
 

 

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

 

 

 

 

   

 

Година LV                                                   Требиње, 15.02.2018. године                                                           Број: 2

 

 

На основу члана 36. став 2. тачка 23. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и тачке V Одлуке о стипендирању 

студената („Службени гласник Града Требиња“, број 15/16), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

15.02.2018. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

o измјени Одлуке о именовању чланова 

Комисије за додјелу стипендија 

 

I 

У Одлуци о именовању чланова Комисије за додјелу 

стипендија („Службени гласник Града Требиња“, број 1/17) 

у тачки I ријечи „Ведрана Tадић“ замјењују се ријечима 

„Ана Сорајић“. 

 

II 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-48/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 22. став 1. тачка а) подтачка 2. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 39. 

став 2. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став 2. 

тачка 12. и члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 151. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13 и 8/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

15.02.2018. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Процјене угрожености од елементарне 

непогоде и друге несреће за град Требиње 

 

I 

Овом одлуком усваја се Процјена угрожености од 

елементарне непогоде и друге несреће за град Требиње.  

 

II 

Саставни дио ове одлуке је Процјена угрожености од 

елементарне непогоде и друге несреће за град Требиње. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“ . 

 

Број:09-013-49/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 65. стaв 3, члана 69. став 1, члана 73, члана 

80, члана 125. стaв 2,  члана 134. став 2, члана 151, члана 

151.а Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске”, број 40/13, 106/15 и 3/16), 

члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) 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 

15.02.2018. године, донијела је                                                        
 

О Д Л У К У 

o измјени Одлуке о уређењу простора и 

 грађевинском земљишту 
 

I 

У Одлуци о уређењу простора и грађевинском земљишту 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/16 и 6/17) у 

члану 7. у ставу 2. иза ријечи „на“ додаје се ријеч „нова“. 
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II 
У члану 17. став 5. мијења се и гласи: 

„Закупнина се плаћа мјесечно унапријед за вријеме трајања 

закупа. 

Почетна цијена за закуп за случајеве из става 1. овог члана  

износи 30% тржишне цијене земљишта по m
2 

које се 

заузима привременом градњом мјесечно. Цијена закупа за 

случајеве из става 2. овог члана износи 30% тржишне 

цијене земљишта по m
2 

које се заузима привременом 

градњом мјесечно.“ 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-50/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16) 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 

оджаној  дана 15.02.2018. године, донијела је                                                                                                           

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању основице за обрачун ренте 

 

I 

Овом одлуком утврђује се просјечна коначна грађевинска 

цијена једног квадратног метра корисне површине 

стамбеног и пословног простора у 2017. години, на 

подручју града Требиња, као основицa за израчунавање 

висине накнаде за ренту.  

                                                                                                                                                              

II 

Просјечна коначна грађевинска цијена једног квадратног 

метра корисне површине стамбеног и пословног простора у 

2017. години износи 983,60 КМ.  

 

III 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене m² 

корисне површине стамбеног и пословног простора на 

подручју града за 2016. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 1/17).  

  

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-51/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
____________________________________________________________ 

 

На основу члана 69. став 1. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16), члана 13. и 14. Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта-пречишћен текст („Службени гласник Републике 

Српске“, број 34/14) 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 15.02.2018. године, донијела је 

 

О Д  Л У К У 

о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и 

друге јавне инфраструктуре и уређења јавних 

површина 

 

I 

Овом одлуком утврђују се просјечне јединичне цијене 

радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења 

јавних површина на подручју града Требиња. 

 

II 

Просјечне јединичне цијене радова комуналне и друге јавне 

инфраструктуре и уређења јавних површина износе:

 

 

 

 Инфрастуктура Јед.м. Јед.цијена 

1.  Водовод (Ø 110) m 121,29 

2.  Реконструкција водовода (просјек)    58,46 

3.  Фекална канализација (Ø200) m     148,35 

4.  Реконструкција фекалне m 134,01 

5.  Оборинска канализација (Ø 1200) m     691,47 

6.  Оборинска канализација (Ø   250) m 131,68 

7.  Оборинска канализација (Ø  200) m 214,43 

8.  Асфалтирање m² 79,10 

9.  Рек. асфалта Д= 5 cm m² 37,52 

10.  Рек. асфалта Д= 6 cm m² 41,76 

11.  Јавна поплочана површина (камен) m² 279,96 
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12.  Ванулични паркинг m² 46,79 

13.  Паркинг m² 46,79 

14.  Реконструкција паркинга m² 46,79 

15.  Тротоар m² 51,67 

16.  Зелене површине уз саобраћ. m² 34,29 

17.  Бициклистичке стазе m² 56,26 

18.  Пејзажно уређење m² 11,70 

19.  Спортски терен m² 34,72 

20.  Јавна расвјета  ком    947,40 

 

III 

Тржишне цијене земљишта  предвиђеног за изградњу 

комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења 

јавних површина, по зонама  износе: 

- 150 КМ/m² у првој зони 

- 100 КМ/m² у другој зони 

- 70 КМ/m² у трећој зони 

- 50 КМ/m² у четвртој зони 

- 30  КМ/m² у петој зони 

- 25 КМ/m² у шестој зони. 
 

IV 

Цијена m²  објекта предвиђеног за рушење износи 36,15 

КМ/m². 

V 

Просјечни трошкови израде докумената просторног 

уређења у складу са чланом 155. Закона о уређењу 

простора и грађењу износе 98,29 КМ/ha. 
 

VI 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и 

друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина 

објављена у „Службеном гласнику Града Требиња“, 

број 1/17. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-52/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 69. став 1. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13 и 106/15), члана 9. став 2. Правилника о обрачуну 

накнаде трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта-пречишћен текст („Службени гласник Репу-

блике Српске“, број 34/14) 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 15.02.2018. године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

о висини накнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта 

I 

Овом одлуком утврђује се висина накнаде за трошкове 

уређења градског грађевинског земљишта за 1 m² 

корисне површине објекта за проведбене документе по 

зонамана и другом комуналном опремању. 

 

II 

Трошкови уређења градског грађевинског земљишта, 

израчунати према одредбама Закона о уређењу простора 

и грађењу, Правилника о обрачуну накнаде трошкова 

уређења-пречишћен текст за документе просторног 

уређења који обухватају зоне градског грађевинског 

земљишта износе: 

Прва зона:          100,70   КМ/m² 

Друга зона:            82,93  КМ/m² 

Трећа зона:           69,03  КМ/m² 

Четврта зона:        50,24  КМ/m² 

Пета зона:             38,37  КМ/m² 

Шеста зона:           27,50 КМ/m² 

 

III 

Трошкови уређења градског грађевинског земљишта за 

подручја за које није донесен проведбни документ 

просторног уређења или је он истекао обрачунавају се 

по зонама као у тачки 2. ове одлуке. 

 

IV 

Управни поступци покренути пред надлежним органом 

до дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће се по 

одредбама одлуке која је била на снази у вријеме 

покретања поступка, осим ако је ова одлука повољнија 

за инвеститора. 

V 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о висини накнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта за 2017. годину („Службени 

гласник Града Требиња“, број 1/17). 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-53/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
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На основу члана 67, 69, 71, 72. и 73. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 4. Правилника 

о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађе-

винског земљишта („Службени гласник Републике 

Српске“, број 34/14) као 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 15.02.2018. године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма уређења грађевинског 

земљишта за 2018. годину 

 

I 

Скупштина Града Требиња усваја Програм уређења 

грађевинског земљишта за 2018. годину. 

 

II 

Саставни дио ове Одлуке је Програм уређења 

грађевинског земљишта за 2018. годину.  

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-54/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Програм уређења и опремање грађевинског земљишта 

са финансијским планом за 2018. годину (у даљем 

тексту Програм) обухвата уређење и опремање 

грађевинског земљишта на територији града Требиња, 

тј. улагања у припрему и изградњу капиталних објеката. 

Програм се заснива на рјешењима и условима 

садржаним у законима, одлукама и прописима којима се 

уређују односи у области грађевинског земљишта и 

грађења. 

Врсту и обим програмских задатака опредјељују: Буџет 

Града Требиња за 2018. годину, те стање реализације 

инвестиција и изградње објеката комуналне инфра-

структуре чија изградња траје више година, стање 

израде започете планске и техничке документације. 

Основна опредјељења Програма су: 

Рационално коришћење грађевинског земљишта и боље 

искориштење постојећих капацитета инфраструктурних 

система. 

Полазећи од наведених циљева, података о стању 

радова и материјалних оквира за реализацију Програма, 

Програм садржи избор приоритетних објеката комуна-

лне инфраструктуре и планиране активности које су 

утврђене по сљедећим основним критеријумима: 

- завршетак и довођење у функцију објеката чија је 

изградња у току; 

- одржавање континуитета изградње комуналних 

објеката значајних за развој града у цјелини; 

- изградња нових објеката и доградња постојећих 

који су неопходни за реализацију стамбене и друге 

изградње на започетим и новим локацијама; 

- израда планске и техничке документације за 

просторе и објекте чија је реализација извјесна, као 

и припрема за реализацију Програма у наредним 

годинама. 

Основе за израду Програма уређења грађевинског 

земљишта у 2018. години су: 

- Стратегија развоја Града Требиња, 

- Преузете обавезе по основу накнада за уређење 

грађевинског земљишта, 

- Студије, анализе и пројекти, 

- Приоритети произашли из постојећег стања инфра-

структуре у односу на потребе, 

- Приоритети произашли из захтјева грађана, мјесних 

заједница и јавне расправе. 

Програм обухвата активности на: 

а) припремању грађевинског земљишта за изградњу 

(прибављање земљишта, израда урбанистичке докуме-

нтације, геодетских и других подлога, инжењерско-

техничка испитивања земљишта, санациони радови и 

рашчишћавање земљишта), 

б) опремање грађевинског земљишта (изградња објеката 

водоснабдијевања и канализације, саобраћајних 

површина и уређење слободних површина и други 

радови комуналне инфраструктуре). 

Обим и врста радова планирани су на бази 

расположивих средстава за ову намјену. 
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1. Прибављање земљишта 

Локалитет Планиране услуге /радови 

 

Планирана средства: 
 

МЗ Засад 

МЗ Петрово поље 

МЗ Придворци 

Изградња система за наводњавање Требињског поља и водозахвата 

за Зубце у Требињу 

(експропријација земљишта) 

30.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Засад 
Водоснабдијевање насеља Драженска гора 

(експропријација земљишта) 

17.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Горица 

Пројекат подсистема водоснабдијевања за компоненту 2. и 3.-десна 

обала Требишњице 

(експропријација земљишта) 

40.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Шума и Површ 

МЗ Засад 

Зонинг план „Ново Требиње“ 

(експропријација земљишта) 

100.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Полице 

МЗ Придворци 

МЗ Горица 

Обилазница Петрина –Подгљивље 

(експропријација земљишта) 

65.000,00 КМ 

(буџет) 

125.000,00 КМ 

(кредит) 

УКУПНО  
377.000,00 КМ 

 

 

 

 

2. Изградња стамбених објеката за посебне социјалне групе  

Локалитет Планиране услуге /радови 
 

   Планирана средства: 
 

МЗ Центар  
Зграда за избјегла и расељена лица –„БХ-6“ 

(техничка документација, дозволе, инфраструктурни прикључци) 

62.000,00 КМ 

(буџет) 

48.000,00 КМ 

(хидроакумулације) 

УКУПНО  

 

110.000,00 КМ 
 

 

 

 

 

3. Изградња и прибављање осталих објеката  

Локалитет Планиране услуге /радови 
 

   Планирана средства: 
 

МЗ Центар 
Ватрогасни дом 

 (грађевински и  грађевинско-занатски радови) 

370.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Центар 
Стамбено-пословни објекат на Тргу слободе 

(грађевински и  грађевинско-занатски радови) 

450.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  
 

820.000,00 КМ 
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4. Изградња и прибављање саобраћајних објеката 

     Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Центар 
Саобраћајница С-1 

(извођење асфалтерских и занатско-бетонских радова) 

280.000,00 КМ 

(буџет) 

120.000,00 КМ 

(водне накнаде) 

МЗ Центар 
Улица Нова 

(извођење асфалтерских и занатско-бетонских радова) 

260.000,00 КМ 

(хидроакумулације) 

100.000,00 КМ 

(водне накнаде) 

50.000,00 КМ 

(кредит) 

МЗ Петрово поље 
Пут кроз Индустријску зону 

(извођење занатско-бетонских и асфалтерских  радова) 

107.000,00 КМ 

(буџет) 

193.000,00 КМ 

(водне накнаде) 

МЗ Засад  
Изградња паркинга код Града Сунца 

(извођење занатско-бетонских и асфалтерских  радова) 

200.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  
 

1.310.000,00 КМ 
 

 

 

 

5. Вањско освјетљење 

     Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Горица 
Јавна расвјета код Манга у Горици 

(монтажерски радови) 

10.000,00 КМ 

(кредит ) 

МЗ Засад  

Јавна расвјета (магистрални пут М-6) 

(монтажерски радови) 

 

200.000,00 КМ 

( буџет ) 

УКУПНО  

 

210.000,00 КМ 

 

 

 

 

6. Водени путеви 

Локалитет Планиране услуге /радови 

 

   Планирана средства: 

 

МЗ Засад 

МЗ Петрово поље 

МЗ Придворци 

Изградња система за наводњавање Требињског поља и водозахвата 

за Зубце у Требињу 

(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова) 

750.000,00 КМ 

(буџет) 

 

 

УКУПНО  

 

750.000,00 КМ 
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7. Изградња и прибављање водовода и  канализације 

     Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Центар 
Оборинска одводња у Старом граду 

(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова) 

7.000,00 КМ 

(водне накнаде) 

УКУПНО  

 

7.000,00 КМ 
 

 

 

8. Реконструкција и ивестиционо одржавање објеката  

     Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Центар 
Поплочавање Старог града 

(извођење занатско-бетонских радова и поплочање) 

200.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Тини 
Санација пословног центра Тини 

(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова) 

440.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Доње Полице 
Изградња атлетске стазе 

(извођење занатско-бетонских радова и опремање атлетске стазе) 

300.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Горње Полице 
Спортски терен Мокри Долови 

(извођење занатско-бетонских и асфалтерских  радова) 

10.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Центар 
Реконструкција градског парка 

(земљани радови и поплочавање) 

100.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  
 

1.050.000,00 КМ 
 

 

9. Остала материјална и непроизведена имовина 

     Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

 
Урбанистички план Требиње 

(набавка услуге израде Плана) 

120.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Улица Нова 

(техничка документација) 

7.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Алексина Међа-западна 

(докази за еколошку дозволу) 

7.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Дјечије игралиште-Тини 

(техничка документација) 

6.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Зграда за малде брачне парове 

(техничка документација) 

40.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  
 

180.000,00 КМ 
 

 

Укупно за  инфраструктуру биће уложено 4.814.000,00 КМ. Од тога су: 

 

Буџетска средства: 3.901.000,00 КМ 

Хидроакумулације: 308.000,00 КМ 

Кредитна средства: 185.000,00 КМ 

Водне накнаде:    420.000,00 КМ 

 

Број:09-013-54/18 

Датум:15.02.2018. године 

                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   Драгослав Бањак,с.р. 

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

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16), члана 17. и 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 15.02.2018. године, донијела 

је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради плана парцелације 

„Ново Требиње-запад“ 

 

I 

Приступа се изради плана парцелације „Ново Требиње-

запад“ (у даљем тексту: План). 

 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, 

који је њен саставни дио. 
 

III 

1) Граница подручја на које се односи израда Плана 

су: коридор са лијеве и са десне стране постојећег 

пута који спаја магистрални пут Требиње - 

Дубровник са туристичким комплексом Град 

Сунца, гдје је планирана изградња Западне 

обилазнице.  

2) Површина обухвата Плана је ccа 100 hа. 

 

IV 

План се доноси за временски период од 10 година. 

 

V 

Смjернице за израду Плана: 

Носилац израде Плана је дужан да се приликом израде 

Плана руководи свим важећим законским прописима и 

програмским задатком. 
 

VI 

Рок израде Плана  је  шест мјесеци од дана закључења 

Уговора са носиоцем израде Плана. 

 

VII 

Садржај планског акта:  

- намјена површина (концепт организације простора), 

- концепт парцелације по зонама и критеријуми за 

формирање парцела према врсти потреба, 

- минималне и максималне величине грађевинских 

парцела, 

- поступке парцелације и препарцелације, диобе и 

апропријације парцела, исправљање граница 

парцела за потребе грађења и друго, 

- услове коришћења,  уређења и грађења на 

грађевинским парцелама,     

- услове изградње објеката према врстама објеката, 

- потребе за јавним површинама и објектима,                                                                              

- потребе за комуналним опремањем и капацитирање 

инфраструктуре са условима прикључења у мјери 

довољној за издавање локацијских услова, 

- природне карактеристике (рељеф, хидрографија, 

геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија, 

сеизмичност, клима и друге карактеристике и 

друго) и  

- све карте стања и карте планираног рјешења 

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

Закона. 
 

VIII 

1) Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана 

предати овјерен преднацрт Плана. Носилац 

припреме Плана ће размотрити преднацрт на 

стручној расправи.  

2) Носилац израде Плана ће размотрити примједбе, 

мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена 

рјешења ће уградити у нацрт Плана. 

3) Скупштина Града Требиња на приједог носиоца 

припреме Плана утврдиће нацрт Плана, мјесто, 

вријеме и начин излагања нацрта Плана на јавни 

увид. 

4) Јавни увид ће трајати 30 дана. О мјесту, времену и 

начину излагања нацрта Плана јавност и власници 

непокретности на подручју за које се доноси План 

ће се обавијестити огласом.  

5) Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у 

просторијама Одјељења за просторно уређење, 

Центра за дозволе, МЗ  и просторијама носиоца 

израде Плана. 

6) Носилац израде Плана ће размотрити све 

примједбе, приједлоге и мишљења достављена у 

току јавног увида и о њима заузети и образложити 

свој став и тај став у писменој форми доставити 

носиоцу припреме Плана и лицима која су 

доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења. 

7) Став носиоца израде Плана према примједбама, 

приједлозима и мишљенима  разматра се на јавној 

расправи у року од 30 дана од дана затварања јавног 

увида. 

8) Позив за јавну расправу ће се јавно објавити у 

најмање једном дневном листу доступном на 

територији РС. Уколико би се приједлог Плана на 

основу прихваћених приједлога, примједаба и 

мишљења достављених у току јавног увида, 

значајно разликовао од нацрта документа, носилац 

припреме ће поново организовати јавни увид који 

се може спроводити највише два пута. 

 

IX 

1) Носилац припреме Плана по одржаној јавној 

расправи утврдиће приједлог Плана у складу са 

закључцима са расправе, најдуже у року од 30 дана.  
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2) Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о 

приједлогу Плана у року од 60 дана од дана 

утврђивања приједлога.  
 

X 

Средства потребна за покривање материјалних 

трошкова за израду Плана обезбиједиће Град Требиње. 

 

XI 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 

уређење, а носилац  израде Плана ће бити изабран у 

складу са Законом. 

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-55/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16), члана 17. и 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 15.02.2018. године, донијела 

је  
 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању нацрта измјена дијела Регулационог 

плана „Јужни градски излаз“ (Растоци Сјевер) 

 

I 

Утврђује се Нацрт измјена дијела Регулационог плана 

„Јужни градски излаз“ (у даљем тексту: План). 

 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, 

који је њен саставни дио. 

 

III 

Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 26.02.2018. до 

27.03.2018. године. 
 

IV 

О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на 

јавни увид, јавност и власници непокретности ће се 

обавијестити огласом који ће бити објављен у најмање 

два средства јавног информисања, најмање два пута с 

тим да ће прва обавијест бити објављена 8 дана прије 

почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка 

излагања нацрта на  јавни увид. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана након дана  

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

Број:09-013-56/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16), члана 17. и 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 15.02.2018. године, донијела 

је  

О  Д  Л  У  К  У 

о  утврђивању Нацрта измјена дијела Регулационог 

плана „Јужни градски излаз“ (Лушац) 

 

I 

Утврђује се Нацрт измјена дијела Регулационог плана 

„Јужни градски излаз“ Лушац (у даљем тексту: План). 
 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, 

који је њен саставни дио. 

III 

Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 26.02.2018. до 

27.03.2018. године. 

IV 

О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на 

јавни увид, јавност и власници непокретности ће се 

обавијестити огласом који ће бити објављен у најмање 

два средства јавног информисања, најмање два пута с 

тим да ће прва обавијест бити објављена 8 дана прије 

почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка 

излагања нацрта на јавни увид. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана након 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-57/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16), члана 17. и 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 15.02.2018. године, донијела 

је  

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању нацрта измјенe и допуне плана 

парцелације „Тодорићи 3“ 

 

I 

Утврђује се Нацрт измјене и допуне плана парцелације 

„Тодорићи 3“ (у даљем тексту: План). 
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II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, 

који је њен саставни дио. 

III 

Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 26.02.2018. до 

27.03.2018. године. 

IV 

О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на 

јавни увид, јавност и власници непокретности ће се 

обавијестити огласом који ће бити објављен у најмање 

два средства јавног информисања, најмање два пута с 

тим да ће прва обавијест бити објављена 8 дана прије 

почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка 

излагања нацрта на јавни увид. 
 

V 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана након дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-58/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 38. став 2. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске, број 

40/13, 106/15 и 3/16), члана 17. и 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 15.02.2018. године, донијела 

је  

О  Д  Л  У  К  У 

о Зонинг плану „Петрина-Подгљивље“ 
 

I 

Доноси се Зонинг план „Петрина - Подгљивље“ (у 

даљем тексту: План). 

II 

План се састоји од: текстуалног и графичког дијела. 

Текстуални дио Плана садржи: 

A. Уводно образложење –подаци о планирању 

Б. Анализа и оцјена стања 

Ц. Потребе, могућности и циљеви организације, 

уређења и кориштења простора 

Д. План организације, уређења и кориштења простора 

Е. Прилози 

Графички дио Плана садржи: 

Карте постојећег стања 

                                                                                                                             

1 А Геодетско-катастарска подлога-сегмент А 1:2500 

1 Б Геодетско-катастарска подлог -сегмент Б                                                                 1:2500 

2 А Карта власништва над земљиштем сегмент 

А 
1:2500 

2 Б Карта власништва над земљиштем 1:2500 

3 Инжињерско - геолошка карта 

4 Извод из урбанистичког плана Требиње 
1:2500 

5 А Синхрон.план постојећих 

инфраструктурних система - сегмент А 
1:2500 

5 Б Синхрон.план постојећих 

инфраструктурних система - сегмент Б 
1:2500 

Карте планираног рјешења 

6 А Зонинг план - сегмент А                                     Р:2500 

6 Б Зонинг план - сегмент Б               Р:2500 

7 А План саобраћаја и нивелације - сегмент А       Р:2500  

7 Б План саобраћаја и нивелације - сегмент Б        Р:2500 

8 А План хидротехничке инфраструктуре   

сегмент А                                                                    Р:2500 

8 Б План хидротехничке инфраструктуре - сегмент Б                                                                        

             Р:2500 

9 А План електроенергетске и тк инфраструктуре -

сегмент А                                                                    Р:2500     

9 Б План електроенергетске и тк инфраструктуре - 

сегмент Б                                                                     Р:2500 

III 

План је израдила „Контура“ д.о.о. Требиње и саставни je 

дио ове Одлуке. 

IV 

План се излаже на стални јавни увид у Градској управи 

Града Требиња - Одјељењу за просторно уређење.  

 

V 

О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за 

просторно уређење. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-59/18 

Датум:15.02.2018. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 36. и 72. 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 15.02.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о преносу права коришћења на некретнини у К.О. 

Требиње на Јавну установу Техничка школа 

 

I 

Овом одлуком преноси се право коришћења на Јавну 

установу Техничка школа у Требињу на некретнини 

означеној као: 

 

- дио к.ч. број 3412/2 К.О. СП Требиње описана као 

Мошње брдо, површине 3222 m
2
, уписана у з.к. 

уложак број 702, власништво Град Требиње са 1/1 

дијела, што у новом операту одговара к.ч. број 

1462/1 К.О. Требиње 1, уписана у ПЛ. број 1952, 

посјед Град Требиње са 1/1 дијела. 
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II 

Пренос права коришћења из тачке I ове одлуке врши се 

без накнаде и неће се књижити у катастарској и 

земљишнокњижној евиденцији. 
 

III 

На основу ове одлуке, са Јавном установом Техничка 

школа закључиће се Споразум о преносу права 

коришћења на некретнини из тачке I ове одлуке, којим 

ће се регулисати права и обавезе уговорних страна. 
 

IV 

Овлашћује се Градоначелник Града Требиња да на 

основу ове одлуке закључи Споразум о преносу права 

коришћења на некретнини из тачке I ове одлуке. 
 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-62/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 348. Закона о стварним правима 

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

58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 20/12) и члана 36. и 72. Статута Града Требиња 

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

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

сједници одржаној  дана 15.02.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје непокретности у 

својини Града Требиња 
 

I 

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања - 

лицитације продаја грађевинског земљишта, односно 

грађевинске парцеле у својини Града Требиња која је 

означена као: 

- к.ч. број 2518/9 К.О. СП Требиње, описана као 

Градилиште, површине 1824 m
2
, уписане у зк. ул. 

број 499, орган управљања СО Требиње са 1/1 

дијела што одговара  к.ч. број 637/58 К.О. Требиње 

1 (нови операт), површине 1824 m
2
 уписана у Пл. 

број 1017, посјед Град Требиње са 1/1 дијела.  

 

II 

Саставни дио ове одлуке чине земљишно - књижни 

извадак, посједовни лист, катастарска подлога, стручно 

мишљење Одјељења за просторно уређење веза број 11-

053-65/18 од 14.02.2018. године и извод из РП „Сјеверни 

логор“. 

III 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из 

тачке I ове Одлуке, као и остали услови продаје 

утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта 

у својини Града Требиња, у складу са Правилником о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре-

тностима у својини Републике Српске  и  јединица 

локалне самоуправе 

IV 

За учешће у поступку усменог јавног надметања - 

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у 

износу од 10% од почетне продајне цијене, а на 

Јединствени рачун Трезора Града Требиња број 571-

080-00001093-48 код Комерцијалне банке, са назнаком 

броја огласа, најкасније до дана који је огласом одређен 

за одржавање усменог јавног надметања - лицитације.  
 

V 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће 

се закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити 

купопродајну цијену на Јединствени рачун Трезора 

Града Требиња број 571-080-00001093-48 код Комерци-

јалне банке. 

Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 

7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о 

чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 
 

VI 

Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем 

огласа у средствима јавног информисања и то најка-

сније 15 дана прије дана одређеног за дан усменог 

јавног надметања - лицитације. Примјерак огласа ће се 

истовремено истаћи на огласним таблама и објавити на 

званичној интернет страници Града Требиња. 
 

VII 

Поступак усменог јавног надметања - лицитације 

грађевинског земљишта спровешће Комисија за 

лицитацију. 

VIII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-63/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 348. Закона о стварним правима 

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

58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица локалне 



 Датум: 15.02.2018. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 2 - Страна:    12 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 20/12) и члана 36. и 72. Статута Града Требиња 

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

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

сједници одржаној дана 15.02.2018. године,  донијела је 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје непокретности у 

својини Града Требиња 

 

I 

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања - 

лицитације продаја грађевинског земљишта, односно 

грађевинске парцеле у својини Града Требиња која је 

означена као: 

- к.ч. број 752/228 К.О. СП Горица, описана као 

Дубрава, површине 1000 m
2
, уписанa у зк. ул. број 

23, власништво Града Требиња са 1/1 дијела, што 

одговара к.ч. број 1770/88 К.О. Горица 2 (нови 

операт), површине 1000 m
2
 уписана у Лн. број 33, 

Град Требиње са 1/1 дијела.  

 

II 

Саставни дио ове одлуке чине земљишно - књижни 

извадак, катастарска подлога, стручно мишљење 

Одјељења за просторно уређење број: 07-36-231/17 од 

14.02.2018. године. 
 

III 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из 

тачке I ове одлуке, као и остали услови продаје 

утврдиће се огласом о продаји грађевинског земљишта 

у својини Града Требиња, у складу са Правилником о 

поступку јавног конкурса за располагање непокре-

тностима у својини Републике Српске  и  јединица 

локалне самоуправе. 

IV 

За учешће у поступку усменог јавног надметања - 

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у 

износу од 10% од почетне продајне цијене, а на 

Јединствени рачун Трезора Града Требиња број  571-

080-00001093-48 код Комерцијалне банке, са назнаком 

броја огласа, најкасније до дана који је огласом одређен 

за одржавање усменог јавног надметања - лицитације.  

 

V 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће 

се закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити 

купопродајну цијену на Јединствени рачун Трезора 

Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке. 

Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 

7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о 

чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 

 

VI 

Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем 

огласа у средствима јавног информисања, и то 

најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан усменог 

јавног надметања - лицитације. Примјерак огласа ће се 

истовремено истаћи на огласним таблама и објавити на 

званичној интернет страници Града Требиња. 
 

VII 

Поступак усменог јавног надметања - лицитације 

грађевинског земљишта спровешће Комисија за 

лицитацију. 

VIII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-64/18 

Датум:15.02.2018. 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 

15.02.2018. године, донијела је  
 

O Д Л У К У 

о висини вриједности непокретности по зонама на 

територији града Tребињa на дан 31.12.2017. године 
 

I 

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, Љубово, Дужи, Буговина, Веља Гора. 

Напријед назначена насеља овом Одлуком 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, Љубово, Дужи, Згоњево, Веља Гора, 

Лапја. 
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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, Љубово, 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, 

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 утврђује се на дан 

31.12.2017. године. 

V 

Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаној 

зони -  градска зона 1 

Вриједност грађевинског земљишта.......... 100,00 KM/m² 

Вриједност пољопривредног земљишта...... 39,89 KM/m² 

Вриједност шумског земљишта...................  55,69 KM/m² 

Вриједност индустријског земљишта.......... 50,00 KM/m² 

Вриједност осталог земљишта....................  25,00 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта – стан..1.486,94 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта – кућа..1.388,25 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта – пословни простор 

..................................................................    1.540,08 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта – индустријски објекти 

.....................................................................    594,77 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - остали објекти 

..........................................................            1.486,94 KM/m² 

 

VI 

Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаној 

зони -  градска зона 2 

Вриједност грађевинског земљишта ........... 46,67 KM/m² 

Вриједност пољопривредног земљишта ......17,80 KM/m² 

Вриједност шумског земљишта ................... 25,99 KM/m² 

Вриједност индустријског земљишта ......... 23,34 KM/m² 

Вриједност осталог земљишта ....................  11,66 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - стан . 1.424,99 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - кућ .. 1.282,49 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - пословни простор 

...........................................................           1.475,91 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти 

.......................................................                  570,00 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - остали објекти 

............................................................          1.424,99 KM/m² 
 

VII 

Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаној 

зони -  градска зона 3 

Вриједност грађевинског земљишта ..........  34,61 KM/m² 

Вриједност пољопривредног земљишта ..... 13,29 KM/m² 

Вриједност шумског земљишта .................   18,57 KM/m² 

Вриједност индустријског земљишта ......... 17,31 KM/m² 

Вриједност осталог земљишта .....................   8,66 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - стан   1.363,03 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта – кућа  1.226,73 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта – пословни простор 

..................................................................    1.411,74 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта – индустријски објекти 

..................................................................       545,21 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта – остали објекти 

...............................................................       1.363,03 KM/m² 
 

VIII 

Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаној 

зони -  градска зона 4 

Вриједност грађевинског земљишта ............20,77 KM/m² 

Вриједност пољопривредног земљишта ........7,97 KM/m² 

Вриједност шумског земљишта ................... 11,14 KM/m² 

Вриједност индустријског земљишта ..........10,39 KM/m² 

Вриједност осталог земљишта ......................  5,19 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - стан   1.239,12 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - кућа  1.115,21 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - пословни простор 

.................................................................     1.283,40 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти 

...................................................................      495,65 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - остали објекти 

..................................................................    1.239,12 KM/m² 
 

IX 

Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаној 

зони -  градска зона 5 

Вриједност грађевинског земљишта ........... 13,84 KM/m² 

Вриједност пољопривредног земљишта ........5,32 KM/m² 

Вриједност шумског земљишта ..................... 7,43 KM/m² 

Вриједност индустријског земљишта ............6,92 KM/m² 

Вриједност осталог земљишта ........................3,47 KM/m² 
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Вриједност грађевинског објекта - стан   1.239,12 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - кућа  1.115,21 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - пословни простор 

.................................................................     1.283,40 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти 

....................................................................     495,65 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - остали објекти 

..................................................................    1.239,12 KM/m² 
 

X 

Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаној 

зони -  градска зона 6 

Вриједност грађевинског земљишта ............10,39 KM/m² 

Вриједност пољопривредног земљишта ........4,00 KM/m² 

Вриједност шумског земљишта ..................... 5,57 KM/m² 

Вриједност индустријског земљишта ............5,19 KM/m² 

Вриједност осталог земљишта ....................... 2,59 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - стан   1.239,12 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - кућа  1.115,21 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - пословни простор 

....................................................................  1.283,40 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти 

....................................................................     495,65 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - остали објекти 

.................................................................     1.239,12 KM/m² 
 

XI 

Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаној 

зони -  ванградска зона В1 

Вриједност грађевинског земљишта ..............4,98 KM/m² 

Вриједност пољопривредног земљишта ........3,18 KM/m² 

Вриједност шумског земљишта ..................... 3,29 KM/m² 

Вриједност индустријског земљишта ............2,48 KM/m² 

Вриједност осталог земљишта ....................... 1,24 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - стан .... 495,65 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - кућа ....446,09 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - пословни простор 

....................................................................     513,36 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти 

.....................................................................    198,26 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта – остали објекти 

.....................................................................    495,65 KM/m² 
 

XII 

Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаној 

зони -  ванградска зона В2 

Вриједност грађевинског земљишта ..............3,83 KM/m² 

Вриједност пољопривредног земљишта ........2,14 KM/m² 

Вриједност шумског земљишта ..................... 1,15 KM/m² 

Вриједност индустријског земљишта ............1,92 KM/m² 

Вриједност осталог земљишта ......................  0,95 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - стан .....396,52 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - кућа ....356,87 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - пословни простор 

.........................................................................410,69 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти 

.........................................................................158,61 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта – остали објекти 

.........................................................................396,52 KM/m² 
 

XIII 

Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаној 

зони -  ванградска зона В3 

Вриједност грађевинског земљишта ..............3,06 KM/m² 

Вриједност пољопривредног земљишта ........0,54 KM/m² 

Вриједност шумског земљишта ..................... 0,46 KM/m² 

Вриједност индустријског земљишта ............1,53 KM/m² 

Вриједност осталог земљишта  ...................... 0,77 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - стан .....317,21 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - кућа ....285,49 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - пословни простор 

.....................................................................    328,55 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти   

.....................................................................    126,88 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - остали објекти 

.....................................................................    317,21 KM/m² 
 

XIV 

Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаној 

зони -  ванградска зона В4 

Вриједност грађевинског земљишта ..............1,53 KM/m² 

Вриједност пољопривредног земљишта ........0,18 KM/m² 

Вриједност шумског земљишта ..................... 0,15 KM/m² 

Вриједност индустријског земљишта ............0,77 KM/m² 

Вриједност осталог земљишта ....................... 0,39 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - стан .... 253,77 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - кућа ....228,39 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - пословни простор 

.....................................................................    262,84 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти 

.......................................................................  101,51 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта – остали објекти 

........................................................................ 253,77 KM/m² 
 

XV 

Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаној 

зони -  ванградска зона В5 

Вриједност грађевинског земљишта ..............0,77 KM/m² 

Вриједност пољопривредног земљишта ........0,08 KM/m² 

Вриједност шумског земљишта ..................... 0,08 KM/m² 

Вриједност индустријског земљишта ............0,39 KM/m² 

Вриједност осталог земљишта ....................... 0,19 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - стан .....203,01 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - кућа ....182,72 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - пословни простор 

....................................................................     210,28 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти 

......................................................................     81,21 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - остали објекти 

....................................................................     203,01 KM/m² 
 

XVI 

Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаној 

зони -  ванградска зона В6 
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Вриједност грађевинског земљишта ..............0,77 KM/m² 

Вриједност пољопривредног земљишта ........0,08 KM/m² 

Вриједност шумског земљишта ......................0,08 KM/m² 

Вриједност индустријског земљишта ............0,39 KM/m² 

Вриједност осталог земљишта  ...................... 0,19 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - стан .....203,01 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - кућа ....182,72 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - пословни простор 

....................................................................     210,28 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта - индустријски објекти 

.....................................................................      81,21 KM/m² 

Вриједност грађевинског објекта – остали објекти 

......................................................................   203,01 KM/m² 
 

XVII 

Oвa одлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дана 

oбjaвљивaњa у „Службеном гласнику Града Требиња“, а 

примјењиваће се од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.  

 

Број:09-013-65/18 

Датум:15.02.2018. 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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-2/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Марко Шкеро, ул. Требињских 

бригада 9, 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 Марко 

Шкеро из Требиња (у даљем тексту: закупац) 

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 

својини Републике Српске означено као: 

БП  7.  

- к.ч. број 1001, воћњаци III класе, површине 6360 m
2
, 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 1002, воћњаци III класе, површине 7500 m
2
, 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 1003/1, воћњаци III класе, површине 700 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 1003/2, воћњаци III класе, површине 5500 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 1003/3, воћњаци III класе, површине 2500 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 1004/1, воћњаци III класе, површине 3000 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0 и 

- к.ч. број 1004/2, воћњаци III класе, површине 2590 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0. 

 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 28150 m², односно 2,8150 hа. Пољопри-

вредно земљиште из претходне подтачке додјељује 

се у закуп ради обављања сточарске производње на 

период од 10 година, рачунајући од дана закључи-

вања уговора о закупу. 
 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 225,20 КМ. Закупац је дужан, 

прије закључивања уговора о закупу, за прву годину 

закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 202,60 

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 225,20 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 члана 

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. 
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VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Требиња”. 

 

Број:09-013-66/18 

Датум:15.02.2018. 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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 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 

12.03.5-330-357-1/18 од 05.02.2018. године, Скупштина 

Града Требиња на сједници одржаној дана 15.02.2018. 

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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Срђан Мискин, ул. Уска број 4, 

Засад, 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 Срђан 

Мискин из Требиња (у даљем тексту: закупац) 

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 

својини Републике Српске означено као:  

БП 4.  

- к.ч. број 910, воћњаци III класе, површине 5960 m
2
, 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0,  

- к.ч. број 911/1, воћњаци III класе, површине 2340 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 911/2, воћњаци III класе, површине 1500 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 912/1, воћњаци III класе, површине 5450 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 912/2, воћњаци III класе, површине 1300 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0 и 

- к.ч. број 913, воћњаци III класе, површине 19500 m
2
, 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0. 

БП 11. 

- к.ч. број 905, воћњаци III класе, површине 4530 m
2
, 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 906/1, воћњаци III класе, површине 2700 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 906/2, воћњаци III класе, површине 2370 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 907/1, воћњаци III класе, површине 3350 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0 и 

- к.ч. број 907/2, воћњаци III класе, површине 590 m
2
, 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 49590 m², односно 4,9590 hа. Пољопри-

вредно земљиште из претходне подтачке 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 396.72 КМ. Закупац је 

дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву 

годину закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 

357.02 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 396.72 КМ.  

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде, 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 члана 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:09-013-67/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
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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. тачке 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопри-вреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-3/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина  Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Јово Миљковић, ул. М. Милана 

Тепића бб, 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 Јово 

Миљковић (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

БП  9.  

- к.ч. број 993, воћњаци III класе, површине 2920 m
2
, 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0,  

- к.ч. број 909/1, воћњаци III класе, површине 3320 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0,  

- к.ч. број 909/2, воћњаци III класе, површине 3400 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0,  

- к.ч. број 909/3, воћњаци III класе, површине 4120 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0 и 

- к.ч. број 909/5, воћњаци III класе, површине 9680 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0,  

БП 10. 

- к.ч. број 908/1, воћњаци III класе, површине 17350 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0 и 

- к.ч. број 908/2, воћњаци III класе, површине 8050 

m
2
, К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 48840 m², односно 4,8840 hа. Пољопри-

вредно земљиште из претходне подтачке 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 390,72 КМ. Закупац је дужан, 

прије закључивања уговора о закупу, за прву годину 

закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 350,97 

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 390,72 КМ.   

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде,  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 члана 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:09-013-68/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, брoj 

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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-27/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 прибављања писаних 

понуда, број 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Илија Станковић, ул. Луке 

Вукаловића 49, 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 Илија 

Станковић (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

- к.ч. број 1180/1, воћњаци III класе, површине 2400 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 1180/2, воћњаци III класе, површине 2080 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0 

- к.ч. број 1181/1, воћњаци III класе, површине 6200 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 1527/1 (Гомиљани 2 дио 2Р), виноград I 

класе, површине 10000 m², К.О. Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8, 

- к.ч. број 1527/1 (Гомиљани 2 дио 3Р), виноград I 

класе, површине 5000 m², К.О. Гомиљани 2, ПЛ број 

219/8 и 

- к.ч. број 1527/1 (Гомиљани 2 дио 4Р), виноград I 

класе, површине 5000 m², К.О. Гомиљани 2, ПЛ број 

219/8. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 30680 m², односно 3,0680 hа. Пољопри-

вредно земљиште из претходне подтачке додјељује 

се у закуп ради обављања ратарске 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 285,44 КМ. Закупац је дужан, 

прије закључивања уговора о закупу, за прву годину 

закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 235,44 

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 285,44 КМ.   

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде, 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 члана 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:09-013-69/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, брoj 

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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-4/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина  Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Ристо Прцовић, Тодорићи број 5, 

Требиње, за додјелу у закуп пољопривредног земљишта 

у својини Републике Српске које се налази на 

територији града Требиња. 
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II 

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

Прцовић (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као:  

- к.ч. број 1527/1 (Гомиљани 2 дио 1Р), виноград I 

класе, површине 12945 m², К.О. Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8.  

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 12945 m², односно 1,2945 hа. Пољопри-

вредно земљиште из претходне подтачке додјељује 

се у закуп ради обављања ратарске 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 129,45 КМ. Закупац је дужан, 

прије закључивања уговора о закупу, за прву годину 

закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 96,45 

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 129,45 КМ.   
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде, 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 члана 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:09-013-70/18 

Датум:15.02.2018. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, брoj 

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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-5/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници, одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Срђан Скочајић, Требињских 

бригада бб, 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 Срђан 

Скочајић (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као:  

- к.ч. број  1238/3 (Чичево 2 дио 1В), ливада I класе, 

површине 20000 m
2
, К.О. Чичево 2, ПЛ број 1/14. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 20000 m², односно 2 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходне подтачке 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 165,00 

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.   
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IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде, 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 члана 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:09-013-71/18 

Датум:15.02.2018. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, брoj 

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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-6/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина  Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име КПЗ Требиње ПЈ ,,ПУДАРИЦА“, ул. 

Републике Српске број 31, 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 КПЗ 

Требиње - ПЈ ,,ПУДАРИЦА“ ул. Републике Српске 

број 31, 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 2В), ливада I класе, 

површине 13499 m
2
, К.О. Чичево 2, ПЛ број 1/14, 

- к.ч. број  1238/3 (Чичево 2 дио 3В), ливада I класе, 

површине 80000 m
2
, К.О. Чичево 2, ПЛ број 1/14, 

- к.ч. број  1238/5 (Чичево 2 дио 6В), ливада I класе, 

површине 50000 m
2
, К.О. Чичево 2, ПЛ број 1/14, 

- к.ч. број  1238/5 (Чичево 2 дио 7В), ливада I класе, 

површине 44393 m
2
, К.О. Чичево 2, ПЛ број 1/14. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 187892 m², односно 18,7892 hа. Пољопри-

вредно земљиште из претходне подтачке додјељује 

се у закуп ради обављања воћарске и виногра-

дарске 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 1.878,92 КМ. Закупац је дужан, 

прије закључивања уговора о закупу, за прву годину 

закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 

1.691,02 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 1.878,92 КМ.  
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде, 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 члана 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. 
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VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња”. 

 

Број:09-013-72/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, брoj 

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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-7/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина  Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Далиборка Кулаш, Дражин До, 

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 Далиборка 

Кулаш (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

- к.ч. број 1238/3 (Чичево 2 дио 5В), ливада I класе, 

површине 50000 m², К.О.  Чичево 2, ПЛ број 1/14. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 50000 m², односно 5 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходне подтачке 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 500,00 КМ. Закупац је дужан, 

прије закључивања уговора о закупу, за прву годину 

закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 450,00 

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 500,00 КМ. 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде,  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 члана 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:09-013-73/18 

Датум:15.02.2018. 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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-8/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина  Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 
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I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

на подручју  града Требиња путем прибављања писаних 

понуда, број 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Миљко Миљковић, Гомиљани 21, 

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 Миљко 

Миљковић (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као:  

- к.ч. број 1527/1 (Гомиљани 2 дио 1В), виноград I 

класе, површине 20000 m², К.О.  Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 20000 m², односно 2 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходне подтачке 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 200,00 КМ.   

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде, 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 члана 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:09-013-74/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, брoj 

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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-9/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Спасоје Жарковић, ул. Светог 

Василија бб, Требиње, за додјелу у закуп пољопри-

вредног 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 (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

- к.ч. број 1527/1 (Гомиљани 2 дио 2В), виноград I 

класе, површине 10000 m², К.О.  Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 10000 m², односно 1 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходне подтачке додјељује се у 

закуп ради обављања воћарске и виноградарске 

производње на период од 20 година, рачунајући од 

дана закључивања уговора о закупу. 
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III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 

ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 

годишње закупнине у износу од 100,00 КМ. Закупац је 

дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву 

годину закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 

80,00 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 100,00 КМ.  
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде, 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 члана 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:09-013-75/18 

Датум:15.02.2018. 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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-10/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Раде Нинковић, Доње Врбно, 

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 Рада 

Нинковића (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

- к.ч. број 1527/1 (Гомиљани 2 дио 3В), виноград I 

класе, површине 10000 m², К.О. Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8.  

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 10000 m², односно 1 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходне подтачке 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 100,00 КМ. Закупац је 

дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву 

годину закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 

50,00 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 100,00 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 члана 

63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V 

Ако закупопримац  одустане  од закључивања 

понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат 

уплаћене кауције. 
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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:09-013-76/18 

Датум:15.02.2018. 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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-11/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина  Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Милош Вучуревић, Придворци 108, 

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 Милош 

Вучуревић (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

- к.ч. број 1527/1 (Гомиљани 2 дио 4В), виноград I 

класе, површине 10000 m², К.О.  Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8.  

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 10000 m², односно 1 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходне подтачке 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 100,00 КМ. Закупац је 

дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву 

годину закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 

80,00 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 100,00 КМ. 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде, 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 члана 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:09-013-77/18 

Датум:15.02.2018. 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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-12/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 прибављања писаних 

понуда, број 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Васо Марић, Гомиљани број 1, 

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 Васо Марић 

(у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп 

пољопривредно земљиште у својини Републике 

Српске означено као: 

- к.ч. број 1527/1 (Гомиљани 2 дио 5В), виноград I 

класе, површине 20000 m², К.О. Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8.  

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 20000 m², односно 2 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходне подтачке 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 водопри-

вреде,  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 члана 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:09-013-78/18 

Датум:15.02.2018. 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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-13/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Предраг Милићевић, Ј. Анжујске 

број 3, 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 Предрага 

Милићевића (у даљем тексту: закупац) додјељује се 

у закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

- к.ч. број 1527/3 (Гомиљани 2 дио 6В), виноград I 

класе, површине 10000 m², К.О.  Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 10000 m², односно 1 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходне подтачке додјељује се у 

закуп ради обављања воћарске и виноградарске 
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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 100.00 КМ. Закупац је дужан, 

прије закључивања уговора о закупу, за прву годину 

закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 90,00 

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 100,00 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 члана 

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:09-013-79/18 

Датум:15.02.2018. 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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-15/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Зоран Ђелмо, Придворци бб, 

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 Зоран 

Ђелмо (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

- к.ч. број 1527/3 (Гомиљани 2 дио 7В), виноград I 

класе, површине 10000 m², К.О. Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8 и 

- к.ч. број 1527/3 (Гомиљани 2 дио 10В), виноград I 

класе, површине 10000 m², К.О. Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 20000 m², односно 2 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходне подтачке 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 

160,00 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 члана 

63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту. 
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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:09-013-80/18 

Датум:15.02.2018. 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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-14/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина  Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Лука Самарџић, Руска бб, 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 Лука 

Самарџић (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

- к.ч. број 1638 (Полице дио 3В), вишњик I класе, 

површине 3348 m², К.О. Полице, ПЛ број 631/424. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 3348 m², односно 0,3348 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходне подтачке 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 33,48 КМ. Закупац је 

дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву 

годину закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 

30,08 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 33,48 КМ.   

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде, 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 члана 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:09-013-81/18 

Датум:15.02.2018. 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), 

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-16/18 од 
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05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Подрум ,,Тарана“ д.о.о., Обала Луке 

Вукаловића бб, Требиње, за додјелу у закуп пољопри-

вредног земљишта у својини Републике Српске које се 

налази на територији града Требиња. 
 

II 

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

,,Тарана“ д.о.о. (у даљем тексту: закупац) додјељује 

се у закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

- к.ч. број 752 (Придворци 1 дио 1В), воћњаци I 

класе, површине 10000 m², К.О. Придворци 1, ПЛ 

број 132/7, 

- к.ч. број 752 (Придворци 1 дио 2В), воћњаци I 

класе, површине 10000 m², К.О. Придворци 1, ПЛ 

број 132/7, 

- к.ч. број 752 (Придворци 1 дио 3В), воћњаци I 

класе, површине 10000 m², К.О. Придворци 1, ПЛ 

број 132/7, 

- к.ч. број 752 (Придворци 1 дио 4В), воћњаци I 

класе, површине 10000 m², К.О. Придворци 1, ПЛ 

број 132/7, 

- к.ч. број 752 (Придворци 1 дио 5В), воћњаци I 

класе, површине 10000 m², К.О. Придворци 1, ПЛ 

број 132/7, 

- к.ч. број 752 (Придворци 1 дио 6В), воћњаци I 

класе, површине 10000 m², К.О. Придворци 1, ПЛ 

број 132/7, 

- к.ч. број 752 (Придворци 1 дио 7В), воћњаци I 

класе, површине 10000 m², К.О. Придворци 1, ПЛ 

број 132/7. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 70000 m², односно 7 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходног става додјељује се у закуп 

ради обављања воћарске и виноградарске прои-

зводње 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 700,00 КМ. Закупац је 

дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву 

годину закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 

600,00 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 700,00 КМ.  

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде,  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 члана 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:09-013-82/18 

Датум:15.02.2018. 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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 

12.03.5-330-357-17/18 од 05.02.2018. године, Скупштина  

Града Требиња на сједници одржаној дана 15.02.2018. 

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 
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понуда, број 11-330-23/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Славојка Чалија, Старине Новака 

број 13, 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 Славојка 

Чалија (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

- к.ч. број 1527/3 (Гомиљани 2 дио 8В), виноград I 

класе, површине 10000 m², К.О.  Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8, 

- к.ч. број 1527/3 (Гомиљани 2 дио 9В), виноград I 

класе, површине 10000 m², К.О.  Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8, 

- к.ч. број 1527/3 (Гомиљани 2 дио 11В), виноград I 

класе, површине 10000 m², К.О.  Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8 и 

- к.ч. број 1527/3 (Гомиљани 2 дио 13В), виноград I 

класе, површине 14566 m², К.О.  Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 44566 m², односно 4,4566 hа. Пољопри-

вредно земљиште из претходне подтачке 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 445,66 КМ. Закупац је 

дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву 

годину закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 

391,06 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 445,66 КМ.   

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде,  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 члана 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:09-013-83/18 

Датум:15.02.2018. 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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-18/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Владислав Ковачевић, Теразије 10, 

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 Владислав 

Ковачевић (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

- к.ч. број 1527/3 (Гомиљани 2 дио 12В), виноград I 

класе, површине 10000 m², К.О. Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 10000 m², односно 1 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходне подтачке додјељује се у 

закуп ради обављања воћарске и виноградарске 
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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 100,00 КМ. Закупац је 

дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву 

годину закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 

55,50 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 100,00 КМ. 
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде, 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 члана 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:09-013-84/18 

Датум:15.02.2018. 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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-19/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Тома Вучинића, Вожда Карађорђа 

45, 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 Тома 

Вучинића (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

- к.ч.  број 611/3, виноград II класе, површине  3500 

m², К.О. Мостаћи, ПЛ број 99 и  

- к.ч.  број 611/4, њива II класе, површине 10174 m², 

К.О. Мостаћи, ПЛ број 99. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 13674 m², односно 1,3674 hа. Пољопри-

вредно земљиште из претходне подтачке 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 123.07 КМ. Закупац је 

дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву 

годину закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 

90,77 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 123.07 КМ. 

 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде, 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 члана 63. и 64. 

Закона о пољопривредном земљишту. 
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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:09-013-85/18 

Датум:15.02.2018. 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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-20/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана  15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име ПЗ ,,Смоквица“ Сјеверни логор бб, 

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 ПЗ 

,,Смоквица“ Требиње (у даљем тексту: закупац) 

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 

својини Републике Српске означено као: 

 

 

БП 1. 

- к.ч.  број 443/2, пашњаци IV класе, површине 820 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч.  број 443/3, пашњаци VI класе, површине 920 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч.  број 447/1, пашњаци IV класе, површине 380 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч.  број 447/2, пашњаци VI класе, површине 400 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч.  број 447/3, пашњаци VI класе, површине 230 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч.  број 447/4, пашњаци VI класе, површине 160 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч.  број 447/5, пашњаци VII класе, површине 950 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч.  број 447/6, пашњаци IV класе, површине 1000 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч. број 447/7, пашњаци VI класе, површине 500 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч.  број 448/1, пашњаци VII класе, површине 850 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч.  број 448/2, пашњаци VI класе, површине 140 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч. број 448/3, пашњаци VI класе, површине 210 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч.  број 449/1, пашњаци VI класе, површине 760 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч.  број 449/2, пашњаци IV класе, површине 840 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч. број 449/3, пашњаци VI класе, површине 440 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч.  број 449/4, пашњаци VI класе, површине 240 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч. број 449/5, пашњаци VI класе, површине 660 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч.  број 450, пашњаци IV класе, површине 4230 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1, 

- к.ч. број 454/2, пашњаци VI класе, површине 2870 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1 и 

- к.ч.  број 454/3, пашњаци VI класе, површине 2020 

m
2
, К.О. Месари, ПЛ број 78/1. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 18620 m², односно 1,862 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходне подтачке 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 96,25 КМ. Закупац је 

дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву 

годину закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 

86,55 КМ, а која је умањена за износ уплаћене кауције. 

Годишња закупнина за све наредне године закупа 
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уплаћујe се 30 дана унапријед, на годишњем нивоу у 

износу од 96,25 КМ.   

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде, 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 члана 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:09-013-86/18 

Датум:15.02.2018. 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.  тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-21/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина  Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Слађана Пујо, Гомиљани број 20, 

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 Пујо 

Слађана (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

- к.ч. број 1527/1 (Гомиљани 2 дио 14 П), виноград I 

класе, површине 15000 m², К.О.  Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8, 

- к.ч. број 1527/1 (Гомиљани 2 дио 16 П), виноград I 

класе, површине 15000 m², К.О.  Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 30000 m², односно 3 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходне подтачке 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 300,00 КМ. Закупац је дужан, 

прије закључивања уговора о закупу, за прву годину 

закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 270,00 

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 300,00 КМ. 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде, 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 члана 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:09-013-87/18 

Датум:15.02.2018. 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.  тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-22/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Риста Пртила, Гомиљани број 32, 

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 Ристо 

Пртило (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

- к.ч. број 1527/1 (Гомиљани 2 дио 15 П), виноград I 

класе, површине 10000 m², К.О.  Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8, 

- к.ч. број 1527/1 (Гомиљани 2 дио 17 П), виноград I 

класе, површине 10000 m², К.О.  Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 20000 m², односно 2 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходне подтачке 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 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 водопри-

вреде, 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 члана 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:09-013-88/18 

Датум:15.02.2018. 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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-23/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 
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I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

на подручју града Требиња путем прибављања писаних 

понуда, број 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Радомир Радић, Дражин До, 

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 Радомира 

Радића (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

- к.ч. број 1527/1 (Гомиљани 2 дио 18 П), виноград I 

класе, површине 20000 m², К.О.  Гомиљани 2, ПЛ 

број 219/8. 

- Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 20000 m², односно 2 hа. 

2) Пољопривредно земљиште из претходне подтачке 

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 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 водопри-

вреде, 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 члана 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:09-013-89/18 

Датум:15.02.2018. 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.  тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-25/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име ,,Премиум виногради“ д.о.о., 

Никшићки пут број 83, 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 ,,Премиум 

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

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 

својини Републике Српске означено као: 

БП 1. 

- к.ч. број 3842, воћњак II класе, површине 4800 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3844, воћњак II класе, површине 6800 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3841, воћњак II класе, површине 6500 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3848, воћњак II класе, површине 820 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3843, воћњак II класе, површине 5000 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 
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- к.ч. број 3846, воћњак II класе, површине 470 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3847, воћњак II класе, површине 2800 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3845, воћњак II класе, површине 4130 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3845, воћњак II класе, површине 3070 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1 и 

- к.ч. број 3846, воћњак II класе, површине 7130 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1.           

БП 1. - укупне површине 41520 m² 

БП 2. 

- к.ч. број 3916, воћњак II класе, површине 6300 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3917, воћњак II класе, површине 4080 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3915, воћњак II класе, површине 6480 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3918, воћњак II класе, површине 10500 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3916, воћњак II класе, површине 3300 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1 и 

- к.ч. број 3919, воћњак II класе, површине 7000 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1. 

БП 2. - укупне површине 37660 m² 

БП 3. 

- к.ч. број 3924, воћњак II класе, површине 5990 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3922/2, воћњак II класе, површине 5580 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3926, воћњак II класе, површине 2610 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3920, воћњак II класе, површине 3300 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3922/1, воћњак II класе, површине 1170 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3921/1, воћњак II класе, површине 3380 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3925/1, воћњак II класе, површине 4450 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3925, воћњак II класе, површине 1710 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3923, воћњак II класе, површине 5000 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3921/2, воћњак II класе, површине 2830 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3992/2, воћњак II класе, површине 1610 m², 

К.O. Љубомир, ПЛ број 203/1 и 

- к.ч. број 3991, воћњак II класе, површине 2800 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1. 

БП 3. - укупне површине  40430 m² 

БП 4. 

- к.ч. број 3355/1, воћњак II класе, површине 890 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3355/2, воћњак II класе, површине 1000 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3355/3, воћњак II класе, површине 800 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3356, воћњак II класе, површине 600 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3370, воћњак II класе, површине 3000 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3371/1, воћњак II класе, површине 2100 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3371/2, воћњак II класе, површине 1980 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3371/3, воћњак II класе, површине 1840 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3371/4, воћњак II класе, површине 1800 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3373, воћњак II класе, површине 2500 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3372, воћњак II класе, површине 3250 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3374 , воћњак II класе, површине 2300 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3376, воћњак II класе, површине 2500 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3381, воћњак II класе, површине 1500 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3378, воћњак II класе, површине 2500 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3377, воћњак II класе, површине 1400 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3382/1, воћњак II класе, површине 1500 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3382/1, воћњак II класе, површине 910 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3382/2, воћњак II класе, површине 340 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3415, воћњак II класе, површине 3330 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3411, воћњак II класе, површине 2800 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3412, воћњак II класе, површине 1350 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1, 

- к.ч. број 3413, воћњак II класе, површине 1400 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1 и 

- к.ч. број 3414, воћњак II класе, површине 2900 m², 

К.О. Љубомир, ПЛ број 203/1. 

БП  4. - укупне површине 44490 m². 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 164100 m², односно 16,41 hа. Пољопри-

вредно земљиште из претходне подтачке 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 1.476,90 КМ. Закупац је 
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дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву 

годину закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 

1.329,20 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 1.476,90 КМ.   

 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде, 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 члана 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:09-013-90/18 

Датум:15.02.2018. 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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-24/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име Небојша Милишић, Придворци Оток 

5, 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 Небојша 

Милишић (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини 

Републике Српске означено као: 

- к.ч. број 1638 (Полице дио 1 П), вишњик I класе, 

површине 30000 m², К.О. Полице, ПЛ број 613/424. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 30000 m², односно 3 hа. Пољопривредно 

земљиште из претходне подтачке 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 300,00 КМ. Закупац је дужан, 

прије закључивања уговора о закупу, за прву годину 

закупа уплатити годишњу закупнину у износу од од 

252,90 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 300,00 КМ.  

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде, 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 члана 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. 
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VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број:09-013-91/18 

Датум:15.02.2018. 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. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 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 Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број 12.03.5-330-357-26/18 од 

05.02.2018. године, Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 15.02.2018. 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 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године, а у 

складу са чланом 59. Закона о пољопривредном 

земљишту, прихвата се као најповољнија, понуда 

достављена на име ,,Анђелић“ д.о.о., 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“ 

д.о.о. (у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп 

пољопривредно земљиште у својини Републике 

Српске означено као: 

БП 5. 

- к.ч. број 953/2, воћњаци  III класе,  површине 1800 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 954/1, воћњаци  III класе,  површине  1180 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 954/2, воћњаци  III класе,  површине 1550 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 954/3, воћњаци  III класе,  површине 2420 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 954/4, воћњаци  III класе,  површине 2080 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 956/1 , воћњаци  III класе,  површине 3130 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 956/2, воћњаци  III класе,  површине 1260 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 956/3, воћњаци  III класе,  површине 2930 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 956/4, воћњаци  III класе,  површине 1640 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 957, воћњаци  III класе,  површине 7750 m², 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 958, воћњаци  III класе,  површине 5360 m², 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 959, воћњаци  III класе,  површине 5300 m², 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 960, воћњаци  III класе,  површине 5400 m², 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 962/1, воћњаци  III класе,  површине 17000 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 962/2, воћњаци  III класе,  површине 1150 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 963/1, воћњаци  III класе,  површине 880 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 963/2, воћњаци  III класе,  површине 680 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 966/1, воћњаци  III класе,  површине 1780 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 966/2, воћњаци  III класе,  површине 4000 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 966/3, воћњаци  III класе,  површине 2360 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 966/4, воћњаци  III класе,  површине 2740 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 966/5, воћњаци  III класе,  површине 550 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 967/1, воћњаци  III класе,  површине 2400 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 967/2, воћњаци  III класе,  површине 4550 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 967/3, воћњаци  III класе,  површине 1000 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 968/1, воћњаци  III класе,  површине 870 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0 и 

- к.ч. број 968/2, воћњаци  III класе,  површине 3750 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0. 

БП 5. – укупне површине 85510 m² 

БП 6. 

- к.ч. број 935/1, воћњаци  III класе,  површине 3550 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 935/2, воћњаци  III класе,  површине 4400 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 935/3, воћњаци  III класе,  површине 220 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 936/1, воћњаци  III класе,  површине 4480 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 936/2, воћњаци  III класе,  површине 1940 

m,², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 
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- к.ч. број 937/1, воћњаци  III класе,  површине 4650 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 937/2, воћњаци  III класе,  површине 1900 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 937/3, воћњаци  III класе,  површине 1280 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 938/1, воћњаци  III класе,  површине 2800 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 938/2, воћњаци  III класе,  површине 1230 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 939/1, воћњаци  III класе, површине 2800 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 939/2, воћњаци  III класе,  површине 1200 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 940, воћњаци  III класе,  површине 3350 m², 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 941, воћњаци  III класе,  површине 3750 m², 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 942, воћњаци  III класе,  површине 3500 m², 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 943/1, воћњаци  III класе,  површине 4220 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 943/2, воћњаци  III класе,  површине 4250 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 944, воћњаци  III класе,  површине 2860 m², 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 945, воћњаци  III класе,  површине 3000 m², 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 946, воћњаци  III класе,  површине 6200 m², 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 947, воћњаци  III класе,  површине 5600 m², 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 948, воћњаци  III класе,  површине 4320 m², 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 950, воћњаци  III класе,  површине 3600 m², 

К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 951/1, воћњаци  III класе,  површине 3700 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 951/2, воћњаци  III класе,  површине 4180 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0, 

- к.ч. број 952/1, воћњаци  III класе,  површине 2700 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0 и 

- к.ч. број 952/2, воћњаци  III класе,  површине 3150 

m², К.О. Врпоље, ПЛ број 141/0. 

БП 6. – укупне површине 88830 m². 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 174340 m², односно 17,434 hа. Пољопри-

вредно земљиште из претходне подтачке 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 1.394,72 КМ. Закупац је 

дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву 

годину закупа уплатити годишњу закупнину у износу од 

1.255,25 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 1.394,72 КМ. 
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде, 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:09-013-92/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 36. и 72. 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 15.02.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о додјели на кориштење пословног простора 

 

I 

Генералном конзулату Републике Србије - Бања Лука, 

додјељује се на кориштење без накнаде, пословни 

простор у склопу објекта „кућа Ћеловића“, у улици 

Његошева број 4, Требиње, дио приземља, спрат и 

поткровље, укупне површине 310,19 m
2
, к.ч. број 2573/2, 

уписана у з.к. уложак број 294 К.О. СП Требиње.  
 

II 

Пословни простор из тачке I ове одлуке користиће се у 

сврху рада Конзуларне канцеларије Генералног 

конзулата Републике Србије - Бања Лука, са сједиштем 

у Требињу. 
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III 

Овлашћује се Градоначелник да, у име Града Требиња, 

закључи уговор о кориштењу пословног простора из 

тачке I ове одлуке.  

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-94/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

сједници одржаној дана 15.02.2018. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о  исплати штете од пожара у 2017. години на 

подручју града Требиња 

 

I 

На основу Извјештаја  Комисије за утврђивање штете на 

пожариштима  на подручју града Требиња у 2017. 

години, извршиће се исплата  финансијских  средстaва 

за  санацију посљедица штета од пожара у висини од 

30% од укупне процијењене директне  штете. 

 

II 

Средства је обезбиједила Влада Републике Српске и 

Град Требиње. 

III 

Пренос средстава  на текући рачун лица  оштећених 

пожаром извршиће се на основу Закључка Градоначе-

лника Града Требиња. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-96/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
____________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 36. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018. године, донијела 

је 

 

 

О Д Л У К У 
 

I 

1) Госпођа Бранка Драшковић разрјешава се са мјеста 

вршиоца дужности директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Требиње, на лични захтјев. 

2) Именована ће обављати послове вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Требиње до тренутка примопредаје 

дужности у складу са чланом 46. и 47. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), а најкасније осам 

дана од дана ступања одлуке на снагу. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу 15 дана од дана објављивања 

у  „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-97/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 25/09, 

41/03), члана 36. Статута Града Требиња („Службени 

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

6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

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

и 8/17), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 15.02.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности директора Јавне 

здравствене  установе „Дом здравља“ Требиње 
 

I 

Господин Васо Мијановић, магистар правних наука, 

именује се за вршиоца дужности директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Требиње. 
 

II 

1) Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

директора до коначног избора директора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ Требиње.  

2) Именовани ће ступити на мјесто вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља“ Требиње у тренутку примопредаје 

дужности у складу са чланом 46. и 47. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), а најкасније осам 

дана од дана ступања одлуке на снагу. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу 15 дана од дана објављивања 

у  „Службеном гласнику Града Требиња“.  
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Број:09-013-98/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

6/15, 3/16 и 6/17) и члана 92. и 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018. године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о остваривању Програма 

рада Скупштине за период октобар – децембар 

2017. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  
 

Број:09-013-29/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Одлуке о оснивању Фонда солидарности Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/17),  

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

15.02.2018. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду „Фонда солидарности 

Града Требиња“ за период од 01.01.2017. до 

31.12.2017. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  
 

Број:09-013-30/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 23. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 36. став 2. тачка 25. и члана 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13 и 8/17), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

15.02.2018. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду Одбора за жалбе за 

2017. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  
 

Број:09-013-31/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018.  године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње за 2018. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-34/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018.  године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Дом 

младих“ Требиње за 2018. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-35/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
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На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018.  године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Центар 

за информисање и образовање“ Требиње за 2018. 

годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-36/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018.  године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе 

„Културни центар“ Требиње за 2018. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-37/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018.  године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе 

„Туристичка организација Града Требиња“ Требиње 

за 2018. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-38/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018.  године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Требиње за 2018. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-39/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018.  године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне здравствене 

установе „Апотека“ Требиње за 2018. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-40/18 

Датум:15.02.2018. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018.  године, донијела 

је 
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З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе 

„Требињеспорт“ Требиње за 2018. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-41/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018.  године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Матичне музејске 

установе „Музеј Херцеговине“ Требиње за 2018. 

годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-42/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018.  године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Народна 

библиотека“ Требиње за 2018. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-43/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018.  године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Агенција 

за развој малих и средњих предузећа Града 

Требиња“ Требиње за 2018. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-44/18   

Датум:15.02.2018.године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018.  године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе 

„Екологија и безбједност“ Требиње за 2018. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-45/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске, број 75/04 и 

78/11), тачке X и XI Одлуке о оснивању ЈП „Радник“ 

д.о.о. Требиње („Службени гласник Града Требиња“, 

број 15/16 и 1/17), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018.  године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавног предузећа 

„Радник“ Требиње за 2018. годину.  
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2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

  

Број:09-013-46/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 72. 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 и 8/17) и тачке XVII Одлуке о 

оснивању Аграрног фонда Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 1/17 и 15/17), Скупштина 

Града Требиња, на сједници одржаној дана 15.02.2018.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Аграрног фонда Града 

Требиња за 2018. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

  

Број:09-013-47/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

15.02.2018. године, на основу члана 23. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 72. 

Статута Града Требиња (,,Службени гласник Града 

Требиња”, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) у предмету 

купопродаје некретнинa доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња 

Луки Петровићу да може закључити Уговоре о 

купопродаји некретнина које су уписане у К.О. СП 

Површ и у Катастар непокретности у К.О. 

Гомиљани 2, у сврху привођења намјени земљишта 

обухваћеног Зонинг планом „Ново Требиње“. 

2. Уговори о купородаји ће се потписати са 

власницима некретнина у обухвату Зонинг плана 

„Ново Требиње“. 

3. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-60/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

15.02.2018. године, на основу члана 23. Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 72. 

Статута Града Требиња (,,Службени гласник Града 

Требиња”, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) у предмету 

купопродаје некретнинa доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња 

Луки Петровићу да може закључити Уговоре о 

купопродаји некретнина које су уписане у К.О. СП 

Горица, К.О. СП Требиње и К.О. СП Придворци, у 

сврху привођења намјени земљишта обухваћеног 

Зонинг планом „Петрина-Подгљивље“. 

2. Уговори о купородаји ће се потписати са 

власницима некретнина у обухвату Зонинг плана 

„Петрина-Подгљивље“. 

3. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-61/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018. године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Информација о раду мјесних заједница 

за 2017. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  
 

Број:09-013-93/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 15.02.2018. године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 
  
1. Прихвата се Извјештај о штетама од пожара у 2017. 

години на подручју града Требиња.  
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2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  
 

Број:09-013-95/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 90. и 91. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња 

на сједници, одржаној дана 15.02.2018. године, донијела 

је  

П Р О Г Р А М     Р А Д А 

Скупштине Града Требиња за 2018. годину 

 

I 

Програмом рада Скупштине Града Требиња за 2018. 

годину утврђују се основни задаци Скупштине који 

произилазе из законом прописаних обавеза, утврђене 

политике и интереса грађана. 

Програм ће се прилагођавати 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 

2018. години разматрати сљедеће тачке: 

 

А) ПРОГРАМИ, ИЗВЈЕШТАЈИ, ИНФОРМАЦИЈЕ И 

ПЛАНОВИ 
 

ПРВИ КВАРТАЛ 
 

Програм рада Скупштине Града Требиња за 2018. 

годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине Града 

Требиња  

Предлагач: Колегијум Скупштине Града Требиња  

Рок разматрања: јануар  

 

Извјештај о раду Фонда солидарности за 2017. годину 

Обрађивач: Одјељење за  друштвене дјелатности 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар  
 

Појединачни програми рада јавних установа, јавног 

предузећа и фонда чији је оснивач Град Требиње за 

2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за  привреду и јавне установе 

чији је оснивач Град Требиње 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар 

Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине за 

период октобар-децембар  2017. године 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине 

Предлагач:Колегиј Скупштине 

Рок разматрања: фебруар 
 

Програм уређења грађевинског земљишта 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар  
 

Извјештај о реализацији средњорочног плана капита-

лних инвестиција за период 2017-2022. година 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март  
 

Информација о стању јавног реда и мира, кримина-

литета и безбједности саобраћаја на подручју града 

Требиња за период 01.07.2017. године до 31.12.2017. 

године  

Обрађивач: Полицијска управа Требиње 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март  
 

Информација о раду удружења грађана - невладиних 

организација које се суфинансирају из Буџета Града 

Требиња 

Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март 
 

Извјештај о реализацији Програма развоја спорта Града 

Требиња за 2017. годину 

Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март  
 

Програм развоја спорта Града Требиња за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март 
 

Информација о статусу и материјалном положају пензи-

онера на подручју Града Требиња 

Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности и 

Комисија за праћење стања у  области ПИО 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март 

Информација о раду Удружења пензионера 

Обрађивач: Одјељење за  друштвене дјелатности 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март 
 

План имплементације Стратегије развоја Града Требиња 

у 2018. години 

Обрађивач: Одјељење за  привреду 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март 
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Тренутна ситуација и стање у фудбалском клубу 

Леотар, у погледу свих аспеката његовог функци-

онисања 

Обрађивач: Одјељење за  друштвене дјелатности 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март  
 

ДРУГИ КВАРТАЛ 
 

Извјештај о раду Градоначелника Града Требиња и 

Градске управе за 2017. годину са извјештајем о раду у 

органима предузећа која обављају комуналне дјела-

тности 

Обрађивач: Стручна служба Градоначелника 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 
 

Програм коришћења средстава остварених по основу 

Закона о концесијама за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за  привреду 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 
 

Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине за 

период јануар – март 2018. године 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине 

Предлагач:Колегиј Скупштине 

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 

2017. 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 2018. 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“ у 2017. 

години 

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 2017. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за  друштвене дјелатности 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

 

Појединачни извјештаји о раду и резултатима 

финансијског пословања јавних установа, јавног 

опредузећа и фонда чији је оснивач Град Требиње у 

2017. години 

Обрађивач: Одјељење за  привреду и јавне установе 

чији је оснивач Град Требиње 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

 

Извјештај о раду Аграраног фонда Града Требиња 

Обрађивач: Одјељење за привреду 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

 

Извјештај о реализацији Програма одржавања локалних, 

некатегорисаних путева и улица у Граду Требињу за 

2017. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

 

Број и стање плански уређених зелених површина са 

јасним планом и пројекцијом формирања и начин 

третирања нових 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове 

и Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 

 

Извјештај о реализацији Програма заједничке комуна-

лне потрошње за 2017. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: мај 

 

Информација о основним показатељима финансијског 

пословања привреде Града Требиња у 2017. години 

Обрађивач:Одјељење за привреду 

Предлагач: Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: мај 
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Извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама Града 

Требиња на дан 31.12.2017. године 

Обрађивач: Одјељење за  финансије 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: мај 
 

Информација о реализацији ЕИБ кредита и система 

водовод и канализација 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: јун  
 

Информација о раду Удружења корисника вода 

Обрађивач: Одјељење за  привреду 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: јун 
 

Положај и стање култуно-историјског насљеђа на 

територији Града Требиња 

Обрађивач: Одјељење за  друштвене дјелатности 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: јун 
 

ТРЕЋИ КВАРТАЛ 
 

Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине за 

период април – јун 2018. године 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине 

Предлагач:Колегиј Скупштине 

Рок разматрања: јул 
 

Извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама Града 

Требиња на дан 30.06.2018. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: август 
 

Извјештај о раду Фонда солидарности  за период од 

01.01.2018. до 30.06.2018. године 

Обрађивач: Одјељење за  друштвене дјелатности 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: август 
 

Информација о стању јавног реда и мира, 

криминалитета и безбједности саобраћаја на подручју 

града Требиња за период 01.01.2018. године до 

30.06.2018. године 

Обрађивач: Полицијска управа  Требиње 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: септембар  
 

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 
 

Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине за 

период јул – септембар 2018. године 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине 

Предлагач:Колегиј Скупштине 

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 30.06.2018. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: октобар 

 

Извјештај о утрошку средстава Буџетске резерве за 

период од 01.01. до 30.06.2018. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: октобар 

 

Извјештај о реализацији ЛЕАП-а 

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 2019. 

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 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за  стамбено комуналне послове 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: децембар 

 

Програм коришћења средстава остварених по основу 

Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за  финансије 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: децембар 

 

Програм уређења грађевинског земљишта за 2019. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: децембар 

 

*** 
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Б) НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 
 

ПРВИ КВАРТАЛ 
 

Одлука о висини вриједности непокретности по зонама 

на територији Града Требиња на дан 31.12.2018. године 

Обрађивач: Одјељење за  финансије 

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 висини накнаде за трошкове уређења градског 

грађевинског земљишта 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар   
 

Одлука о просјечним јединичним цијенама радова за 

комуналну и другу јавну инфраструктуру и уређење 

јавних површина 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар 
 

Одлука о усвајању Зонинг плана „Петрина – 

Подгљивље“ 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар 
 

Одлука о утврђивању нацрта измјена дијела Регула-

ционог плана „Јужни градски излаз“ (Лушац) 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар  
 

Одлука о измјени Одлуке о уређењу простора и грађеви-

нском земљишту 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар  
 

Одлука о утврђивању нацрта измјена и допуна Регула-

ционог плана „Засад поље" 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: фебруар  
 

Одлука о измјени и допуни одлуке  о радном времену 

трговинских, занатских, услужних и других објеката и 

дјелатности на подручју Града Требиња 

Обрађивач: Одјељење за  привреду  

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март 

Одлука о утврђивању нацрта измјена и допуна 

Просторног плана „Тодорићи 3“ 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март 
 

Одлука о Плану кориштења јавних површина 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март  
 

Одлука о усвајању Регулационог плана „Абазовина- 

Студенац“ 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: март 
 

ДРУГИ КВАРТАЛ 
 

Одлука о утврђивању нацрта „Просторног плана Града 

Требиња“ 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 
 

Одлука о усвајању измјена и допуна Регулационог 

плана „Засад Поље“ 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: април 
 

Одлука о усвајању измјена Регулационог плана „Јужни 

градски излаз“ (Лушац) 

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 2017. годину 

Обрађивач: Одјељење за  финансије 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: мај 
 

Одлука о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите 

у граду Требињу 2018-2023. 

Обрађивач: Комисија за праћење стања у области 

здравства и социјалне заштите и Одјељење за 

друштвене дјелатности 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: мај 
 

Одлука о усвајању измјена и допуна Просторног плана 

„Тодорићи 3“ 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: мај 
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Одлука о утврђивању нацрта измјена дијела Регулаци-

оног плана „Јужни градски излаз“ 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: мај 
 

Одлука о утврђивању нацрта измјена дијела Регулаци-

оног плана „Мокри Долови“ 

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: мај 
 

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 
 

Одлука о усвајању измјена дијела Регулационог плана 

„Мокри Долови“ 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: септембар 

 

Одлука о усвајању  „Просторног плана града Требиња“ 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: септембар 

 

Одлука о заштити изворишта „Око“ 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: септембар 

 

Одлука о усвајању нацрта урбанистичког пројекта 

„Брегови“ 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: септембар 

 

Одлука о усвајању Урбанистичког плана „Требиње“ 

Обрађивач: Одјељење за  просторно уређење 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: октобар 

 

Одлука о усвајању нацрта Буџета Града Требиња за 

2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за  финансије 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: новембар 

 

Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта „Брегови“ 

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 31.12.2018. 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 2019. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за  финансије 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: децембар  
 

Одлука о усвајању приједлога Буџета Града Требиња за 

2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за  финансије 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: децембар 

 

Одлука о извршењу Буџета Града Требиња за 2019. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за  финансије 

Предлагач:Градоначелник Града Требиња 

Рок разматрања: децембар 

 

Одлука о усвајању измјена дијела Регулационог плана 

„Јужни градски излаз“ 

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 промјенити рокове 

претресања појединих питања. 

 

Број:09-013-32/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 32. став 2. тачка 29. 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 15.02.2018. године, донијела је 
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Е Т И Ч К И  К О Д Е К С 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ТРЕБИЊА 
 

I - УВОДНИ ДИО 

Члан 1. 

Овим Етичким кодексом Скупштине Града Требиња (у 

даљем тексту: Етички кодекс) утврђује се оквир етичких 

принципа и принципа понашања за изабране предста-

внике - одборнике, прилагођен постојећем законода-

вству, прописима и уобичајним моралним принципима. 
 

Члан 2. 
Одборници Скупштине Града Требиња, као непосредно 

изабрани представници свих грађана града Требиња, 

обавезују се на поштовање овог Етичког кодекса, а све у 

циљу јачања и оправдања јавног повјерења, унапређења 

личног и политичког дигнитета, промовисања Скупшти-

не Града, која треба да ужива општу друштве-ну 

подршку и посвећености општем и јавном интересу, о 

чему потписују посебну Изјаву о прихватању и обавези 

поштовања овог Етичког кодекса. 
 

II - ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА 
 

Члан 3. 

(1) Принципи понашања установљени овим етичким 

кодексом, примјењиваће се на сједницама Скупштине 

Града, сједницама њених радних тијела, као и у другим 

случајевима предвиђеним овим Етичким кодексом. 

(2) Одборник ће своје одлуке и акције обављати 

искључиво у оквиру Устава, Закона, Статута Града, 

Пословника Скупштине Града, овог Етичког кодекса и 

других прописа и по поступцима који су предвиђени 

наведеним прописима. 

Члан 4. 

(1) Одборник ће се у обављању својих права и дужности 

придржавати позитивних прописа, а у складу са општим 

интересом, који искључује рад за финансијску добит 

или било коју директну и индиректну накнаду (корист), 

за себе и друга лица, осим накнаде за свој рад утврђене 

посебном одлуком. 

(2) Ниједну своју одлуку неће донијети, нити ће гласати, 

нити ће пропустити да јавно изнесе свој став, уколико 

му је познато да одређени акт - који треба да се донесе 

није у складу са прописима или да није поштована 

процедура његовог доношења. 
 

Члан 5. 
У свом дјеловању одборници, према својим знањима и 

способностима, самостално доносе одлуке, у складу са 

најбољим интересом грађана и у складу са општим 

интересом, за које су одговорни. 
 

Члан 6. 

(1) Одборници ће служити општем интересу, залагати се 

за остваривање људских права и слобода, 

равноправност свих народа и грађана пред Законом.  

(2) Доношење одлука одборника, у вршењу функције ће 

се заснивати на објективности, одговорности у 

сагласности са општим интересом, уз спремност на 

законску и моралну одговорност за своје одлуке и 

поступке. 

Члан 7. 
(1) Одборник ће се у обављању својих права и дужности 

суздржавати од било каквог понашања које се, по 

позитивним прописима, може окарактерисати као 

активно или пасивно подмићивање, а у вези са 

подржавањем или неподржавањем одређеног прије-

длога акта. 

(2) Одборник неће тражити ни за себе, ни за друге, нити 

ће прихватити поклон или неку другу корист, као што 

неће нудити поклон, у вези са обављањем својих права 

и дужности. 

Члан 8. 

Одборник ће уважавати права, овлаштења и дигнитет 

свих изабраних представника без обзира на политичку и 

националну припадност, суздржавајући се од радњи 

подстицања или довођења у привилегован или 

понижавајући положај себе или других изабраних 

представника и грађанства, ради стицања било какве 

материјалне или нематеријалне користи.  
 

Члан  9. 
(1) У међусобној комуникацији и комуникацији с 

јавношћу, те комуникацији са осталим учесницима на 

сједницама Скупштине и њених радних тијела, 

одборници ће иступати са уважавањем и поштовањем, 

избјегавајући коришћење израза који могу да омаловаже 

друге личности или групе. 

(2) Своје понашање одборници ће усмјерити у јачање 

повјерења према институцији у којој обављају мандат. 

(3) Одборници су одговорни грађанима, за мандатни 

период за који су изабрани. 
 

Члан 10. 

(1) Одборници ће се у сваком случају придржавати 

одредби Закона о сукобу интереса и других прописа 

који уређују неспојивост функције изабраног предста-

вника са функцијом или положајем у локалној управи, 

државним органима и јавним предузећима и 

установама. 

(2) У свим случајевима наступања сукоба интереса или 

неспојивости функције одборник ће, у најкраћем року, 

пријавити такве случајеве и према свом опредјељењу 

одабрати једну од позиција. 

(3) Одборник ће у сваком случају пријавити случај 

сукоба интереса, ако се разматра одређени акт, који 

треба да буде усвојен, а по коме би он, или његови 

сродници или правни субјект у коме има финансијски 

или други интерес, требао да оствари какву корист или 

привилегију и приликом одлучивања ће се изузети од 

гласања. 
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Члан 11. 
(1) Одборник је дужан да присуствује сједницама Ску-

пштине и њених радних тијела. 

(2) Одборник не може користити ријечи и изразе којима 

вријеђа и омаловажава другог, нарушава углед Ску-

пштине Града, те подстиче на мржњу и насиље. 

(3) Одборник ће водити рачуна да не користи мобилни 

телефон, лаптоп, часописе и књиге, у вријеме 

одржавања сједнице Скупштине и њених радних тијела 

на начин којим би ометао рад сједнице. 

(4) Одборник не може да нарушава ток сједнице, пре-

кида говорника на начин да ремети ред на сједници. 

(5) У вријеме одржавања сједница Скупштине и њених 

радних тијела одборник је дужан да буде примјерено и 

уредно одјевен.  

(6) Одборник је дужан да се придржава прописа Града 

Требиња која регулишу њихово присуство при 

обављању свечаног чина вјенчања у граду Требињу. 

 

III - МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОДБОРНИКА И 

ОДНОСИ ОДБОРНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ТРЕБИЊА 

 

Члан 12. 

(1) Међусобни односи одборника и односи одборника и 

других учесника у раду Скупштине и њених радних 

тијела, заснивају се на међусобној сарадњи и 

уважавању, уз поштовање Устава, Закона, прописа 

Града и других прописа. 

(2) Одборници су дужни да поштују и уважавају улогу и 

одговорност запослених у Градској управи Града 

Требиња, без притисака, у погледу извршавања послова 

и радних задатака, који су им повјерени. 

(3) Одборници неће захтијевати од запослених у Гра-

дској управи Града Требиња, било какве радње којима 

би себи или другима омогућили какву противправну 

корист или у сврху остваривања политичких циљева, 

оних политичких субјеката којима припадају. 

(4) Одборници ће у свом раду и односу према другим 

одборницима, личностима и групама одржавати 

дигнитет Скупштине.  

(5) Поштујући обавезе одборника да су дужни прису-

ствовати сједницама Скупштине Града Требиња и 

радних тијела чији су чланови, а уважавајући једни 

друге, неће напуштати засједање прије завршетка, а ни 

током трајања, а да прије тога не саопште јавно или 

предсједавајућем разлог повременог или потпуног 

напуштања засједања. Ако су оправданим разлогом 

спријечени да присуствују састанцима или сједницама 

на које су уредно и благовремено позвани, предсје-

давјаућем ће саопштити те разлоге, а он ће Скупштину, 

радно тијело или присутне на састанку, обавијестити о 

разлогу изостанка позваног одборника. 

(6) Такође, одборници неће без оправданог разлога 

изостајати са јавних манифестација или јавних скупова 

на које су уредно и благовремено позвани у својству 

изабраног представника. О разлозима евентуалног 

изостанка благовремено ће обавијестити организатора 

манифестације или скупа. 
 

IV - ОДНОСИ С МЕДИЈИМА 
 

Члан 13. 

(1) Одборници ће у свом дјеловању, а у вези са 

одлукама које доносе, бити увијек отворени и 

благовремено обавјештавати јавност путем средстава 

јавног информисања. 

(2) Медијима ће пружати потпуну информацију, под 

једнаким условима, везано за обављање своје дужности 

и неће давати ниједну повјерљиву информацију, нити 

информације које се тичу приватног живота других 

одборника или трећих лица. 

(3) Одборници, у комуникацији са представницима 

средстава јавног информисања избјегавају обмањивање, 

манипулацију и неучтивост. 
 

V - ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ И МЈЕРЕ  
 

Члан  14. 
(1) Праћење и анализирање Етичког кодекса понашања 

одборника вршиће Етичка комисија части, именована од 

стране Скупштине Града Требиња. 

(2) Број и састав чланова Етичке комисије части ће 

утврдити Скупштина Града Требиња Пословником 

Скупштине и одлуком о именовању овог тијела. 

(3) Етичка комисијa части ради у складу са Посло-

вником о раду Етичке комисије, којим се регулишу сва 

питања која се односе на начин и поступак рада Етичке 

комисије.  

(4) Пословник о раду Етичке комисије, доноси Етичка 

комисија на првој сједници. 
 

Члан 15. 

Етичка комисија прати примјену Етичког кодекса, а 

нарочито јавно изнесене примједбе и препоруке у било 

ком облику, поступа по појединачним пријавама за 

утврђивање постојања кршења Етичког кодекса, 

доставља извјештај Скупштини Града Требиња о 

проведеном поступку са приједлогом санкције за 

одборника. 

Члан  16. 
(1) Одборници се узајамно подсјећају и позивају на 

обавезност поштовања принципа понашања утврђених 

овим кодексом. 

(2) Предсједник Скупштине Града и Етичка комисија 

части, са највећом пажњом прате, остваривање 

принципа утврђених овим кодексом и овлашћују се да у 

сваком моменту упозоре на обавезу понашања у складу 

са кодексом, као и да предузму друге мјере у складу са 

Пословником о раду Етичке комисије части. 
 

Члан 17. 

Одборнику који не поштује неку од одредби овог 

Етичког кодекса може бити изречена мјера: 
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1) усмена опомена, 

2) јавна опомена са објавом у „Службеном гласнику 

Града Требиња“ и 

3) мјера умањења одборничког додатка. 
 

Члан 18. 

Мјера умањења одборничког додатка одборнику изриче 

се једнократно, у висини од 10% до 30% од висине 

одборничког додатка, осим у случајевима када је 

одлуком Скупштине Града другачије прописано. 
 

Члан 19. 

(1) Усмена опомена се изриче за непоштовање одредби 

Етичког кодекса које се односе на: 

1) коришћење мобилног телефона, лаптопа, часописа, 

књига у вријеме одржавања сједнице Скупштине Града 

и њених радних тијела, 

2) непримјерено и неуредно одијевање за вријеме тра-

јања сједнице Скупштине Града и њених радних тијела, 

3) прекидање говорника на начин да се ремети ред на 

сједници, 

4) ходање по сали за вријеме трајања сједнице Ску-

пштине и њених радних тијела и  

5) међусобни разговори којим се омета ток сједнице. 

(2) Јавна опомена са објавом у „Службеном гласнику 

Града Требиња“ изриче се у случају када се утврди да је 

одборник начинио више повреда Етичког кодекса за 

које се изрече усмена опомена и ако је одборнику већ 

била изречена усмена опомена. 

(3) Мјера умањења одборничког додатка (уколико одбо-

рник остварује право на исти) се изриче за непоштовање 

одредби Етичког кодекса које се односе на: 

1) неоправдано напуштање сједнице Скупштине Града и 

сједнице њених радних тијела, 

2) коришћење ријечи и израза којима се вријеђа и 

омаловажава други, нарушава углед Скупштине Града, 

те подстиче мржња и насиље, 

3) захтијевање од запослених у Градској управи било 

каквих радњи којима би себи или другима омогућили 

какву противправну корист или у сврху политичких 

циљева, 

4) коришћење ријечи или израза којима се вријеђају или 

омаловажавају запослени у Градској управи и њихов 

рад, 

5) примање било какве накнаде, осим  утврђених одлу-

ком Скупштине Града, 

6) примање поклона или давање поклона за себе или за 

друга лица, чиме се може утицати на доношење одлуке 

Скупштине Града, 

7) непридржавање одредби о сукобу интереса или 

неспојивости функција, 

8) давање медијима повјерљивих информација, 

9) давање информација које се тичу приватног живота 

одборника или других лица, 

10) удаљавање са сједнице због повреде реда на 

сједници Скупштине и  

11) након изрицања три пута мјере усмена опомена. 
 

Члан 20. 

(1) Предсједник Скупштине Града, одборници и сваки 

грађанин има право да поднесе писмену пријаву 

повреде кодекса, а у пријави обавезно наводе, у чему се 

састоји повреда кодекса и доказе којим то потврђују.  

(2) Етичка комисија части разматра пријаву и овла-

шћена је, да проведе поступак испитивања основаности 

пријаве, да проведе потпуни доказни поступак и након 

тога одлучи да ли постоји повреда неке од одредби овог 

кодекса.  

(3) Ако Етичка комисија части закључи, да није било 

повреде неке од одредби овог кодекса, о томе 

обавјештава подносиоца пријаве и о томе најмање 

једном годишње извјештава Скупштину Града.  

(4) Ако Етичка комисија части закључи, након прове-

деног поступка, да је повријеђен Кодекс, обавјештава 

јавност о повреди и доставља извјештај Скупштини 

Града о проведеном поступку.  

(5) У случају поступања у складу са претходним ставом, 

Етичка комисија части Скупштини доставља и 

приједлог санкције за одборника.  

(6) Ако Етичка комисија части закључи да је одборник 

повриједио неку од одредаба овог Етичког кодекса, 

Скупштини Града поднијеће детаљан извјештај са 

приједлогом за изрицање мјере. 

(7) Мјеру усмене опомене и јавну опомену са објавом у 

„Службеном гласнику Града Требиња“ изриче 

предсједник Скупштине Града, а мјеру умањења 

одборничког додатка након спроведеног поступка и на 

приједлог Етичке комисије части за праћење примјене 

Етичког кодекса, изриче Скупштина Града својом 

одлуком коју доноси већином гласова одборника. 
 

VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 21. 

Ступањем на снагу овог Етичког кодекса престаје да 

важи Кодекс понашања изабраних представника у 

Административној служби и Скупштини Града Требиња 

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

Члан 22. 
Овај кодекс ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-33/18 

Датум:15.02.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требињa („Службени гласник 

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

Одлукe о извршењу Буџета Града Требиња за 2018. 

годину („Службени гласник Града Требиња“, број 
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15/17) и приједлога Одјељења за друштвене дјелатности 

ИД/10-24-2018 од 08.02.2018. године, Градоначелник 

Града Требиња донио је  
 

О Д Л У К У 

о расподјели гранта дефинисаног као „грант за 

суфинансирање пројеката из социјално – 

хуманитарних активности“ 
 

I 

Грант дефинисан као „грант за суфинансирање 

пројеката из социјално – хуманитарних активности“ 

планиран Буџетом Града за 2018. годину, у укупном 

износу од 107.500,00 КМ, а у оквиру Одјељења за 

друштвене дјелатности, распоређује се како слиједи: 

- Грант Градској организацији Црвеног крста 

Требиње у износу од 75.000,00 КМ 

- Грант Удружењу за хуманитарну помоћ „Имарет“ у 

износу од 2.500,00 КМ 

- Грант Епархији Захумско Херцеговачкој и 

Приморској за Народну кухињу у износу од 30.000 

КМ. 

II 

Грантови из става I ове одлуке ће се реализовати 

сагласно Одлуци о извршењу Буџета Града Требиња за 

2018. годину, а на основу сагласности дате од стране 

Градоначелника на програм утрошка планираних 

средстава које ће сачинити корисници грантова. 
 

III 

Ову одлуку ће реализовати Одјељење за финансије у 

сарадњи са Одјељењем за друштвене за друштвене 

дјелатности. 

IV 

Ово одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требињa“. 
 

Број:11-022-16/18                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:12.02.2018. године                 Лука Петровић,  

                                                             дипл.инж.маш.с.р. 
__________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требињa („Службени гласник 

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

члана 7. Правилника о условима и критеријима за 

финансирање програма развоја спорта у општини 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, број 

4/10 и 7/10), Градоначелник Града Требиња донио је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени рјешења 
 

I 

Средства Буџета Града Требиња планирана за 

финансирање програма развоја спорта на подручју града 

Требиња за 2018. годину у износу од 400.000,00 КМ, 

распоређују се како слиједи: 
 

1. Грант Спортском друштву 

„Леотар“ Требиње 
325.000,00 КМ 

2. Грант за одржавање, изградњу и 

реконструкцију спортских 

објеката, као и набавку опреме 

и реквизита 

40.000,00 КМ 

3. Грант за школски спорт 3.000,00 КМ 

4. Грант за припреме и учешће 

перспективних и врхунских 

спортиста на међународним 

такмичењима 

8.000,00 КМ 

5. Грант за усавршавање 

спортских стручњака и 

спортских радника 

6.000,00 КМ 

6. Грант за обезбјеђивање услова 

за спортске активности 

инвалидних лица 

3.000,00 КМ 

7. Грант за награде за постигнуте 

спортске резултате 
3.000,00 КМ 

8. Грант за резерву 12.000,00 КМ 

 

II 

Средства из става I тачка 1 овог Рјешења („Грант 

спортским организацијама“) распоређују се како 

слиједи: 
 

1. Спортско друштво „Леотар“                                                     291.300,00 КМ 

2. Клуб водених спортова 

„Леотар“                                        
6.000,00 КМ 

3. Атлетски клуб „Требиње“  5.000,00 КМ 

4. Куглашки клуб „Требишњица“ 5.000,00 КМ 

5. Шаховски клуб „Леотар+“ 3.000,00 КМ 

6. Клуб фудбала „Леостарс“ 3.000,00 КМ 

7. Стонотенис. клуб „Свети Сава“ 3.000,00 КМ 

8. Ловачко друштво „Леотар“ 2.500,00 КМ 

9. Фудбалски клуб „Викторија“ 2.000,00 КМ 

10. Тениски клуб „Тини“ 2.700,00 КМ 

11. Спелеолошко друпштво „Зелена 

брда“  
1.500,00 КМ 

 

III 

Планирана средства из става II овог рјешења Одјељење 

за финансије ће дозначавати на жиро - рачунe спортских 

организација сразмјерно извршењу Буџета.  
 

IV 

Корисници средстава обавезни су Одјељењу за 

финансије и Одјељењу за друштвене дјелатности 

достављати кварталне извјештаје о намјенском утрошку 

средстава. 

V 

Надзор над намјенским трошењем средстава вршиће др 

Митар Мрдић, службеник Градске управе Града 

Требињa. 
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VI 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требињa“. 

 

Број:11-66-9-1/18                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:06.02.2018. године                  Лука Петровић,  

                                                             дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________ 

 

На основу 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 2017. годину („Службени 

гласник Града Требиња“, број 15/16 и 10/17), 

Градоначелник Града донио је  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се 

умањују позиције, како слиједи: 

 

У оквиру Стручне службе Скупштине: 

- 4129- остали некласификовани расходи у износу 

5.000 КМ 

 

У оквиру Стручне службе Градоначелника: 

- 4127- расходи за стручне услуге у износу 10.000 КМ 

 

У оквиру Одјељења за општу управу: 

- 4125- расходи за текуће одржавање у износу 3.200 

КМ 

- 4129- остали некласификовани расходи у износу 

14.000 КМ 

 

У оквиру Територијалне ватрогасне јединице: 

- 4126- расходи по основу путовања и смјештаја у 

износу од 7.700 КМ 

 

У оквиру Одјељења за финансије: 

- 4111- расходи за бруто плате у износу 60.000 КМ 

- 4127- расходи за стручне услуге у износу 5.000 КМ 

 

У оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 4127- расходи за стручне услуге у износу 13.000 КМ 

- 4128- расходи за услуге одржавања јавних по-

вршина и заштите животне средине у износу од 

10.000 КМ 

- 4129- остали некласификовани расходи у износу 

10.000 КМ 

- 5112- издаци за инвестиционо одржавање 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката у 

износу од 460.000 КМ 

- 5117- издаци за нематеријалну произведену 

имовину за износ од 26.000 КМ 

 

У оквиру Одјељења за стамбено-комуналне послове: 

- 4152- грантови у земљи-уређење фасада у износу од 

5.000 КМ 

- 5135- издаци за биолошку имовину за износ од 

10.000 КМ 

У оквиру Остале буџетске потрошње: 

- 4133- расходи по основу камата у износу 42.000 КМ 

 

У оквиру ЈУ „Требињеспорт“ Требиње 

- 4111- расходи за бруто плате у износу 2.600 КМ,  
 

а увећавају позиције, како слиједи: 
 

У оквиру Стручне службе Скупштине: 

- 4126- расходи по основу путовања и смјештаја у 

износу од 200 КМ 
 

У оквиру Стручне службе Градоначелника: 

- 4161- дознаке грађанима у износу 600 КМ 
 

У оквиру Територијалне ватрогасне јединице: 

- 4113- расходи за накнаду плате за вријеме боловања 

у износу од 500 КМ 

- 4122- расходи по основу утрошка енергије, комуна-

лних и комуникационих услуга у износу 2.500 КМ 

- 4125-расходи за текуће одржавање у износу 2.500 

КМ 

- 5161- издаци за залихе материјала у износу 1.000 

КМ 

- 6381- остали издаци између или унутар јединица 

власти у износу од 500 КМ 
 

У оквиру Одјељења за општу управу: 

- 5113- издаци за набавку постројења и опреме у 

износу 2.000 КМ 
 

У оквиру Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности: 

- 4126- расходи по основу путовања и смјештаја у 

износу од 500 КМ 

- 4152- грантови у земљи- Грант за културне манифе-

стације у износу од 5.000 КМ 

- 4141- субвенције- за самозапошљавање у износу од 

90.000 КМ 
 

У оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 5111- издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката у износу 512.000 КМ 

- 5112- издаци за изградњу, реконструкцију, адапта-

цију зграда и објеката у износу од 17.000 КМ 
 

У оквиру Одјељења за стамбено-комуналне послове: 

- 4122- расходи по основу утрошка енергије, комуна-

лних и комуникационих услуга у износу 100 КМ 

- 4124- расходи за материјал за посебне намјене у 

износу од 500 КМ 



 Датум: 15.02.2018. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 2 - Страна:    54 

- 4125- расходи за текуће одржавање у износу 7.000 

КМ 

- 4128- расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине у износу од 

12.000 КМ 
 

У оквиру Одјељења за борачко инвалидску заштиту: 

- 4141- субвенције- за запошљавање борачких 

категорија у износу од 27.000 КМ 
 

У оквиру ЈУ „Требињеспорт“ Требиње: 

- 4122- расходи по основу утрошка енергије, комуна-

лних и комуникационих услуга у износу 2.600 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:11-400-820/17                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:14.12.2017. године                  Лука Петровић,  

                                                             дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________ 
 

На основу 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), Градоначелник Града 

Требиња донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то што се 

са позиција 5111 дефинисане као „издаци за изградњу и 

прибављање зграда и објеката – наводњавање 

Требињског поља“ у оквиру Одјељења за просторно 

уређење умањује за инос од 215.000,00 КМ, а позиција 

4152 дефинисана као „грантови у земљи – грант за 

накнаду штете у пољопривреди“ у оквиру Одјељења за 

привреду увећава за износ од 15.000,00 КМ и позиција 

4114 дефинисана као „расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи“ у оквиру Одјељења за финансије 

увећава за износ од 200.000,00 КМ. 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-58/18                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:01.02.2018. године                  Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________ 

На основу 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 2017. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 15/16 и 10/17), Градоначелник 

Града Требиња донио је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са 

позиције 6381 дефинисане као „остали издаци из 

трансакција са другим јединицама власти“ (издаци за 

накнаде плата за родитељско одсуство који се 

рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања 

и издаци за накнаду плата за вријеме боловања које се 

рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања) 

у висини од 3.000,00 КМ, на конто 4113 дефинисан као 

„расходи за накнаду плата заопослених за вријеме 

боловања, родитељског одсуства и осталих накнада 

плата“ које се не рефундирају у износу од 3.000,00 КМ, 

све у оквиру Ребаланса буџета за 2017. годину 

буџетског корисника ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Требиње. 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-54/18                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:02.02.2018. године               Лука Петровић,  

                                                          дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________ 

 

На основу 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 2017. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 15/16 и 10/17), Градоначелник 

Града Требиња донио је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се 

позиција 4112 дефинисана као „расходи за бруто 

накнаде“ умањује за износ од 1.650,00 КМ, а увећавају 

позиције како слиједи: позиција 4111 дефинисана као 

„расходи за бруто плате запослених“ у износу од 300,00 

КМ, позиција 4123 дефинисана као „расходи за 

режијски материјал“ у износу од 30,00 КМ, позиција 

4126 дефинисана као „расходи по основу путовања и 

смјештаја“ у износу од 520,00 КМ, позиција 4127 

дефинисана као „расходи за стручне услуге“ у износу од 

100,00 КМ и позиција 4129 дефинисана као „остали 
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некласификовани расходи“ у износу од 700,00 КМ, а све 

у оквиру Ребаланса буџета за 2017. годину буџетског 

корисника ЈУ „Агенција за развој малих и средњих 

предузећа“ Требиње. 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-55/18                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:05.02.2018. године                   Лука Петровић,  

                                                               дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

вези са Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 

2018. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/17),  Градоначелник Града Требиња донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Дом ученика“ Требиње на План 

и програм утрошка средстава гранта планираних 

Буџетом Града Требиња за 2018. годину број: 07/18 од 

25.01.2018. 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:10-053-29-2/18                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:08.02.2018. године                   Лука Петровић,  

                                                               дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

вези са Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 

2018. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/17),  Градоначелник Града Требиња донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност „Аграрном фонду“ Града Требиња на 

План и програм утрошка средстава гранта планираних 

Буџетом Града Требиња за 2018. годину број: 5-1/18 од 

18.01.2018. године. 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:08-330-2/18                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:08.02.2018. године                Лука Петровић,  

                                                           дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

вези са Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 

2018. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/17),  Градоначелник Града Требиња донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Савезу општина Источне Херце-

говине на План и програм утрошка средстава гранта 

планираног Буџетом Града Требиња за 2018. годину 

број: 12/18 од 25.01.2018. 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:11-400-75/18                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:08.02.2018. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________ 
 

На основу 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 2017. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 15/16 и 10/17), Градоначелник 

Града Требиња донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се 

умањују позиције у оквиру Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности, како слиједи: 

- Позиција 4122 дефинисана као „расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

траспортних услуга“ за износ од 1.300,00 КМ, 

- Позиција 4126 дефинисана као „расходи по основу 

путовања и смјештаја“ за износ од 150,00 КМ, 
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- Позиција 4127 дефинисана као „расходи за стручне 

услуге“ за износ од 5.800,00 КМ, 

- Позиција 4129 дефинисана као „остали некласи-

фиковани расходи“ за износ од 6.700,00 КМ, 

- Позиција 4152 дефинисана као „грантови у земљи“ 

за износ од 43.025,00 КМ (појединачни преглед по 

захтјеву ИД-10-490-2017), 

- Позиција 4161 дефинисана као „дознаке грађанима 

– превоз ученика“ за износ од 2.650,00 КМ, 

а увећавају позиције у оквиру Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности, како слиједи: 

- Позиција 4152 дефинисана као „грантови у земљи – 

грант за Аграрни фонд“ за износ од 7.000,00 КМ, 

- Позиција 4152 дефинисана као „грантови у земљи – 

грант за културне манифестације“ за износ од 

52.625,00 КМ. 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-400-82/18                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:08.02.2018. године                  Лука Петровић,  

                                                             дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________ 

 

На основу 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 2017. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 15/16 и 10/17), Градоначелник 

Града Требиња донио је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то што се 

умањују позиције како слиједи: 

- позиција 4113 дефинисана као „расходи за накнаде 

плата за вријеме боловања“ у износу од 3.734,00 

КМ, 

- позиција 4122 дефинисана као „расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних и комуникационих 

услуга“ у износу од 3.113,00 КМ, 

- позиција 4123 дефинисана као „расходи за режијски 

материјал“ у износу од 1.389,00 КМ, 

- позиција 4125 дефинисана као „расходи за текуће 

одржавање“ у износу од 325,00 КМ, 

- позиција 4126 дефинисана као „расходи по основу 

путовања и смјештаја“ у износу од 307,00 КМ, 

а увећавају позиције како слиједи: 

- позиција 4112 дефинисана као „расходи за бруто 

накнаде“ у износу од 240,00 КМ, 

- позиција 4127 дефинисана као „расходи за стручне 

услуге“ у износу од 660,00 КМ, 

- позиција 4129 дефинисана као „остали 

некласификовани расходи“ за износ од 5.344,00 КМ, 

- позиција 4139 дефинисана као „расходи по основу 

затезних камата за износ од 24,00 КМ, 

- позиција 6311 дефинисана као „издаци по основу 

ПДВ-а“ за износ од 2.600,00 КМ, 

а све у оквиру Ребаланса буџета Града Требиња за 2017. 

годину буџетског корисника ЈУ „Центар за 

информисање и образовање“ Требиње. 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-63/18                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:09.02.2018. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

вези са Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 

2018. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/17),  Градоначелник Града Требиња донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ЈП „Радник“ Требиње на План и 

програм утрошка средстава гранта планираних Буџетом 

Града Требиња за 2018. годину од 06.02.2018. године. 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:08-400-69/18                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:14.02.2018. године                 Лука Петровић,  

                                                             дипл.инж.маш.с.р. 
_____________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 60. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 11. 

став 1. Закона о систему интерних финансијских 

контрола у јавном сектору РС („Службени гласник 

Републике Српске“, број 91/16) и члана 58. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16, и 6/17), Градоначелник Града 

Требиња донио је 
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П Р А В И Л Н И К 

о интерним контролама и интерним контролним 

поступцима 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Циљ система интерних контрола је да осигура: 

- ефикасно, економично и ефективно извршавање 

послова из надлежности локалне самоуправе; 

- досљедну примјену законске и подзаконске 

регулативе; 

- коришћење расположивих ресурса у складу са 

постављeним циљевима; 

- ефективно и ефикасно коришћење радног потенци-

јала сваког запосленог; 

- ефикасно управљање буџетским средствима; 

- успостављање и спровођење одговарајућих посту-

пака за управљање ризиком; 

- спречавање настанка грешака; 

- истинито и фер извјештавање. 

Правилником о интерним контролама и интерним 

контролним поступцима (у даљем тексту: Правилник), у 

складу са важећим законима и прописима, као и 

усвојеним стандардима, утврђује се: начин и поступак 

организовања система интерне контроле и интерних 

контролних поступака, а нарочито контролно окружење 

за примјену правилника; поступци процјене ризика; 

рачуноводствени контролни поступци; процедуре 

јавних набавки; поступци комуникације; поступци 

надгледања; доношења буџета и извршавање насталих 

обавеза по основу буџета у органима Града. Под 

интерним контролама, у смислу овог правилника, 

подразумијева се организација, политике и процедуре 

које се користе да би се обезбиједило извршавање 

послова који су законом и другим прописима дати у 

надлежност Града. Интерна контрола је систем у којем 

морају да учествују сви запослени. Приликом 

успостављања система интерних контрола Град  ће 

користити  општеприхваћени „COSO“ модел. Интерне 

контроле обухватају међусобно повезане компоненте 

које се односе на: 

- контролно окружење; 

- процјену ризика; 

- контролне активности/поступци; 

- информације и комуникације;  

- мониторинг (надзор). 

 

 II - КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ  

 

Члан 2. 

Контролно окружење представља начин на који 

руководство Града додјељује задужења и одговорности 

с поруком  о схватању контроле у Градској управи, 

истичући свијест о значају контроле код свих 

запослених. Контролно окружење чине сви запослени у 

Градској управи и њихове појединачне одговорности. 

Фактори контролног окружења су: интегритет, 

одговорност, етичке и моралне вриједности, компе-

тентост запослених, пословни стил, развој људских 

ресурса и окружење у коме раде.  

Руководиоци су дужни обезбиједити несметане услове 

рада, проток информација, неопходних за благовремено 

и квалитетно обављање пословних активности, вршити 

правилну расподјелу овлашћења и надлежности, водити 

исправну пословну и кадровску политику, поступати и 

омогућити поступање подређених службеника у складу 

са Етичким пословним кодексом и нормама. Сви 

поступци се морају примјењивати, поштујући принципе 

ефикасности, транспарентности, јавности, одговорности 

и законитости.  Град Требиње је укључен у систем 

трезорског пословања. 

Локални трезор Града Требиња организован је у двије 

оперативне јединице:  

- Оперативна  јединица I – Градска управа,  

- Оперативна  јединица II – Остали корисници буџета 

Града. 

Оперативну јединицу I Градске управе чине потрошачке 

јединице: 

1. Стручна служба Скупштине  Града,  

2. Кабинет Градоначелника,  

3. Територијална ватрогасна јединица Требиње, 

4. Одјељење за општу управу,  

5. Одјељење за финансије,  

6. Одјељење за друштвене  дјелатности,  

7. Одјељење за привреду,  

8. Одјељење за просторно уређење,  

9. Одјељење за стамбено комуналне послове,  

10. Одјељење за борачко инвалидску заштиту,  

11. Остала буџетска потрошња,  

12. Одјељење за инспекцијске послове и послове кому-

налне полиције 

Оперативну  јединицу II чине буџетски  корисници-

потрошачке јединице:  

1. ЈУ „Центар за  социјални рад“ Требиње,  

2. ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце 

„Наша Радост“ Требиње,  

3. ЈУ „Центар за информисање и образовање“ 

Требиње,  

4. ЈУ „Дом младих“ Требиње,  

5. ЈУ „Културни центар“ Требиње, 

6. ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа 

Града Требиња“ Требиње,  

7. ЈУ „Туристичка организација Града Требиња 

Требиње“ Требиње,  

8. ЈУ „Требињеспорт“ Требиње,  

9. ЈУ Гимназија „Јован Дучић“ Требиње,  

10. ЈУ Центар средњих школа Требиње,  

11. ЈУ Техничка  школа Требиње,  

12. Ју „Народна библиотека“ Требиње,  

13. Матична музејска установа „Музеј Херцеговине“ 

Требиње и 

14. ЈУ „Музичка школа Требиње“. 
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У ОЈ Градске управе евидентирају се сви расходи и 

издаци везани за функционисање Градске управе и то: 

- расходи за лична примања запослених, накнаде 

одборницима, стручним комисијама, уговори о 

дјелу и уговори о повременим и привременим 

пословима;  

- расходи за набавку и коришћење роба и услуга 

(закуп, енергија, комуналне и комуникационе 

услуге, транспорт, режијски материјал, материјал за 

посебне намјене, текуће одржавање, путовање, 

стручне услуге, јавна расвјета, заштита животне 

средине и остали расходи);  

- расходи финансирања (камате на кредите и затезне 

камате);  

- субвенције; 

- грантови (текући и капитални грантови политичким 

партијама, удружењима и организацијама, спо-

ртским клубовима, вјерским организацијама, 

финансијским и нефинансијским субјектима, 

школама, домовима здравља и другим);  

- дознаке на име социјалне заштите (текуће и 

капиталне помоћи појединцима);  

- расходи по судским рјешењима; 

- издаци за изградњу и прибављање објеката, набавку 

постројења и опреме, инвестиционо одржавање, 

набавку нематеријалне имовине, набавку земљишта, 

набавку ситног инвентара и друго; 

- издаци за отплату дугова по основу кредита и 

обавеза из претходних година.  

Потрошачке јединице које су укључене у локални 

трезор Града Требиња оперативна јединица II већим 

дијелом се финансирају из буџета, а дијелом из 

властитих прихода. 

У оперативној јединици 2 евидентирају се расходи за 

лична примања запослених, уговори о дјелу, уговори о 

повременим и привременим пословима, расходи за 

набавку и коришћење роба и услуга, расходи 

финансирања, расходи по судским рјешењима, издаци 

за прибављање објеката, набавку постројења и опреме, 

инвестиционо одржавање, набавку алата и ситног 

инвентара издаци за отплату обавеза из претходних 

година. 

Члан 3. 

Потрошачке јединице могу стварати обавезе и 

користити средства за одређене намјене само до износа 

који је утврђен буџетом, а у складу са расположивим 

средствима. Исплата цијелих уговорених сума или 

дијелова уговорених сума добављачима буџетских 

корисника за испоручену робу, материјал или извршене 

услуге неће се извршити уколико средства за наведене 

намјене: - нису планирана, - нису планирана у 

довољном износу, - или су у цијелости или дјелимично 

искоришћена у току буџетске године. Буџетски 

корисници располажу са планираним буџетским 

средствима према приоритетима које утврђује 

извршилац буџета. Корисници буџетских средстава 

дужни су средства утврђена у буџету користити 

руководећи се начелима рационалности и штедње. 

Извјештај о раду се усваја на Скупштини. За извршење 

буџета по Одлуци Скупштине града о усвајању буџета и 

извршења буџета Града Требиња, одговоран је 

Градоночелник.  

 

III – ПОСТУПЦИ ПРОЦЈЕНЕ РИЗИКА  

 

Члан 4. 

На основу административних и рачуноводствених 

интерних контролних поступака, утврђених овим 

Правилником, утврђују се поступци са средњим и 

високим ризиком те поступци надгледања:  

1. достављање документације из других одјељења, 

нижих буџетских корисника и других у Одјељење 

за финансије, 

- степен ризика: средњи, 

- поступак надгледања: упоређивање података из 

књиге протокола са интерном пријемном књигом на 

крају седмице за претходну седмицу,  

2. достављање документације из Одјељења за фина-

нсије Градоначелнику, Скупштини града, Мини-

старству финансија РС и другим институцијама,  

- степен ризика: средњи, 

- поступак надгледања: упоређивање података из 

књиге протокола према роковима и прописаним 

обавезама,  

3. достављање општих аката на објављивање у 

Службеном гласнику Града Требиња, 

- степен ризика: средњи,  

- поступак надгледања: упоређивање података из 

књиге протокола са објављеним актима у 

службеним гласницима Града,  

4. спровођење реалокације буџетских средстава, 

- степен ризика: средњи, 

- поступак надгледања: упоређивање реалокације 

средстава према буџету и  

- одлуци о извршењу буџета,  

5. доношење буџета на нивоу града, 

- степен ризика: висок,  

- поступак надгледања: упоређивање података са 

извршењем и процјеном буџета за претходну 

годину, процјеном прихода и расхода за текућу 

годину и адекватно функционисање локалне власти,  

6. попис (стална средства, ситан инвентар и материјал, 

новчана средства, потраживања, обавезе и извори 

средстава), 

- степен ризика: висок, 

- поступак надгледања: квартално и мјесечно 

усклађивање помоћне евиденције са главном 

књигом трезора Града,  

7. обрачун плата, накнада, других личних примања и 

пореза и доприноса,  

- степен ризика: висок, 
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- поступак надгледања: упоређивање са кадровским 

евиденцијама, другим интерним актима и рачунима 

банака, 

 8. исплата помоћи појединцима и непрофитним 

организацијама,  

- степен ризика: висок, 

- поступак надгледања: упоређивање извршења 

према прихваћеном програму,  

9. плаћање рачуна и других обавеза, евиденција 

података и извјештавање, 

- степен ризика: висок,  

- поступак надгледања: упоређивање према иска-

заним или уговореним обавезама и упоређивање 

према прописаним одредбама. Усаглашавање стања 

према добављачима најмање једном годишње.  

У циљу одговора на ризике, за сваку пословну годину 

руководство Града ће дефинисати конкретне мјере 

помоћу којих ће процијењени ризици бити умањени или 

елиминисани. 

 

IV - КРЕТАЊЕ ФИНАНСИЈСКО 

КЊИГОВОДСТВЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

Члан 5. 

Рачуни и други финансијски и документи за које се воде 

посебне евиденције, а чији се пријем и отпрема врши у 

писарници Града Требиња, заводе се у књигу рачуна и 

истог или наредног дана доставља Одјељењу за 

финансије. 

Одјељење за финансије у року од два дана разврстава 

наведену документацију и путем интерне доставне 

књиге доставља надлежним одјељењима на овјеру. 

Руководиоци надлежних организационих јединица 

Градске управе Града Требиња најкасније у року од три 

дана од пријема наведене документације овјеравају 

својим потписом, као доказ да су робу или материјал 

запримили, да је услуга извршена или инвестиција 

завршена према закљученом уговору (суштинска 

контрола документа). 

На претходни начин овјерену документацију надлежна 

организациона јединица  Градске управе Града Требиња 

доставља Градоначелнику на увид и након овјере од 

стране Градоначелника или од стране њега овлаштеног 

лица, одмах или најкасније наредног дана доставља 

Одјељењу за финансије. 
 

Члан 6. 

Руководиоци организационих јединица Градске управе 

Града Требиња дужни су водити мјесечну евиденцију о 

присуству на послу радника према важећим прописима. 

Документацију у вези исплате плата, топлог оброка 

путних трошкова и других накнада запослених 

потписују начелници надлежних одјељења и достављају 

Стручном сараднику за плате и благајничке послове. 

Обрачун бруто плата, као и бруто осталих личних 

примања врши лице задужено за наведене послове у 

року од десет дана по истеку мјесеца за који се врши 

обрачун, саставља трезорске образце број 5 – ЛИЧНА 

ПРИМАЊА и исте доставља шефу Одсјека за буџет и 

рачуноводство  и начелнику Одјељења за финансије на 

потпис. Потписане трезорске обрасце доставља Вишем 

стручном сараднику - Главном књиговођи оперативна 

јединица 1 на унос у СУФИ до 15- ог у мјесецу. 

У складу са прописима и на основу достављених 

докумената Стручни сарадник за плате и благајничке 

послове врши обрачун:  

- накнада за скупштинске одборнике, 

- накнада за чланове комисија и надзорних органа на 

основу рјешења, уговора и извјештаја, 

- накнада по основу закључених уговора о 

привременим и повременим пословима и уговора о 

дјелу. 

Исплата плата и осталих личних примања врши се 

преносом средстава са јединственог рачуна трезора 

(ЈРТ) на текуће рачуне запослених и других корисника у 

одговарајућим банкама. Обрачуне личних примања и 

спискове за банке потписује начелник Одјељења за 

финансије. 

Члан 7. 

У Одјељењу за финансије (Одсјек за буџет и 

рачуноводство) врши се ликвидирање књиговодствене 

документације (формална и рачунска контрола). 

Књиговодствена исправа мора садржавати све потребне 

елементе и мора бити рачунски тачна. Ликвидирање 

докумената у року од три дана од дана пријема врши 

шеф Одсјека за буџет и рачуноводство и одређује 

економску и функционалну врсту расхода у складу са 

буџетом Града и Правилником о буџетским класифи-

кацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за 

буџетске кориснике.Уколико документ није исправан из 

било ког разлога, шеф Одсјека за буџет и рачуноводство 

уз одобрење начелника Одјељења за финансије враћа 

документ на исправку пошиљаоцу уз допис са 

образложењем. 

Члан 8. 

Шеф Одсјека за буџет и рачуноводство након 

ликвидирања књиговодствене документације (формална 

и рачунска контрола), документацију доставља Вишем 

стручном сараднику - књиговођи основних средстава, 

ситног инвентара и алата и Самосталном стручном 

сараднику књиговођи који након преузимања 

финансијско - књиговодствене документације (у даљем 

тексту ФКД) попуњавају трезорски образац број 2 - 

група рачуна, а по потреби и трезорски образац 3 - 

Налог за књижење које након попуњавања достављају 

шефу Одсјека за буџет и рачуноводство на потпис. 

Потписане обрасце путем интерне књиге трезора 

достављају Вишем стручном сараднику - Главни 

књиговођа оперативна јединица 1 у трезору који 

податке са обрасца уноси у СУФИ, а један примјерак 

обрасца након уноса доставља Вишем стручном 
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сараднику - књиговођи и Самосталном стручном 

сараднику - књиговођи. 

Члан 9. 

За ниже потрошачке јединице обрасце за трезорско 

пословање попуњавају корисници, а потписују их 

руководиоци буџетских корисника и овлаштена лица за 

рад. Трезорски обрасци буџетских корисника се 

запримају и протоколишу у Писарници и путем интерне 

доставне књиге трезора достављају се у Одсјек за 

трезор. Виши стручни сарадник Главни књиговођа за 

оперативну јединицу 2 заприма трезорске обрасце, 

врши формалну исправност образаца и податке са 

образаца уноси у СУФИ. Уколико установи 

неисправност у попуњавању образаца или недостатак 

планираних средстава за ту потрошачку јединицу, 

наведни службеник уз сагласност Шефа трезора дужан 

је вратити достављени образац на исправку пошиљаоцу 

уз допис са образложењем. 

 

Члан 10. 

Извршавање одобрених обавеза од стране буџетских 

корисника вршиће се у складу са Одлуком о извршењу 

буџета Града Требиња за текућу годину према сљедећем 

редосљеду: 

- Средства за порезе и доприносе на нето плате и 

остала лична примања, 

- Средства за ПДВ, 

- Средства за нето плате, 

- Средства за остала лична примања, 

- Средства за социјалну заштиту, 

- Поврат јавних прихода, 

- Средства за обавезе према добављачима за робу, 

радове и услуге, 

- Средства за обавезе према добављачима за 

инвестиције и инвестиционо одржавање, 

- Средства за грантове, 

- Средства за остале обавезе, 

- Одјељење за финансије Одсјек за трезор сачињава 

термински мјесечни план трошења средстава. 

Девизна плаћања за буџетске кориснике реализовати ће 

се само ако је буџетски корисник доставио образац за 

унос, обавезу куповине девизних средстава у КМ, ако је 

наведена обавеза одобрена у систему и иста плаћена у 

СУФИ систему- преусмјерити средства у иностранство. 

Плаћања унесена у СУФИ врши Самостални стручни 

сарадник за управљање модулима плаћања и поравнања, 

и штампа „фајл“ за електронско плаћање или вирмански 

налог који потписују два  овлашћена лица чији су 

потписи депоновани у банци. По преузимању извода од 

банака Самостални стручни сарадник за плаћања и 

поравнања врши поравнања извода са исплатама из 

трезорског система исти или најкасније наредни дан по 

добивању извода од банке. 

За све евентуалне спорне трансакције (погрешно 

извршене, неидентификоване и сл.)  писменим путем у 

току дана или најкасније наредни дан писаним актом 

упутити инструкцију о исправном преносу или поврату 

средстава или од банке тражити додатне информације за 

неиндетификоване трансакције. 

Поврат извршених уплата на рачуне буџета може 

настати усљед неисправно унесене финансијске 

трансакције, поврат ЕФТ-а од стране банке. 

Самостални стручни сарадник за управљање модулима 

плаћања и поравнања обавезно погрешне трансакције 

искључује из ЕФТ-а и поништава плаћање. 

Поврат средстава због недостављеног или неблаго-

врeмено достављеног списка са подацима о лицима 

примаоцима уплате од стране буџетског корисника. 

Самостални стручни сарадник за управљање модулима 

плаћања и поравнања дужан је извршити поништење 

плаћања и о томе обавијестити буџетског корисника. 
 

V - НАБАВКЕ ГОРИВА, ОБРАЧУН И ИСПЛАТА 

ТРОШКОВА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, 

УПЛАТЕ И ИСПЛАТЕ ПРЕКО БЛАГАЈНЕ И  

ЕВИДЕНТИРАЊЕ - КЊИЖЕЊЕ  
 

Члан 11. 

Службено путовање у земљи врши се на основу налога 

за службено путовање, које одобрава начелник 

Одјељења за општу управу. 

Службено путовање у иностранство врши се на основу 

рјешења Градоначелника и налога за службено 

путовање. Путни налог треба читко попуњавати и тачно 

навести проведено вријеме на службеном путовању, 

обављене послове, навести да ли је била обезбијеђена 

храна или приложити доказ из којег се може закључити 

да није била обезбијеђена храна, као и укупне трошкове 

путовања. Уз извјештај о обављеном путовању, који 

потписује лице које је било на службеном путу, а 

овјерава Градоначелник, обавезно се прилаже докуме-

нтација у вези са насталим путним трошковима. 

Обрачун и исплата накнада за службено путовање врши 

се на основу Уредбе о накнадама за службена путовања 

у земљи и иностранству за запослене у јавном сектору 

Републике Српске. Путни налог се мора доставити на 

реализацију најкасније 7 дана по завршетку службеног 

путовања. Обрачун и правдање аконтације за службено 

путовање мора се извршити у року од 7 дана по 

завршетку службеног путовања. Уколико се користе 

путничка возила града возачи или службеници којима је 

одобрено коришћење службеног возила попуњавају 

налоге за возила, а одобрава их начелник Одјељења за 

општу управу. 

Коришћење властитог путничког аутомобила за 

службено путовање одобрава Градоначелник када нема 

на располагању службено возило. Накнада трошкова 

превоза у том случају обрачунава се у висини 20% 

цијене литре горива по пређеном километру. 
 

Члан 12. 

Службени аутомобил се може користити само ако је 

исправан у складу са одредбама прописа који регулишу 
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безбједност саобраћаја. За исправност возила и њихово 

благовремено одржавање задужују се возачи службених 

возила. Редовну, законом прописану провјеру техничке 

исправности возила возачи су обавезни извршити код 

законом овлашћених организација, а остало одржавање 

код одабране фирме са којом је склопљен уговор у 

складу са одредбама прописа о јавним набавкама. 

Сипање горива се врши искључиво код добављача са 

којим је потписан уговор о испоруци горива послије 

проведеног поступка јавне набавке горива. Само 

изузетно када је то немогуће због превелике удаљености 

од уговореног добављача сипање се може извршити код 

другог добављача. Ради контроле и састављања 

извјештаја возачи путне налоге на крају мјесеца са 

прилозима (отпремницама за гориво и одобрењима) дају 

на увид овлашћеном лицу. Послије контроле и 

састављања извјештаја возачи путне налоге са 

прилозима одлажу у регистраторе. На крају године по 

завршетку извјештаја регистратори са налозима и 

прилозима се архивирају и чувају у складу са одредбама 

прописа о архивирању финансијске документације. 

Лице задужено за контролу путних налога обавезно је 

контролисати исправност вођења путних налога и 

података у њима; контролу потрошње горива; контролу 

пређене километраже и намјенског коришћења возила 

по одјељењима и о томе сачињавати мјесечне, кварталне 

и годишње извјештаје и подносити их  Градоначелнику. 

На крају обрачунске године обавезно је извршити 

сравњење утрошених (по налозима) и фактурисаних (по 

рачуноводству) количина горива. Потрошња горива 

мора бити у складу са оквирним нормативом потрошње 

горива. 

Члан 13. 

У складу са Уредбом о условима и начину плаћања 

готовим новцем и Одлуком о утврђивању благајничког 

максимума врше се све исплате из благајне трезора. 

Висину благајничког максимума за текућу годину 

утврђује одлуком Градоначелник почетком финансијске 

године или по указаној потреби. Чек за подизање 

готовине потписују оба овлаштена  лица чији су  

потписи депоновани у банци, када се укаже потреба за 

готовим новцем у складу са благајничким максимумом. 

Благајнички дневник се закључује сваког дана уколико 

је било промјена. Благајнички дневник са комплети-

раном документацијом контролише и ликвидира шеф 

Одсјека за буџет и рачуноводство, а Стручни сарадник 

за обрачун плата и накнада и благајну попуњава 

трезорски образац број 2 и 3 и доставља на овјеру Шефу 

Одсјека за буџет и финансије, а затим просљеђује путем 

интерне доставне књиге трезора Вишем стручном 

сараднику - Главни књиговођа оперативне јединице 1 на  

унос у СУФИ.  

Члан 14. 

У Одсјеку за буџет и рачуноводство  врши се књижење 

основних средства, обрачунава амортизација и 

усаглашава стварно и књиговодствено стање. Градона-

челник доноси одлуку о именовању комисије за вршење 

редовног (годишњег) као и ванредних пописа, а у 

складу са Правилником о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог са стварним 

стањем. 

Поступак пописа имовине и обавеза и усклађивања 

стварног стања са књиговодственим стањем проводе 

пописне комисије и централна пописна комисија, према 

плану пописа сваке пописне комисије. 

Ванредни попис се врши по указаној потреби. 

Извјештај о извршеном попису, заједно са одлукама о 

разликама између стварног и књиговодственог стања и 

пописним листама доставља се Одсјеку за буџет и 

рачуноводство, најкасније до 31.01. текуће за претходну 

годину. 

Инвентурне разлике се уносе у трезорски Образац 3-

Група налога за књижење, са којег се подаци уносе у 

СУФИ систем. 

Члан 15. 

У Одсјеку за трезор  врши се унос и књижење у СУФИ 

наплаћених прихода и жиро рачуна на основу 

банковних извода.  

Самостални стручни сарадник за унос прихода у СУФИ 

систем, контролише приливе и књиговодствено 

евидентира изводе по рачунима банака (потражна 

страна извода). Самостални стручни сарадник за унос 

прихода у СУФИ систем контролише налоге из РАС 

система и књижи их у Главној књизи трезора. 

 

VI - ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА 
 

Члан 16. 

На основу свих проведених књижења у помоћним 

књигама и у главној књизи, сачињавају се финансијски 

извјештаји. 

Израду финансијских извјештаја врше одговорна лица, 

у зависности од врсте извјештаја, а у складу са Законом 

о буџетском систему Републике Српске, Правилником о 

финансијском извјештавању за кориснике прихода 

буџета Републике, општина, градова и фондова и 

Међународним рачуноводственим стандардима за јавни 

сектор, као и другим законским и подзаконским 

нормама прописаним за ту врсту извјештаја.  

Шеф трезора обавезан је листати све извјештаје за све 

буџетске кориснике према прописаној процедури. 

Шеф Одсјека за трезор припрема и доставља 

Министарству финансија Републике Српске следеће 

финансијске извјештаје:  

- мјесечни извјештај (Образац 1 и Преглед 

примљених трансфера), 

- квартални извјештај ( ПИБ, ПИФ и Образац 7) и 

- консолидовани годишњи финансијски извјештај за 

кориснике буџета јединице локалне самоуправе 

(Биланс стања, Биланс успјеха, Извјештај о 

промјенама нето имовине, Биланс новчаних токова, 

Образац 4, Образац 7, ПИБ, ПИФ и Напомене уз 
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финансијски извјештај). Консолидовани годишњи 

финансијски извјештај се, у прописаном року, 

доставља и АПИФ-у. 
 

Члан 17. 

За израду финансијских извјештаја користе се: Главна 

књига и помоћне књиге, буџет града и Извјештај о 

попису имовине.  

Шеф Одсјека за буџет и рачуноводство припрема 

следеће извјештаје:  

Годишњи и полугодишњи извјештаји о извршењу 

буџета,  

Информација о извршењу буџета за период од: 01.01.до 

31.03. и од 01.01.до 30.09. и 

Мјесечни извјештај о кредитном задужењу. Извјештаје 

и информације  о извршењу буџета разматра Скупштина 

Града. 

Стручни сарадник за обрачун плата, накнада и благајну 

сачињава Образац 1002 - Мјесечна пријава за порез по 

одбитку, који се у прописаном року доставља Пореској 

управи. 

Члан 18. 

Одсјек за трезор представља засебну организациону 

цјелину у оквиру Одјељења за финансије. Сви послови 

који се односе на Трезор  Града Требиња као и послови 

осталих буџетских корисника се одвијају у Одјељењу за 

финансије у Одсјеку за трезор у којем је само 

успостављена директна конекција са Министарством 

финансија Републике Српске. 

Шеф трезора одржава буџетске класификације у 

сарадњи са Одјељењем за информационе технологије и 

Сектором за буџет и јавне финансије Министарства 

финансија. 

Одржавање и дораду СУФИ система, у функционалном 

смислу, врше ШЕФ одсјека за буџет и рачуноводство и 

шеф Одсјека за трезор. 

Системско затварање мјесеца у СУФИ систему 

(помоћне књиге-модули и Главна књига) врши шеф 

трезора до 20-ог у мјесецу за претходни мјесец, по 

утврђеној процедури. 

Виши стручни сарадник - књиговођа оперативне 

јединице 1 и Виши стручни сарадник - књиговођа 

оперативне јединице 2 обављају контролу унесених 

финансијских трансакција за све буџетске кориснике, 

тако што се тромјесечно врши усклађивање у Главној 

књизи трезора. 

Након системског затварања периода, Виши стручни 

сарадник - књиговођа оперативне јединице 1 и Виши 

стручни сарадник - књиговођа оперативне јединице 2, 

обавезно излиставају бруто биланс. 

Након преузимања извјештаја, буџетски корисник је 

обавезан са  Вишим стручним сарадником - књиговођа 

оперативне јединице 2, тромјесечно извршити 

усаглашавање на свим контима у Главној књизи трезора 

(Класе 0 - Нефинансијска имовина, Класе 1 - 

Финансијска имовина и разграничења, Класе 2 - Обавезе 

и разграничења, Класе 3 - Властити извори и 

ванбилансна евиденција, Класе 4 - Расходи, Класе 5 - 

Издаци за нефинансијску имовину, Класе 6 - Издаци за 

финансијску имовину и отплату дугова, Класе 7 - 

Приходи, Класе 8 - Примици за нефинансијску имовину 

и Класе 9 - Примици од финансијске имовине и 

задуживања). 

Уколико се након усаглашавања установе одступања, 

буџетски корисник ће сачинити Образац 3 - Група 

налога за књижење, потписан од стране одговорних 

лица и доставити у Одјељење за финансије гдје ће бити 

унесен у СУФИ систем. 

Уколико буџетски корисник тромјесечно не усагласи 

књиговодствена стања у Главној књизи трезора, са 

Вишим стручним сарадником - књиговођа оперативне 

јединице 2, сноси сву одговорност, а шеф трезора о томе 

писмено обавјештава начелника Одјељења за финансије. 

Ажурирање постојећих и унос нових добављача за све 

оперативне јединице врши шеф трезора исти дан по 

добивању трезорског обраса 4. 

 

 VII - НАБАВКА РОБА, ВРШЕЊЕ УСЛУГА И 

УСТУПАЊЕ РАДОВА  

 

Члан 19. 

Градоначелник у складу са Законом о јавним набавкама, 

Правилником о јавним набавкама и Планом буџета 

доноси План јавних набавки за текућу годину на 

приједлог надлежних одјељења. Приликом доношења 

Плана јавних набавки уговори који нису реализовани у 

претходној години ће бити уврштени у план за текућу 

годину. Надлежна одјељења и стручне службе Градске  

управе утврђују потребе за набавком роба, вршењем 

услуга и уступањем радова и подносе захтјев за јавну 

набавку Градоначелнику за покретање поступка јавне 

набавке, а затим заједно са Секретаром за јавне набавке  

проводе процедуре у складу са Законом о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине, Правилником о јавним 

набавкама и Планом јавних набавки. Надлежна 

одјељења приликом припремања Одлуке о покретању 

јавне набавке обавезна су обезбиједити сагласност 

Одјељења за финансије у писаној форми да за 

предметну набавку постоје расположива средства на 

одговарајућој позицији у Буџету Града. 

 

Члан 20. 

Градоначелник именује рјешењем чланове комисије за 

провођење поступка јавне набавке. Наведена Комисија 

врши отварање приспјелих понуда и њихову анализу и 

оцјену. По извршеном поступку вредновања понуда на 

основу тендерске документације, приједлога најпово-

љнијег понуђача од стране комисије и одабира најпово-

љнијег понуђача за набавку од стране Градоначелника, 

Градоначелник потписује уговор. Стручни сарадник за 

административне послове у Кабинету Градоначелника 

је дужан одмах по потписивању уговора путем 
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ИНТЕРНЕ ДОСТАВНЕ КЊИГЕ, доставити Одјељењу 

за финансије и надлежном одјељењу по један 

примјерак: закљученог уговора и друга документа из 

којих произилазе финансијске обавезе буџета Града 

Требиња. Градоначелник именује надзор који прати 

реализацију уговора и о динамици и степену извршења 

уговора извјештава Градоначелника. Након достављања 

окончане ситуације и извјештаја надзорног органа, 

надлежна организациона јединица Градске управе  

врши суштинску контролу извршене набавке, а након 

тога доставља  Одјељењу за финансије ради формалне 

контроле и књижења. 

 

VIII - ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ; КАПИТАЛНЕ 

ПОМОЋИ И КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 
 

Члан 21. 

Појединци, односно физичка лица подносе захтјев за 

текуће помоћи Градоначелнику путем писарнице. 

Комисија коју именује Градоначелник утврђује 

приједлог за додјелу помоћи на основу постојећих 

критерија прописаних правилницима или одлукама, а 

исплата се врши на основу рјешења или одлука 

Градоначелника. 

Члан 22. 

Захтјеве за текуће и капиталне грантове (помоћи), 

спортски клубови, организације, удружења грађана и 

установе подносе у складу са Одлуком о финансирању 

/суфинансирању из области спорта и физичке културе 

Града Требиња и Одлуком о поступку за додјелу 

средстава удружењима грађана на подручјуу града. 

Спортски клубови, организације, удружења грађана и 

установе треба да уз захтјев приложе програм, 

финансијски план као и пројекат који желе финансирати 

из траженог гранта, као и другу документацију 

предвиђену јавним позивом. Организације којима буду 

одобрена средства или пројекти закључују уговор о 

финансирању са Градоначелником. Извјештај о 

утрошеним средствима са наративним и финансијским 

дијелом подносе се надлежном одјељењу. Градона-

челник ће путем интерне контроле или на други начин, 

провјерити да ли корисник средстава поштује прописе и 

испуњава предвиђене услове из претходних ставова 

овог члана. 
 

IX - ПОСТУПЦИ ИНФОРМИСАЊА  
 

Члан 23. 

Поступци информисања су интерни и екстерни. 

Интерни поступци информисања су сви поступци из 

овог Правилника који се односе или се користе у 

Градској управи. Екстерни поступци информисања 

односе се на све кориснике финансијских извјештаја, 

података и докумената проистеклих из поступака 

прописаних овим Правилником, укључујући финанси-

јске извјештаје, податке и документа који се по 

посебним актима презентирају или достављају на увид 

или коришћење надлежним институцијама. Одговорна 

лица су дужна документоване финансијске информације 

користити у поступку предлагања и доношења посло-

вних одлука са циљем побољшања квалитета рада 

Градске управе и пословног окружења. Обавеза 

руководства је да омогући да сви запослени буду 

упознати са прописима из области интерних контрола, 

јер је то неопходно за ефикасно пословање, заштиту 

имовине, спречавање грешака и превара, фер и 

истинито извјештавање и усаглашеност рада са 

прописима. 

 

X - ПОСТУПЦИ ИНФОРМАЦИЈЕ И 

КОМУНИКАЦИЈЕ 

Члан 24. 

Информисање и комуницирање у Градској управи се 

заснива на интерним и екстерним догађајима и активно-

стима. Начин комуницирања утврђује се према 

основним линијама одлучивања и то: 

1. Градоначелник - руководиоци организационих 

јединица;  

2. Руководиоци организационих јединица – 

непосредни извршиоци.  

Комуникација се обавља искључиво по конкретним 

пословним догађајима. Коначне одлуке доноси Градона-

челник. У хитним и непредвиђеним околностима, 

линија комуникације може се спустити за један ниво. 

Градоначелник комуницира са свим запосленим 

радницима, а руководиоци организационих јединица са 

запосленима у својим организационим јединицама и 

међусобно. Финансијске информације, информације о 

прописима или одређеним правилима, спољним 

догађајима и другим активностима и друге информације 

запослени у Градској управи добијају и размјењују 

континуирано путем: колегијума, састанака, кори-

шћењем интернета, „мејла“ и на друге начине. На 

колегију Градоначелника воде се записници који се 

достављају учесницима колегија. Записници се воде на 

начин да су прецизно одређени задаци, задужена лица и 

рокови за извршење делегираних задатака. Информи-

сање и комуникација у оквиру Градске управе се врши и 

путем интернет странице. Преко интернета омогућава се 

приступ: 

- интерним актима;  

- упутствима;  

- активностима; 

- документима са конференција, семинара и обука; 

- вањским „веб-сајтовима“ (службени гласници Босне 

и Херцеговине и Републике Српске, институције 

јавног сектора, медијске куће и слично); 

- фотографије са догађаја којим су присуствовали 

челници Градске управе и друго;  

Екстерна комуникација се одвија са:  

- јавношћу (путем медија, веб-презентација и 

директним контактима); 
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- међународним организацијама и институцијама 

(кроз размјену информација и искустава, сарадњу 

кроз пројекте, учешће у радним групама, учешће на 

међународним конференцијама и друго). 

Екстерну комуникацију врши Градоначелник или лица 

која он овласти директним контактима и другим 

видовима комуникације. 
 

 XI – ПОСТУПЦИ НАДГЛЕДАЊА                                                 
 

Члан 25. 

Интерна контрола је систем у коме морају учествовати 

сви запослени, а обухвата широк спектар специфичних 

процедура, укључујући контроле у рачуноводству, 

процесима, јавним набавкама, разграничавању 

дужности и овлашћења у финансијском извјештавању, 

заштити имовине и података, провођењу закона и 

других подзаконских прописа, и других питања која се 

директно не односе на функције рачуноводственог 

система. Интерна ревизија је независна и објективна 

активност интерног ревизора која даје стручно 

мишљење и савјетодавног је карактера, а сврха јој је 

побољшање пословања буџетских корисника. Интерна 

ревизија помаже у испуњавању задатих циљева, подсти-

цањем и увођењем системског и дисциплинованог 

приступа раду, којим се унапређује дјелотворност 

процеса везаних за управљање ризицима, контролу и 

одговорно управљање. Интерна ревизија дужна је 

надгледати интерне контролне поступке, утврдити 

евентуалне пропусте и предложити мјере за отклањање 

утврђених недостатака. 
 

Члан 26. 

На основу извршених анализа о ефикасности система 

интерних контрола врши се преиспитивање 

ефикасности успостављеног система интерних контрола 

кроз:  

- ефикасност и дјелотворност организације успоста-

вљених контролних активности; 

- информисаност свих запослених и повратне 

информације од запослених; 

- одређивање девијације (неиспуњавања планских 

активности, утврђене грешке или пропусти код 

евидентирања финансијских трансакција и код 

финансијског извјештавања, значајнија флуктуација 

запослених и друго);  

- ажурирање интерних правилника за области у 

којима долази до промјене прописа или се покаже 

да нису адекватни околностима; 

- праћење рачуноводствених евиденција (поузданост 

финансијских евиденција, књиговодствених испра-

ва и друго); 

- анализу ризика повезаних са планираним активно-

стима и ризика повезаних са финансијским 

извјештавањем; 

- контроле буџета.  

 

Члан 27. 

Ступањем на снагу овог правилника престају да важе 

Правилник о интерним контролама и интерним 

контролним поступцима („Службени гласник општине 

Требиње“, број 7/04) и Упутство о току финансијско-

књиговодствене документације у Градској управи Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/16). 

Члан 28. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења а 

обајвиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-13/18                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:12.02.2018. године                Лука Петровић,  

                                                           дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________ 
 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 73. Статута Града Требиња 

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

6/15, 3/16 и 6/17), Градоначелник Града Требиња, донио 

је 

П Р А В И Л Н И К 

о финансирању јавних потреба у култури на 

подручју града Требиња 
 

I 

Овим правилником уређују се услови, начин и поступак 

финансирања јавних потреба у култури на подручју 

града Требиња, као и начин праћења и кориштења 

додјељених средстава. 
 

II 

Под појмом јавне потребе у култури подразумијевају се 

сљедеће активности: 

- организација културних манифестација, 

- културно-умјетничког аматеризма ради очувања 

традиције, 

- музичко-сценског, плесног, драмског и позоришног 

стваралаштва, 

- развоја културе младих и алтернативних облика 

културе, 

- развоја библиотекарске, музејске и галеријске 

дјелатности, 

- подршке издаваштву радова, књига и часописа из 

области културе, 

- развоја у области културне сарадње. 
 

III 

Јавне потребе у култури на подручју града Требиња, 

реализују се кроз активности јавних установа из области 

културе, организација и удружења грађана, група и 

појединаца, те осталих учесника, а могу се финансирати 

се или суфинансирати из Буџета Града Требиња. 
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IV 

1) Јавне установе из области културе, чији је оснивач 

локална заједница или Влада Републике Српске, 

финансирају се тако што се Одлуком о буџету сваке 

године утврђује посебна ставка за сваку од 

институција.  

2) Износ додјељених средстава за сваку институцију 

зависи од обима дјеловања и потреба везаних за 

материјалне трошкове, броја запослених и 

реализованих програма, што се уз захтјев сваке 

године доставља надлежном органу. 

3) Јавне установе из области културе, захтјев за 

финансирање са програмом рада и финансијским 

планом за наредну годину, достављају надлежним 

службама, у мјесецу септембру текуће године.  

4) Коначну одлуку о износу средстава доноси 

Скупштина Града, приликом усвајања Одлуке о 

буџету.  

5) Исплата одобрених средстава врши се у дванаест 

(12) мјесечних рата, преко Одјељења за финансије.  
 

V 

1) Посебном ставком у Буџету Града, путем jавног 

позива, финансирају се пројекти удружења и 

организација из области културе. Начин додјеле 

средстава овим путем дефинисан је Правилником о 

јавном позиву, критеријумима и начину оцјењивања 

пројеката за додјелу грантова удружењима 

грађана/фондацијама из Буџета Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 1/18). 

2) Организацијама и удружењима грађана из области 

културе Градоначелник закључком може одобрити 

средства са гранта намијењеног за културне 

манифестације.  

3) Тражиоци средстава из претходнe подтачке 

потребно је да уз захтјев за додјелу средстава 

доставе образложење активности, предрачун, 

контакт податке и број жиро рачуна. 
 

VI 

1) Број манифестација, термини одржавања и износ 

потребних средстава за реализацију, утврђују се 

календаром културних манифестација. 

2) Календар културних манифестација које се 

финансирају са гранта за културне манифестације 

доноси Градоначелник на приједлог надлежног 

одјељења.  

3) Традиционалне манифестације, утврђене скупшти-

нским одлукама, имају своје савјете и организа-

ционе одборе, финансирају се из ставке „грант за 

културне манифестације“, а за остале манифе-

стације задужују се институције културе или 

удружења и организације из области културе као 

носиоци активности и њима се за спроведене 

активности дозначавају потребна средства.  
 

VII 

1) Групе грађана и појединци могу остварити помоћ за 

објављивање радова и издавање књига из области 

културе, учешће у манифестацијама и слично, са 

позиције „гранта за суфинансирање издавачке 

дјелатности“ или са „гранта за културне 

манифестације“. 

2) Групи грађана и појединцима који се баве 

активностима везаним за културу, могу се 

једнократно одобрити средства из Буџета Града, 

уколико поднесу захтјев са образложењем 

активности, предрачуном трошкова и износом 

тражених средстава. 

3) У захтјеву је, поред имена и презимена, потребно 

навести тачну адресу становања, матични број и 

текући рачун подносиоца те број телефона.  

4) Градоначелник, сходно расположивим средствима, 

доноси закључак о одобрењу средстава.  
 

VIII 
1) Јавне установе као носиоци највећег дијела 

реализације културних дешавања, имају обавезу да 

сарађују, обавјештавају и извјештавају оснивача и 

ресорна одјељења. 

2) Сходно плану рада Скупштине, јавне установе из 

области културе, једанпут годишње подносе 

извјештаје о раду и финансијском пословању за 

претходну и програме рада за наредну годину,  које 

Градоначелник упућује Скупштини Града на 

разматрање и усвајање.  

3) Праћење и извјештавање организација и удружења 

грађана из области културе чији су пројекти 

одобрени путем Јавног позива дефинисани су 

Правилником о јавном позиву, критеријумима и 

начину оцјењивања пројеката за додјелу грантова 

удружењима грађана/фондацијама из Буџета Града 

Требиње („Службени гласник Града Требиња“, број 

1/18). 

4) Удружења и организације којима су средства 

одобрена закључком са гранта за културне 

манифестације дужна су надлежном одјељењу 

доставити извјештај о намјенском утрошку 

средстава, најкасније до краја календарске године.  

5) Културне манифестације које се реализују преко 

организационог одбора или по задужењу истог, 

прате задужене јавне установе и служба ресорног 

одјељења.  

6) Установе или удружења које су задужене за 

организацију појединих манифестација из области 

културе, дужне су извјештаје о намјенском утрошку 

средстава доставити ресорном одјељењу.  

7) Информацију о одржаним културним манифе-

стацијама чији је покровитељ Град, сачињава 

надлежна служба ресорног одјељења за претходну 

годину. Информација о спроведеним манифе-

стацијама, требало би да садржи:  
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- програм манифестације (садржаји и термини);  

- носиоци активности;  

- учесници у програму;  

- посјећеност;  

- резултати проведене анкете о задовољству грађана, 

уколико је рађена.  

8) Групе грађана или појединци којима су средства 

одобрена закључком са гранта за културне 

манифестације дужна су надлежном одјељењу 

доставити извјештај о намјенском утрошку 

средстава, најкасније до краја календарске године. 
 

IX 

Ступањем на снагу овог правилника ставља се ван снаге 

Правилник о финансирању јавних потреба у култури на 

подручју општине Требиње („Службени гласник 

Општине Требиње“, број 4/11). 
 

X 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-14/18                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:13.02.2018. године                Лука Петровић,  

                                                           дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

6/15, 3/16 и 6/17), Градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјени Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ 

за предшколско васпитање и образовање дјеце 

„Наша радост“ Требиње 
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјени Правилника 

о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у ЈУ за предшколско васпитање и образовање 

дјеце „Наша радост“ Требиње, број 42/18 од 30.01.2018. 

године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-8/18                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:02.02.2018. године                 Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________ 
 

 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

6/15, 3/16 и 6/17), Градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјенама и допуни Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у ЈУ „Дом младих“ Требиње 
 

 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и 

допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈУ „Дом младих“ 

Требиње, број: 049-01/18 од 06.02.2018. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-9/18                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:08.02.2018. године                  Лука Петровић,  

                                                             дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

6/15, 3/16 и 6/17), Градоначелник 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: 048-02/18 од 

06.02.2018. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-9-1/18                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:08.02.2018. године                  Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.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: 06-372-65/17 од 24.01.2018. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у Регистарском листу број: 

01-158, упис оснивања Заједнице за управљање зградом, 

Требиње, улица Мокри Долови 25.  

Оснивачи: 14 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 

Вујадиновић Жарко, предсједник Управног одбора, 

самостално и без ограничења. Заједницу заступа и 

Поповић Александар, предсједник Скупштине.   

 

Број: 06-372-65/17         СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 24.01.2018. 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: 06-372-1/18 од 12.02.2018. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у Регистарском листу број: 

01-159, упис оснивања Заједнице за управљање зградом, 

Требиње, улица Милоша Обилића 13. 

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 

Козић Љиљана, предсједник Управног одбора, 

самостално и без ограничења. Заједницу заступа и 

Ковачевић Боса, предсједник Скупштине.   
 

Број: 06-372-1/18           СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 12.02.2018. 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: 06-372-4/18 од 12.02.2018. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у Регистарском листу број: 

01-160, упис оснивања Заједнице за управљање зградом, 

Требиње, улица Јужни градски излаз, ламела 4, улаз 6.  

Оснивачи: 14 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 Семјон, предсједник Управног одбора, 

самостално и без ограничења. Заједницу заступа и 

Ратковић Мерима, предсједник Скупштине.   

 

Број: 06-372-4/18           СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 12.02.2018. године         Јања Ћапин,с.р. 

________________________________________________ 
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На основу члана 185. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња”, 

број 3/13 и 8/17), а у вези са чланом 2. Одлуке о измјени 

Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник 

Града Требиња”, број 3/16) Комисија за прописе, на 

сједници, одржаној дана 15. 02. 2018. године, утврдила 

је Пречишћени текст Одлуке о комуналним таксама 

(„Службени гласник Града Требиња”, број 3/12, 10/13, 

4/14, 3/16, 8/17, 10/17 и 12/17), у којем је означен дан 

ступања на снагу наведене одлуке. 
 

О Д Л У К А 

о комуналним таксама 

- Пречишћени текст - 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

За финансирање заједничке комуналне потрошње на 

подручју града Требиња уводе се комуналне таксе.  

Овом одлуком се утврђују: врста, висина, рокови, начин 

плаћања и ослобађања од плаћања комуналне таксе.     

                                                                 

Члан 2. 

Таксе се плаћају за: 

1. коришћење простора на јавним површинама, осим 

у сврху продаје штампе, књига и других 

публикација, 

2. приређивање музичког програма у угоститељским 

објектима и масовним скуповима, осим музике која 

се репродукује електронским или механичким 

средствима, 

3. истицање реклама на јавним и другим површинама, 

осим рекламних паноа и билборда поред ауто-

путева, магистралних и регионалних путева, 

4. коришћење слободних површина за кампове, 

постављање шатора или других објеката 

привременог карактера, као и за картинг стазе, 

забавне паркове и циркусе, 

5. коришћење витрина ради излагања робе ван 

пословних просторија, 

6. држање пловних постројења, пловних направа и 

других објеката на води, 

7. држање ресторана и других угоститељских и 

забавних објеката на води, 

8. коришћење ријечне обале у пословне сврхе, 

9. коришћење простора за паркирање моторних, 

друмских и прикључних возила на уређеним и 

обиљеженим мјестима, одређеним за то актом 

скупштине јединице локалне самоуправе и 

10. истицање пословног имена правног лица или 

предузетника на пословним просторијама. 

 

Члан 3. 

Јавним површинама, у смиислу ове одлуке, сматрају се 

површине утврђене планском документацијом 

општине, које су доступне свим корисницима под 

једнаким условима (улице, тргови, јавни пролази, јавна 

степеништа, мостови, подвожњаци, надвожњаци, 

паркинг простори, тротоари, стајалишта јавног превоза, 

пијаце, паркови, травњаци, површине за рекреацију и 

слично). 

Другим површинама у смислу ове одлуке сматрају се 

површине које нису јавне, а видљиве су са јавних 

површина и користе се за оглашавање постављањем 

објеката, односно средстава за оглашавање. 

 

Члан 4. 

Заузимање јавне површине врши се на основу 

одговарајућих аката које доноси Одјељење за 

просторно уређење, а висину таксе за заузимање јавне 

површине утврђује рјешењем Одјељење за стамбено 

комуналне послове, сагласно одредбама ове одлуке. 

Права и обавезе која проистичу из претходног става су 

непреносива на друга правна и физичка лица. 

 

Члан 5. 

Границе зона из Тарифа комуналних такси идентичне 

су границама зона утврђеним одредбама Одлуке о 

грађевинском земљишту. 

 

Члан 6. 

Висина комуналне таксе  за заузимање јавних 

површина које су додијељене непосредном погодбом 

утврђује се Тарифом комуналних такси које су саставни 

дио ове одлуке.   

Висина комуналне таксе за заузимање јавних површина 

које су додијељене након проведеног поступка јавног 

оглашавања утврђују се на основу цијене добијене 

након проведеног поступка лицитације, уз напомену да 

почетна цјена m
2
 јавне површине која се додјељује у 

поступку јавног оглашавања не може бити нижа од 

цијене утврђене Тарифом комуналних такси.   

Висина осталих комуналнх такси из члана 2. одлуке 

утврђује се Тарифом комуналних такси које су саставни 

дио ове одлуке.                                                                                                                                                                                                       

ТАРИФА 

комуналних такси 

 

Taрифни  број 1. 
а) За привремено заузимање дијела јавне површине 

испред пословног простора у сврху постављања 

столова и столица за љетну башту ради пружања 

угоститељских услуга плаћа се мјесечно по m
2
 

комунална такса у износу како слиједи: 

     I зона             15 КМ 

     II зона            10 КМ 

     III-VI зона       8 КМ 

Таксу из овог тарифног броја плаћају правна и физичка 

лица која привремено користе дио јавне површине у 

пословне сврхе за постављање столова и столица за 

љетну башту. 
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Такса се по овом тарифном броју плаћа у пуном износу 

за период 15. април до 15. октобар, а у осталим 

мјесецима износ се умањује за 70% утврђене цијене ове 

таксене тарифе. 

б) за постављање киоска плаћа се мјесечно по m
2
 у 

износу како слиједи: 

I   зона       8,50 КМ  IV зона    4 КМ 

II   зона      7 КМ   V зона     3 КМ 

III зона       5 КМ    VI зона    2 КМ 

в) за постављање привремених тезги за продају: 

сувенира, наочара, цвијећа, лутрије, бижутерије, 

сјеменки, кокица, кестења и сл. и постављање-излагање 

продајних артикала и рекламних реквизита испред 

трговачких и угоститељских објеката плаћа се 

комунална такса по m
2  

мјесечно како слиједи: 

I зона             30 КМ 

II зона            20 КМ 

III - VI зона     15 КМ 

за сваки цијели или започети m
2
 

г) за све остале дјелатности које нису напријед наведене 

плаћа се као у претходном ставу 

д) за извођење грађевинских радова који изискују 

раскопавање улица, плочника, паркова и других јавних 

површина плаћа се комунална такса дневно и то: 

1. за радове на подземним и надземним 

инсталацијама и сличним објектима по m
2 

раскопане јавне површине (паркови, улице, 

тротоари)  5 КМ; 

2. за заузимање 1 m
2
 јавне површине и тротоара за 

вријеме грађења 0,40 КМ. 

Плаћање обавезе из претходног става настаје од дана 

добијања одобрења за прекопавање односно заузимање 

јавне површине.  

Тарифни број 2 

За приређивање музичког програма у угоститељским 

објектима и масовним скуповима на име комуналне 

таксе плаћа се дневно: 

1. За држање живе музике у угоститељском објекту 

20КМ; 

2. За држање живе музика ван угоститељског објекта 

50КМ; 

3. За приређивање музичког програма у 

угоститељским и ван угоститељских објеката за 

потребе масовних скупова (концерти, свадбе и сл.) 

500 КМ.  

Под угоститељским објектима у смислу ове одлуке 

сматрају се: кафана, гостионица, ресторан, клуб, диско-

тека, свадбени салон, хотел, љетна башта и сл.  

Обвезници плаћања комуналне таксе су власници 

угоститељских објеката из претходног става. 

Такса по овом тарифном броју плаћа се унапријед, на 

начин што је обвезник дужан Одјељењу за стамбено 

комуналне послове пријавити кориштење музике прије 

почетка приређивања музичког програма, а најкасније 

дан прије почетка истог.  

 

Тарифни број 3 

За постављање плаката, реклама и рекламних паноа на 

јавним и другим површинама плаћа се: 

 

1. плакат по комаду дневно              1 КМ 

2. покретне паное по комаду дневно         3 КМ 

3. за објаве и огласе истакнуте на огласним таблама  

1 КМ по објави дневно 

4. рекламни панои (неосвјетљени), мјесечно 

до 1 m
2
 ......................................................  4 КМ 

до 2 m
2
.......................................................  5 КМ 

2-4  m
2
........................................................  6 КМ 

5. рекламни панои (свјетлећи), мјесечно 

- до 1 m
2
 

једнострано -     5 КМ 

двострано -    10 КМ 

- 1 - 2 m
2
  

једнострано -  15 КМ 

двострано -      20 КМ 

- 2 - 4 m
2
 

једнострано -  25 КМ 

двострано -     30 КМ 

6. а) билборди, несвјетлећи, мјесечно 

- 4 - 8 m
2
 

једнострано -    40 КМ 

двострано -       60 КМ 

- преко 8 m
2
 

једнострано -    70 КМ 

двострано -         100 КМ 

б) билборди, свјетлећи, мјесечно 

- 4 - 8 m
2
 

једнострано -     50  КМ 

двострано -       80  КМ 

- 8 - 15 m² 

jеднострано -        80  КМ 

двострано -       120  КМ 

- преко 15 m² 

jеднострано -    100 КМ 

двострано -     150 КМ 

 

Тарифни број 4 

За коришћење слободних површина за кампове, 

шаторе, забавне паркове, циркусе, картинг стазе, 

дјечије аутиће  и друге објекте привременог карактера, 

плаћа се дневно комунална такса у износу 0,35 КМ/m
2
. 

 

Тарифни број 5 

За коришћење витрина ради излагања и продаје робе 

ван пословних просторија плаћа се комунална такса по 

m
2 
мјесечно: 

 

I зона              30 КМ 

II зона             20 КМ 

III - VI зона      15 КМ 
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Тарифни број 6 

За држање пловних постројења, пловних направа и 

других објеката на води плаћа се комунална такса у 

годишњем износу: 

- пловно постројење са пратећим објектима 

12.000,00 КМ, 

- рибњаци и остали објекти на води 1 КМ/m
2
. 

 

Тарифни број 7 

Држање ресторана и других угоститељских и забавних 

објеката на води плаћа се по m
2
 годишње: 

I зона            40 КМ 

II зона           20 КМ 

III - VI зона    16 КМ 

 

Тарифни број 8 

Коришћење ријечне обале у пословне сврхе плаћа се по 

m
2
 годишње 1 КМ. 

Тарифни број 9 

За коришћење простора за паркирање моторних, 

друмских и прикључних возила на уређеним и 

обиљеженим мјестима одређеним за то, а на којим је 

успостављена наплата примјењују се одредбе Прави-

лника о условима начину коришћења, организацији и 

начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима 

на подручју општине Требиње. 

1. Резервација паркинга плаћа се : 

- за правна лица    100 КМ/мјесечно 

- за физичка лица   80 КМ/мјесечно. 

2. За коришћење једног мјеста на такси стајалишту 

плаћа се мјесечно 15 КМ. 
 

Тарифни број 10 

За сваку истакнуту фирму плаћа се комунална такса у 

годишњем износи и то: 

1. Привредна друштва и други облици правних лица 

- Из области производње, преноса и дистрибуције 

електричне енергије: 

Дјелатност трговине електричном енергијом 50.000 КМ 

Дјелатност производње електричне енергије  30.000 КМ 

Дјелатност производње електричне енергије (мини 

електране)                        5.000 КМ 

Дјелатност дистрибуције електричне енергијe                                 

                                                                              15.000 КМ 

- из области производње                          300 КМ 

- невладине организације                             50 КМ    

- остали                            500 КМ. 

2. Дијелови правних лица (филијале, експозитуре, 

пословнице, представништва, агенције, канцеларије, 

теренске јединице, радне јединице и сл.) 

- Дјелатност банкарства финансијских организација 

и услуге осигурања имовине и лица         2.500 КМ 

- Поштанске услуге                        2.000 КМ 

- Телекомуникације и мобилна телефонија10.000 КМ 

 

- Из области производње, преноса и дистрибуције 

електричне енергије: 

Дјелатност трговине електричном енергијом  

                         50.000 КМ 

Дјелатност производње електричне енергије  

                         30.000 КМ 

Дјелатност производње електричне енергије (мини 

електране)                             5.000 КМ 

Дјелатност дистрибуције електричне енергије 

                         15.000 КМ 

Дјелатност преноса електричне енергије  

                         30.000 КМ 

- Бензинске пумпе                        5.000 КМ 

- Плинске пумпе                           500 КМ 

- Сервиси                            200 КМ 

- Стоваришта                                 200 КМ 

- Кладионице, лутрије и игре на срећу          5.000 КМ 

- Хотели, гарни хотели, апарт хотели, мотели, 

пансиони, ноћни барови, диско барови, дансинг 

клубови, свадбени салони                          1.000 КМ 

- Продавнице                                                 100 КМ 

- Робне куће, маркети, супермаркети, тржни центри, 

козметички маркети                                     1.000 КМ 

- Угоститељски објекти (бифе, ресторани)      200 КМ 

- Стоматолошке и љекарске ординације          200 КМ 

- Апотеке 

Здравствене                            1.000 КМ 

Биљне                            100 КМ 

Пољопривредне                           100 КМ 

- Остали                            100 КМ 

3. Физичка лица-предузетници 

- Угоститељска дјелатност                            200 КМ 

- Трговина                                      100 КМ 

- СТР тезге, кућна радиност                             50 КМ 

- Адвокатске  канцеларије                     500 КМ 

- Нотарске канцеларије                        2.000 КМ 

- Кладионице                             2.000 КМ 

- Стоматолошке и љекарске ординације          200 КМ 

- Хотели, гарни хотели, апарт хотели, мотели, 

пансиони, ноћни барови, диско барови, дансинг 

клубови, свадбени салони                        1.000 КМ 

- Остале непоменуте дјелатности                     100 КМ 

Под истакнутом фирмом у смислу одредаба овог 

тарифног броја подразумијева се свака ознака или 

натпис који означава да одређено правно и физичко 

лице обавља дјелатност или занимање, изузев изузетих 

по члану 8. Закона о комуналним таксама. Уколико 

таксени обвезник обавља више дјелатности на мјесту 

истакнуте фирме плаћа таксу из дјелатности за коју је 

прописана већа таксена тарифа.  

Такса се плаћа од дана издавања одобрења за рад 

сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године, а 

таксена обавеза се пријављује 15 дана од дана почетка 

обављања дјелатности. 

 

 



 Датум: 15.02.2018. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 2 - Страна:    71 

Taрифни  број 11. 
За обављање преноса звука, слике или осталих 

информација кабловима, емитовање релејима, антенама 

у склопу базних станица правно лице које обавља 

дјелатност плаћа годишње: 

1. Предајници мобилне телефоније по једном 

предајнику             5000 КМ; 

2. Базне станице са антеном           5000 КМ (једна); 

3. Пренос звука путем релеја и репетитора по једном 

предајнику (радио предајник)          1000 КМ; 

4. Пренос звука путем релеја и репетитора по једном 

предајнику (ТV предајник)                          2000 КМ; 

5. Кабловска телевизија                                    2000 КМ. 

За све постављене каблове на територији града 

Требиња који служе функционисању фиксне 

телефоније и то: 

1. До 100 прикључака                         1000 КМ; 

2. Од 100 до 500 прикључака                        2000 КМ; 

3. Преко 500 прикључака                        3000 КМ. 

Ако правно или физичко лице из овог тарифног броја 

изгради, постави предајник, репетитор, релеј или базну 

станицу или се знатно повећа број прикључака, у првој 

половини године плаћа таксу за цијелу годину, а ако то 

уради у другој половини године плаћа таксу за 6 

мјесеци.                                                                                            

Члан 7. 

Од плаћања комуналних такси утврђених Законом о 

комуналним таксама, ослобађају се плаћања комуналне 

таксе за истицање пословног имена (Тарифни број 10): 

- помоћне поште у руралним подручјима; 

- предузетници који покрећу привредну или услужну 

дјелатност, у години оснивања осим за дјелатност 

кладионица, лутрија и игара на срећу, те ноћних и 

диско барова; 

- предузетници који се баве старим традиционалним 

занатима; 

- предузетници који обављају нискоакумулативне и 

дефицитарне дјелатности. 

Члан 8. 

Такса по тарифним бројевима из ове Одлуке плаћа се на 

трансакциони рачун Буџета Града Требиња број 562-

008-8034545-411 (број Општине 107) према врсти 

прихода како слиједи: 

 

- тарифни број 1 722 314 

- тарифни број 2 722 316 

- тарифни број 3 722 318 

- тарифни број 4 722 391 

- тарифни број 5 722 317 

- тарифни број 6 722 392 

- тарифни број 7 722 394 

- тарифни број 8 722 395 

- тарифни број 9 722 319 

- тарифни број 10 722 312 

- тарифни број 11                722 396 

 

Члан 9. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке у тарифама од 1 - 

9 врши надлежни орган Града Требиња, а надзор над 

тарифом број 10 спроводи Пореска управа РС подручни 

центар Требиње. 
 

Члан 10. 

Ступањем на снагу овe одлуке престаје да важи Одлука 

о комуналним таксама („Службени гласник Општине 

Требиње“, број 6/10). 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу 26. априла 2012. године, 

односно, 24. децембра 2013. године, односно 7. априла 

2016. године, односно 22. јула 2017. године, односно 5. 

августа 2017. године и 6. октобра 2017. године. 

 

Број: 09-013-17/18                              Предсједник  

Датум:15.02.2018. године           Законодавног одбора 

                                                          Васо Мијановић, с.р.  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Након дописа Одјељења за општу управу број ИД/03-

88/18 од 13.02.2018. године утврђено је да је у Одлуци о 

продаји основних средстава („Службени гласник Града 

Требиња”, број 14/17), учињена техничка грешка па, на 

основу члана 179. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња”, број 

3/13 и 8/17),  секретар Скупштине Града Требиња даје 

 

ИСПРАВКУ 

Одлуке о продаји основних средстава 
 

У тачки 1. под редним бројем 2. иза ријечи 

„производње“ умјесто броја „1993“ треба да стоји број 

„1996“, под редним бројем 3. иза ријечи „производње“ 

умјесто броја „1993“ треба да стоји број „1996“, под 

редним бројем 4. иза ријечи „производње“ умјесто 

броја „1993“ треба да стоји број „1994“, под редним 

бројем 5. иза ријечи „мотора“ умјесто броја 

„4401369910000“ треба да стоји број „CO69222“, под 

редним бројем 8. иза ријечи „мотора“ умјесто броја 

„4401885220005“ треба да стоји број „8861870“, под 

редним бројем 9. иза ријечи „производње“ умјесто 

броја „1988“ треба да стоји број „1977“, а иза ријечи 

„мотора“ умјесто броја „4401865220005“ треба да стоји 

број „771001301“ и под редним бројем 10. иза ријечи 

„мотора“ умјесто броја „4401865220005“ треба да стоји 

број „Y698L40937“. 
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