 КМ, 
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у оквиру ЈУ „Техничка школа“: 

- 4122 – расходи по основу утрошка енергије, комуна-

лних и комуникационих услуга за износ од 590 КМ, 

- 4129 – остали некласификовани расходи за износ од 

2.460 КМ, 

у оквиру ЈУ Гимназија „Јован Дучић“: 

- 4111 – расходи за бруто плате – приправник за износ од 

900 КМ, 

- 4122 – расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних и комуникационих услуга за износ од 700 

КМ,  

- 4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 140 

КМ, 

у оквиру ЈУ „Центар средњих школа“: 

- 4124 – расходи за материјал за посебне намјене за износ 

од 40 КМ, 

- 4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 785 КМ 

у оквиру ЈУ „Музеј Херцеговине“: 

- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 700 КМ, 

- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ 

од 1.800 КМ, 

у оквиру ЈУ „Културни центар“: 

- 6311 – издаци по основу ПДВ-а за износ од 500 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:11-400-57/19                        Замјеник Градоначелника 

Датум:23.01.2019. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 55. и 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службрни гласник Републике Српске“, број 

97/16)  и чл. 58. и 59. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

замјеник Градоначелника Града Требиња, даје 
 

С  А  Г  Л  А  С Н  О  С  Т 

на Правилник о измјени Правилника  о раду  

ЈУ „Дом младих“ Требиње 
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјени Правилника о 

раду ЈУ „Дом младих“ Требиње, број:495-12/18 од 

28.12.2018. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-1/19                          Замјеник Градоначелника 

Датум:16.01.2019. године                    Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 55. и 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службрни гласник Републике Српске“, број 

97/16)  и чл. 58. и 59. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

замјеник Градоначелника Града Требиња, даје 
 

 

С  А  Г  Л  А  С Н  О  С  Т 

на Правилник о измјенама и допунама Правилника  о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста ЈУ „Дом младих“ Требиње 
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста ЈУ „Дом младих“ Требиње, број:494-12/18 од 

28.12.2018. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у Службеном гласнику Града Требиња. 
 

Број:11-022-1-1/19                      Замјеник Градоначелника 

Датум:16.01.2019. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број: 

06-372-57/18 од 13.12.2018. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-182, упис оснивања Заједнице 

за управљање зградом, Требиње, улица Херцег Стефана 

Косаче 4. 

Оснивачи: 8 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заступа Данило Петровић, 

предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу заступа и Стоја Тубић, предсједник 

Скупштине. 
 

Број: 06-372-57/18                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 13.12.2018. године               Јања Ћапин,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број: 

06-372-58/18 од 13.12.2018. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-183, упис оснивања Заједнице 

за управљање зградом, Требиње, улица Јована Цвијића 20-

22. 

Оснивачи: 6 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заступа Петар Тасовац, 

предсједник Скупштине. За заступање је овлаштен и Мићо 

Зечевић.   
 

Број: 06-372-58/18                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 13.12.2018. године               Јања Ћапин,с.р. 
__________________________________________________________________________ 
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УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број: 

06-372-67/18 од 13.12.2018. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-184, упис оснивања Заједнице 

за управљање зградом, Требиње, улица Републике Српске 2. 

Оснивачи: 22 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заступа Милошевић Јовица, 

предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу заступа и Марко Колак, предсједник 

Скупштине.   
 

Број: 06-372-67/18                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 13.12.2018. године               Јања Ћапин,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број: 

06-372-1/19 од 17.01.2019. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-185, упис оснивања Заједнице 

за управљање зградом, Требиње, улица Републике Српске 

14/14. 

Оснивачи: 21 етажни власник зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заступа Данијел Вучић, 

предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу представља и Илија Чечур, 

предсједник Скупштине.   
 

Број: 06-372-1/19                  СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 22.01.2019. године                Јања Ћапин,с.р. 

___________________________________________________ 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

1. Одлука о додјели јавног признања Светосавска награда, господину Јовану Дутини, постхумно,    1  

2. Одлука о додјели јавног признања Светосавска награда, господину Миленку Милинићу, постхумно,   1 

3. Одлука о додјели јавног признања Светосавска награда, господину Ристу Шигуду,     1 

4. Одлука о додјели јавног признања Светосавска награда, господину Милошу Кажовићу,     2 

5. Одлука о додјели јавног признања Светосавска награда, госпођи Стојанки Гудељ,      2 

6. Одлука о употреби симбола Града Требиња,           2 

7. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске, на подручју града Требиња, путем прибављања писаних понуда, на име Бранка Братића,  4 

8. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, на подручју града Требиња, путем усменог јавног надметања, на име „Премиум виногради“  

д.о.о. Требиње,                4 

9. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске, на подручју града Требиња, путем усменог јавног надметања,  

на име Анђелић Радован, Требиње,             5 

10. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске, на подручју града Требиња, путем усменог јавног надметања, 

на име Скочајић Огњена, Требиње,             6 

11. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске, на подручју града Требиња, путем усменог јавног надметања,  

на име Ковачевић Владислав, Требиње,            7 

12. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске, на подручју града Требиња, путем усменог јавног надметања,  

на име Лугоња Раде, Требиње,             8 

13. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске, на подручју града Требиња, путем усменог јавног надметања,  

на име Нинковић Радомира, Требиње,            9 

14. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске, на подручју града Требиња, путем усменог јавног надметања,  

на име Стева Тараила, Требиње,             9 

15. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске, на подручју града Требиња, путем усменог јавног надметања,  

на име Жарковић Спасоје, Требиње,            10 
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16. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Требиња у 2019. години, 11  

17. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији града Требиња на дан 31.12.2018. године, 11 

18. Одлука о субвенцији ренте и трошкова уређења градског грађевинског земљишта у поступку легализације  

бесправно изграђених објеката,             12 

19. Закључак о давању сагласности Градоначелнику,          13  

20. Програм рада Скупштине Града Требиња за 2019. годину.          13 

 

 

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Закључак,                16 

2. Закључак,                17 

3. Закључак,                17 

4. Сагласност на Правилник о измјени Правилника о раду ЈУ „Дом младих“ Требиње,     18 

5. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника  о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних мјеста ЈУ „Дом младих“ Требиње.         18 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,        18 

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,        18 

3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,        19 

4. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.        19  
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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. 

 

 


