
 

 

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

 

 

 

 

   

 

Година LV                                                   Требиње, 02.04.2018. године                                                           Број: 3

 

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 6/07, 

52/11, 67/13 и 106/15), 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 02.04.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о радном времену 

трговинских, занатских, услужних и других објеката 

и дјелатности на подручју града Требиња 

 

Члан 1. 

У Одлуци о радном времену трговинских, занатских, 

услужних и других објеката и дјелатноси на подручју 

града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 6/13 , 4/17 и 8/17) члан 16. мијења се гласи: 

 

„1) У дане републичких празника који се празнују  

један дан субјекти обухваћени овом одлуком не раде. 

2) Изузетно, ради задовољавања неопходних потреба 

грађана, могу да раде:  

- у времену од 00,00 до 24,00 часа трговински 

објекти типа драгстор, трговински објекти на 

аутобуској станици, бензинске пумпне станице и 

трговински објекти у оквиру бензинске пумпне 

станице, правна и физичка лица - предузетници 

који обављају дјелатност производње хљеба, 

пецива, колача и продају истих у сопственим 

продајним објектима и трговине на мало погребном 

опремом; 

- у времену од 08,00 до 21,00 час једна апотека, 

ветеринарске амбуланте, љекарске и стоматолошке 

ординације уз одржавање приправности изван 

наведеног радног времена.“ 

 

Члан 2. 

У члану 17. став 1. мијења се и гласи:  

„За вријеме републичких празника који се празнују два 

дана, први дан могу да раде: 

- у времену од 00,00 до 24,00 часа трговински 

објекти типа драгстор, трговински објекти на 

аутобуској станици, бензинске пумпне станице и 

трговински објекти у оквиру бензинске пумпне 

станице, занатско предузетнички објекти који 

обављају дјелатност производње хљеба, пецива, 

колача и продаје истих у сопственим продајним 

објектима; 

- у времену од 08,00 до 21,00 час једна апотекa, 

ветеринарске амбуланте, љекарске и стоматолошке 

ординације, уз одржавање приправности изван 

наведеног радног  времена; 

- у времену од 00,00 до 24,00 часа трговине на мало 

погребном опремом и трговине на мало цвијећем; 

- изузетно први дан Међународног празника рада 

могу да раде у времену од 07,00 до 11,00 часова 

трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним 

производима (дјелатност продавница мјешовите 

робе), рибарнице и месаре, а у времену од 07,00 до 

14,00 часова могу да раде и објекти умјетничких и 

старих заната (сувенирнице). 

 Други дан могу да раде:  

- у времену од 00,00 до 24,00 часа трговински 

објекти типа драгстор, трговински објекти на 

аутобуској станици, бензинске пумпне станице и 

трговински објекти у оквиру бензинске пумпне 

станице, занатско предузетнички објекти који 

обављају дјелатност производње хљеба, пецива, 

колача и продаје истих у сопственим продајним 

објектима; 

- у времену од 08,00 до 14,00 часова апотеке, 

ветеринарске амбуланте, љекарске и стоматолошке 

ординације, уз одржавање приправности изван 

наведеног радног  времена; 
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- у времену од 00,00 до 24,00 часа трговине на мало 

погребном опремом; 

- у времену од 07,00 до 14,00 часова трговине на 

мало прехрамбеним и непрехрамбеним произво-

дима (дјелатност продавница мјешовите робе), 

субјекти који послују у оквиру објекта који је 

уређен као посебна продајна цјелина, киосци у 

којим се врши продаја дувана, часописа, новина и 

сл., аутопраоница, објекти умјетничких и старих 

заната (сувенирнице), трговине на мало цвијећем.“ 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-116/18 

Датум:02.04.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

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

самоуправи (,,Службени гласник Републикие Српске“, 

број 97/16) и члана 36. став 2. тачка 2. 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 02.04.2018. године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

о висини закупнине за пословни простор који 

користе лица запослена по Програму подршке 

самозапошљавању 

 

I 

1) У циљу подршке у пословању, лицима која су била 

на евиденцији Завода за запошљавање Републике 

Српске – Подручна јединица Требиње и која су 

остварила право на субвенцију по Програму 

подршке самозапошљавању на локалном и 

републичком нивоу и регистровала пословни 

субјект у складу са законом (привредно друштво, 

самостални предузетник), у првој години 

пословања утврђује се висина закупнине за 

пословни простор који им Град Требиње издаје у 

закуп у износу од 50% од важеће комерцијалне 

цијене по 1m
2
 у пословној зони у којој се простор 

налази. 

2) Почетак прве године пословања рачуна се од 

датума закључивања уговора по Програму подршке 

самозапошљавању из подтачке 1. ове тачке. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављиваља у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-117/18 

Датум:02.04.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

На основу члана 35. и 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 02.04.2018. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Плана парцелације  

„Тодорићи 3“ 

                                                 

I 

Доноси се измјена и допуна Плана парцелације 

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

 

II 

План се састоји од: текстуалног и графичког дијела. 

Текстуални дио Плана садржи: 

 A. Уводно образложење 

 Б. Анализа и оцјена стања 

 Ц. Циљеви просторног развоја 

 Д. План организације, уређења и кориштења простора  

Графички дио плана садржи 

1. Геодетско-кат. подлога са висинском 

представом                          
Р =  1:1000 

1.2. Инжињерско-геолошка карта       Р =  1:1000 

2. Извод из урбанистичког плана 

„Требиње 2015“ 
 

3. Извод из ПП „Тодорићи 3“                                                    Р =  1:1000 

4. План парцелације са аналитичко-

геод.елементима 
Р =  1:1000 

5. План  организације простора Р =  1:1000 

6. План саобраћаја, саобраћајница и 

нивелације 
Р =  1:1000 

7. План регулационих и грађевинских 

линија 
Р =  1:1000 

8. План хидротехничке инфраструктуре                                                                                      Р =  1:1000 

9. План електроенергетске 

инфраструктуре 
Р =  1:1000 

10. План телекомуникационе 

инфраструктуре 
Р =  1:1000             

 

III 

План је израдила „Контура“ Д.О.О. Требиње марта 

мјесеца 2018. године и прилог је и саставни 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. 
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VI 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука 

број: 09-013-190/16 („Службени гласник Града Треби-

ња“, број 7/16). 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-123/18 

Датум:02.04.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 35. и 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 02.04.2018. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о измјени дијела Регулационог плана „Јужни 

градски излаз“ (Лушац) 

 

I 

Доноси се измјена дијела Регулационог плана „Јужни 

градски излаз“ (у даљем тексту: План). 
 

II 

План се састоји од: текстуалног и графичког дијела. 

Текстуални дио Плана садржи: 

 A. Увод 

 Б. Стање организације, уређења и кориштења простора 

 Ц. Потребе, могућности и циљеви организације,   

      уређења и кориштења простора      

 Д. План организације, уређења и кориштења простора 

 Е. Одредбе и смјернице за спровођење плана 

 Ф.Трошкови уређења земљишта 

Графички дио плана садржи:                                                                                                                             

1. Геодетска подлога са висинском 

представом и картом подземних 

инсталација               

Р =  1:500 

2. Валоризација насљеђених фондова 

нискоградње 

и високоградње 

Р =  1:500 

3. Извод из урбанистичког плана 

„Требиње 2015“ 
 

4. Извод из РП „Јужни градски излаз“                                                      Р =  1:1000 

5. Инжињерско геолошка карта  

6. План рушења Р =  1:500 

7. План  организације простора Р =  1:500 

8. План саобраћаја, саобраћајница и 

нивелације 
Р =  1:500 

9. План хидротехничке инфраструктуре Р =  1:500 

10. План електроенергетске и тк 

инфраструктуре 
Р  =  1:500 

11. План регулационих и грађевинских 

линија 
Р =  1:500 

12. План парцелације Р =  1:500             

                                                                            

III 

План је израдила „Контура“ Д.О.О. Требиње марта 

мјесеца 2018. године и прилог је и саставни 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:09-013-124/18 

Датум:02.04.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
 

На основу члана 35. и 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 02.04.2018. 

године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о измјени дијела Регулационог плана „Јужни 

градски излаз“ (Растоци Сјевер) 
 

I 

Доноси се измјена дијела Регулационог плана „Јужни 

градски излаз“ (у даљем тексту: План). 
 

II 

План се састоји од: текстуалног и графичког дијела. 

Текстуални дио Плана садржи: 

 A. Увод 

 Б. Стање организације, уређења и кориштења простора 

 Ц. Потребе, могућности и циљеви организације,          

      уређења и кориштења простора      

 Д. План организације, уређења и кориштења простора 

 Е. Одредбе и смјернице за спровођење плана 

 Ф.Трошкови уређења земљишта 

Графички дио плана садржи                                                                                                                             

1. Геодетска подлога са висинском 

представом и картом подземних 

инсталација               

Р = 1:500 

2. Валоризација насљеђених фондова 

нискоградње и високоградње 
Р = 1:500 

3. Извод из Урбанистичког плана 

„Требиње 2015“ 
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4. Извод из РП „Јужни градски излаз“                                                      Р =  1:1000 

5. Инжињерско геолошка карта  

6. План рушења Р =  1:500 

7. План организације простора Р =  1:500 

8. План саобраћаја, саобраћајница и 

нивелације 
Р =  1:500 

9. План хидротехничке инфраструктуре Р =  1:500 

10. План електроенергетске и тк 

инфраструктуре 
Р =  1:500 

11. План регулационих и грађевинских 

линија 
Р =  1:500 

12. План парцелације Р =  1:500             

                                                                            

III 

План је израдила „Контура“ Д.О.О. Требиње марта 

мјесеца 2018. године и прилог је и саставни 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:09-013-125/18 

Датум:02.04.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 129. став 1. Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 36. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, брoj 

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

на сједници одржаној дана 02.04.2018. године, донијела 

је 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

Даје се сагласност ЈП „Путеви Републике Српске“ за 

изградњу дијела источне обилазнице са кружним током 

на земљишту у власништву Града Требиња, а у складу 

са техничком документацијом израђеном од стране 

„ИГ“ ПЦ Требиње број 403/17 од маја 2017. године. 

              

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-126/18 

Датум:02.04.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

На основу члана 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 02.04.2018. године, донијела 

је 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању измјени и допуни дијела Регулационог 

плана „Источна обилазница“ 
 

I 

Приступа се измјени и допуни дијела Регулационог 

плана „Источна обилазница“ (у даљем тексту: План). 
                                                                 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, 

који је њен саставни дио. 
                                                                  

III 

1) Граница подручја на коју се односи измјена и 

допуна плана је: са источне стране коридор источне 

обилазнице (постојећи локални пут) у ширини 60m; 

са западне стране коридор источне обилазнице 

(постојећи локални пут) у ширини 10m; са јужне 

стране 150m јужно од планираног кружног тока и 

са сјеверне стране Херцеговачка улица. 

2) Површина обухвата Плана је сса 3 ha. 

 

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 доношења 

ове Одлуке. 

VII 

1) План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

2) Текстуални дио Регулационог плана по дијеловима 

простора, односно цјелинама и потцјелинама 

садржи сљедеће урбанистичке стандарде за 

грађење и уређење простора:  

- намјена површина,  

- подјела простора на просторне цјелине и потцјели-

не са објашњењем свих битних критеријума за 

подјелу по зонама и критеријума за подјелу, 

- избор врста, односно типова регулационих и 

нивелационих рјешења, 

- одређивање грађевинских линија, 
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- приједлог за измјену, односно побољшање 

парцелације или препарцелације према власништву 

над земљиштем,     

- одређивање граничних параметара за кориштење, 

односно рационално кориштење земљишта 

(коефицијент изграђености и коефицијент 

заузетости, спратност објеката и друго), 

одређивање дијела наслијеђених фондова за 

замјену, доградњу, надоградњу и друго са 

образложењем, 

- обезбјеђење јавног и општег интереса у функцио-

нисању простора: саобраћајних површина, зелених 

и рекреативних површина, објекти пејзажне архи-

тектуре, простора за развој привреде и услуга, за 

развој објеката непривреде односно јавних служби 

и друго,                                                                              

- услови за опремање свим врстама техничке и кому-

налне инфраструктуре са условима прикључења у 

мјери довољној да буду основ за издавање 

локацијских услова, 

- формирање урбанистичко-техничких услова за 

изградњу, доградњу или надоградњу објеката 

према типовима парцелације, регулације и 

параметара за кориштење земљишта, 

- услови за заштиту, очување, уређење и активирање 

природних ресурса, 

- природни услови за грађење (рељеф, хидрографија, 

геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија, 

сеизмичност, клима и друго), 

- услови за очување заштиту и презентацију насљеђа 

културе, природе и заштиту животне средине, 

- услови за заштиту људи и добара у случају 

елементарних непогода, ратних катастрофа и 

технолошких акцидената, 

- мјере енергетске ефикасности, 

- услови за уклањање баријера за кретање лица са 

умањеним тјелесним способностима, 

- одређивање зона, дијелова зона, групе локација или 

појединачних линија за које је потребно радити 

урбанистички пројекат, односно расписати конкурс 

за израду тог пројекта, 

- економска валоризација плана и 

- друго што проистиче из карактера задатог 

подручја, односно његове изграђености.  

3) Графички дио Регулационог плана чине 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 приједлог 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.  

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 инвеститор 

градње. 

XI 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 

уређење, а носиоца израде Плана ће одредити 

инвеститор градње у складу са Законом. 

 

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-127/18 

Датум:02.04.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 
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На основу члана 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 02.04.2018. године, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању измјени дијела Регулационог плана 

„Стари град“ 

 

I 

Приступа се измјени дијела Регулационог плана „Стари 

град“ (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 измјена дијела 

Плана је: са западне стране бедем Старог града, са 

сјеверне стране границу представља сјеверна 

грађевинска линија западног улаза у Стари Град 

(„тунела“), са источне стране грађевинска линија 

постојећег стамбено-пословног објекта, док са 

јужне стране границу обухвата чини јужна зона 

Трга Травуније. 

2) Површина обухвата Плана је сса 1500m². 

 

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 доношења 

ове одлуке. 

VII 

1) План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

2) Текстуални дио Регулационог плана по дијеловима 

простора, односно цјелинама и потцјелинама 

садржи сљедеће урбанистичке стандарде за 

грађење и уређење простора:  

- намјена површина, 

- подјела простора на просторне цјелине и 

потцјелине са објашњењем свих битних 

критеријума за подјелу по зонама и критеријума за 

подјелу, 

- избор врста, односно типова регулационих и 

нивелационих рјешења, 

- одређивање грађевинских линија, 

- приједлог за измјену, односно побољшање 

парцелације или препарцелације према власништву 

над земљиштем,   

- одређивање граничних параметара за кориштење, 

односно рационално кориштење земљишта (коефи-

цијент изграђености и коефицијент заузетости, 

спратност објеката и друго), одређивање дијела 

наслијеђених фондова за замјену, доградњу, 

надоградњу и друго са образложењем, 

- обезбјеђење јавног и општег интереса у 

функционисању простора: саобраћајних површина, 

зелених и рекреативних површина, објекти 

пејзажне архитектуре, простора за развој привреде 

и услуга, за развој објеката непривреде односно 

јавних служби и друго,                                                                              

- услови за опремање свим врстама техничке и 

комуналне инфраструктуре са условима прикљу-

чења у мјери довољној да буду основ за издавање 

локацијских услова, 

- формирање урбанистичко-техничких услова за 

изградњу, доградњу или надоградњу објеката 

према типовима парцелације, регулације и 

параметара за кориштење земљишта, 

- услови за заштиту, очување, уређење и активирање 

природних ресурса, 

- природни услови за грађење (рељеф, хидрографија, 

геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија, 

сеизмичност, клима и друго), 

- услови за очување, заштиту и презентацију насљеђа 

културе, природе и заштиту животне средине, 

- услови за заштиту људи и добара у случају 

елементарних непогода, ратних катастрофа и 

технолошких акцидената, 

- мјере енергетске ефикасности, 

- услови за уклањање баријера за кретање лица са 

умањеним тјелесним способностима, 

- одређивање зона, дијелова зона, групе локација или 

појединачних линија за које је потребно радити 

урбанистички пројекат, односно расписати конкурс 

за израду тог пројекта, 

- економска валоризација плана и 

- друго што проистиче из карактера задатог 

подручја, односно његове изграђености.  

3) Графички дио регулационог плана чине 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. 
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3) Скупштина Града Требиња на приједлог 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.  

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 инвеститор. 

 

XI 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 

уређење, а носиоца израде Плана ће одредити 

инвеститор у складу са Законом. 

 

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-128/18 

Датум:02.04.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 348. став 4. Закона о стварним правима 

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

58/09, 95/11 и 60/15 ), члана 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 02.04.2018. године, донијела је 

  

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени некретнина 

 

I 

Град Требиње даје некретнинe све уписане у ЛН број 82 

у К.О. Арсланагића мост, право својине Град Требиње 

са 1/1 означенe као к.ч. број:  

- 161/2,   описана   као „Више Пиштара“ у површини 

од  244 m
2
, 

- 161/3,   описана   као „Више Пиштара“ у површини 

од  383 m
2
, 

- 161/4,   описана   као „Више Пиштара“ у површини 

од  110 m
2
, 

- 161/5,   описана   као „Више Пиштара“ у површини 

од  143 m
2
, 

- 161/6,   описана   као „Више Пиштара“ у површини 

од  286 m
2
, 

- 161/7,   описана   као „Више Пиштара“ у површини 

од  217 m
2
, 

- 161/8,   описана   као „Више Пиштара“ у површини 

од  551 m
2
, 

- 161/9,   описана   као „Више Пиштара“ у површини 

од  380 m
2
, 

- 161/10, описана  као „Више Пиштара“ у површини 

од   127 m
2
, 

- 161/11, описана  као „Више Пиштара“ у површини 

од   130 m
2
, 

- 161/12, описана  као „Више Пиштара“ у површини 

од   242 m
2
, 

- 161/13, описана  као „Више Пиштара“ у површини 

од     82 m
2
, 

- 161/14, описана  као „Више Пиштара“ у површини 

од   928 m
2
,   

 у замјену за некретнину наведену у тачки II ове одлуке. 

 

II 

Љубомир Зотовић  из Требиња даје некретнину уписану 

у ЛН број 41 у К.О. Арсланагића мост, право својине 

Љубомир Зотовић са 1/1, означену као к.ч. број 64/3, 

описану као „Бањеве“ у површини од 4016 m
2
. 

 

III 

Процјену вриједности некретнина у власништву Града 

Требиња и некретнине у власништву Љубомира 

Зотовића, извршиће стални судски вјештак. Уколико 

тржишна вриједност не буде иста, платиће се новчана 

надокнада за разлику. 
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IV 
1) На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени 

некретнина којим ће бити утврђена међусобна 

права и обавезе уговорних страна. 

2) Овлашћује се Градоначелник Требиња Лука 

Петровић да поменути уговор потпише и овјери 

код нотарског службеника у Требињу. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

  

Број:09-013-129/18 

Датум:02.04.2018. 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 02.04.2018. године, донијела 

је  

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању Нацрта измјене и допуне 

Регулационог плана „Засад поље" 

 

I 

Утврђује се Нацрт измјене и допуне Регулационог 

плана „Засад поље“ (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 11.04. до 

14.05.2018. 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:09-013-130/18 

Датум:02.04.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 3. 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 02.04.2018.  

године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању  измјени дијела Регулационог плана 

„Брегови 2“ 
 

I 

Приступа се измјени дијела Регулационог плана 

„Брегови 2“ (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 измјена дијела 

Плана је: са сјевера улица Његошева, са истока 

улица Војводе Степе Степановића, са запада 

регулациона линија градског парка и са југа улица 

Дуванска. 

2) Површина обухвата Плана је сса 22.450 m². 
 

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 доношења 

ове одлуке. 

VII 

1) План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

2) Текстуални дио Регулационог плана по дијеловима 

простора, односно цјелинама и потцјелинама 

садржи сљедеће урбанистичке стандарде за 

грађење и уређење простора: 

- намјена површина,  

- подјела простора на просторне цјелине и 

потцјелине са објашњењем свих битних 

критеријума за подјелу по зонама и критеријума за 

подјелу, 

- избор врста, односно типова регулационих и 

нивелационих рјешења, 

- одређивање грађевинских линија, 

- приједлог за измјену, односно побољшање 

парцелације или препарцелације према власништву 

над земљиштем,     

- одређивање граничних параметара за кориштење, 

односно рационално кориштење земљишта 
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(коефицијент изграђености и коефицијент 

заузетости, спратност објеката и друго), 

одређивање дијела наслијеђених фондова за 

замјену, доградњу, надоградњу и друго са 

образложењем, 

- обезбјеђење јавног и општег интереса у 

функционисању простора: саобраћајних површина, 

зелених и рекреативних површина, објекти 

пејзажне архитектуре, простора за развој привреде 

и услуга, за развој објеката непривреде односно 

јавних служби и друго,                                                                              

- услови за опремање свим врстама техничке и 

комуналне инфраструктуре са условима 

прикључења у мјери довољној да буду основ за 

издавање локацијских услова, 

- формирање урбанистичко-техничких услова за 

изградњу, доградњу или надоградњу објеката 

према типовима парцелације, регулације и 

параметара за кориштење земљишта, 

- услови за заштиту, очување, уређење и активирање 

природних ресурса, 

- природни услови за грађење (рељеф, хидрографија, 

геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија, 

сеизмичност, клима и друго), 

- услови за очување заштиту и презентацију насљеђа 

културе, природе и заштиту животне средине, 

- услови за заштиту људи и добара у случају 

елементарних непогода, ратних катастрофа и 

технолошких акцидената, 

- мјере енергетске ефикасности, 

- услови за уклањање баријера за кретање лица са 

умањеним тјелесним способностима, 

- одређивање зона, дијелова зона, групе локација или 

појединачних линија за које је потребно радити 

урбанистички пројекат, односно расписати конкурс 

за израду тог пројекта, 

- економска валоризација плана и 

- друго што проистиче из карактера задатог 

подручја, односно његове изграђености.  

3) Графички дио Регулационог плана чине 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.  

2) Носилац припреме Плана ће размотрити преднацрт 

на стручној расправи.  

3) Носилац израде Плана ће размотрити примједбе, 

мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена 

рјешења ће уградити у нацрт Плана. 

4) Скупштина Града Требиња на приједлог носиоца 

припреме Плана утврдиће нацрт Плана, мјесто, 

вријеме и начин излагања нацрта Плана на јавни 

увид. 

5) 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.  

6) Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у 

просторијама Одјељења за просторно уређење, 

Центра за дозволе, МЗ и просторијама носиоца 

израде Плана. 

7) 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. 

8) Став носиоца израде Плана према примједбама, 

приједлозима и мишљенима разматра се на јавној 

расправи у року од 30 дана од дана затварања 

јавног увида. 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.  

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:09-013-131/18 

Датум:02.04.2018. 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 18. став 3а 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, 
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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 02.04.2018. године, донијела 

је 

О Д Л У К У  
 

I 

Господин Борислав Грубач разрјешава се са мјеста 

вршиоца дужности  директора Јавне установе „Центар 

за социјални рад“ Требиње, на лични захтјев. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-132/18 

Датум:02.04.2018. 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 18. став 3а 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 02.04.2018. године, донијела 

је 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Требиње 
 

I 

Господин Александар Копривица, bachelor сигурносних 

и мировних студија, именује се за вршиоца дужности 

директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње.  

II 

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

директора до коначног избора директора ЈУ „Центра за 

социјални рад“ Требиње. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-133/18 

Датум:02.04.2018. 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 02.04.2018. године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о стању безбједности на 

подручју града Требиња за период од 01.07.2017. 

године до 31.12.2017. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  

 

Број:09-013-114/18 

Датум:02.04.2018. 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 02.04.2018. године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Базени“ 

Требиње за 2018. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-115/18 

Датум:02.04.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

У складу са чланом 20. став 3. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/11 и 100/17), чланом 9. став 3. Закона о 

регулисању цијена („Службени гласник Републике 

Српске“, број 106/09), чланом 39. став 2. тачка 11. 

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 02.04.2018. 

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност Јавном предузећу за комуналну 

хидротехнику „Водовод“ а.д. Требиње  на цијену 

воде за „Град Сунца“, у току изградње, како 

слиједи: 
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Варијабилни дио: 

 Цијена у 

КМ/m
3 

ПДВ 

(17%) 

Укупно 

у КМ 

Основна цијена воде 1,107 0,188 1,295 

Накнада за кориштење 

воде 
0,01 0 0,01 

Накнада за заштиту 

вода 
0,04 0 0,04 

 1,157 0,188 1,345 

Фиксни дио: Према важећем Цијеновнику за категорију 

„Привреда и остали потрошачи“. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу са наредног дана 

након објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

3. О датој сагласности обавијестиће се Министарство 

за трговину и туризам у року од седам дана од дана 

давања сагласности. 
 

Број:09-013-118/18 

Датум:02.04.2018. 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 02.04.2018. године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Информација о раду удружења грађана 

- невладиних организација које се суфинансирају из 

Буџета Града Требиња.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  
 

Број:09-013-119/18 

Датум:02.04.2018. 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 02.04.2018. године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 
  

1. Прихвата се Информација о положају и 

материјалном статусу пензионера на подручју 

града Требиња.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  

Број:09-013-120/18 

Датум:02.04.2018. 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 02.04.2018. године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о раду Удружења 

пензионера.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  

 

Број:09-013-121/18 

Датум:02.04.2018. 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 02.04.2018. године, донијела 

је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај o реализацији Програма 

развоја спорта града Требиња за 2017. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  

 

Број:09-013-122/18 

Датум:02.04.2018. 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 Требиња („Службени гласник 

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

Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2018. 

годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/17) и приједлога Одјељења за борачко инвалидску 

заштиту број: ИД/08-21/18 од 05.03.2018. године, 

Градоначелник Града Требиња, донио је  

 

О Д Л У К У 

о расподјели нераспоређеног гранта дефинисаног 

као „грант борачким категоријама“ 
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I 

Нераспоређени грант дефинисан као „грант борачким 

категоријама“ планиран Буџетом Града Требиња за 

2018. годину, у укупном износу 75.000,00 КМ, а у 

оквиру Одјељења за борачко инвалидску заштиту, 

распоређује се како слиједи: 

- грант Градској борачкој организацији у износу од 

52.000,00 КМ, 

- остатак износа у висини од 23.000,00 КМ путем 

јавног огласа на основу приложених пројеката 

борачким удружењима. 

 

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 

Нераспоређени дио средстава ће се користити за 

финансирање програма везаних за борачке категорије, а 

износ средстава ће одобравати Градоначелник на 

приједлог комисије коју ће Градоначелник именовати 

посебим рјешењем. 

 IV 

Ову одлуку ће реализовати Одјељење за финансије у 

сарадњи са Одјељењем за борачко инвалидску заштиту. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику  Града Требиња“. 

 

Број:11-022-20/18                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:06.03.2018. 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 58. и 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  

О Д Л У К У 

о додјели новчаних средстава за помоћ ученицима  

основних и средњих школа без једног или оба 

родитеља 

 

I 

Овом одлуком утврђују се ближи услови и начин 

додјеле новчаних средстава дјеци која редовно похађају 

основну или средњу школу, а имају једног самохраног 

незапосленог родитеља или пензионера, немају 

родитеље, или имају једног или оба родитеља, али је 

законско старатељство додјељено трећем лицу. 

II 

Критеријуми за остваривање права на финансијску 

помоћ су: 

- да дијете има само једног родитеља, који није 

запослен и налази се на евиденцији Завода за 

запошљавање Републике Српске – Биро Требиње; 

- да дијете има само једног родитеља који је 

пензионер; 

- да дијете нема оба родитеља; 

- да дијете има једног или оба родитеља, али је 

законско старатељство додијељено трећем лицу; 

- да дијете редовно похађа основну или средњу 

школу у Требињу. 

III 

Захтјев за остваривање права за додјелу новчаних 

средстава дјеци која редовно похађају основну или 

средњу школу, подноси родитељ или законски 

старатељ дјетета на обрасцу који се налази на 

протоколу Града Требиња. 

Уз захтјев је потребно приложити сљедећу 

документацију: 

- ако дијете има једног самохраног незапосленог 

родитеља потврду о незапослености за тог 

родитеља са Завода за запошљавање – Биро 

Требиње или други доказ о незапослености; 

- ако дијете има једног самохраног родитеља 

пензионера потврду Фонда ПИО о посљедњој 

пензији; 

- за дијете које нема једног или оба родитеља извод 

из матичне књиге умрлих; 

- доказ о старатељству (у случају старатељства); 

- потврду основне или средње школе са сједиштем у 

Требињу да је дијете редован ученик; 

- кућну листу; 

- извод из матичне књиге рођених за дијете; 

- овјерену фотокопију личне карте подносиоца 

захтјева; 

- фотокопију текућег рачуна подносиоца захтјева. 

Рок за подношење документације истиче 10.04.2018. 

године. 

У случају да током остваривања права финансијске 

помоћи дође до промијењених околности које се 

огледају у чињеници запослења родитеља, исти губе 

право на оставривање предметне помоћи.  

 

 IV 

Висина финансијске помоћи, динамика и начин исплате 

биће одређени посебним Правилником који ће донијети 

Градоначелник Града Требиња. 

 

V 

Захтјев за оставривање права на додјелу финансијске 

помоћи подноси се на протоколу Града Требиња, са 

назнаком Комисији за утврђивање права на додјелу 

новчаних средстава за помоћ ученицима основних и 

средњих школа без једног или оба родитеља. 
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О расподјели финансијске помоћи утврђене овом 

одлуком одлучује комисија коју именује Градона-

челник. Комисија разматра приспјеле захтјеве, утврђује 

да ли исти испуњавају услове из одлуке, те на основу 

прикупљене документације упућује писмени приједлог 

Градоначелнику. О писменом приједлогу Комисије 

Градоначелник одлучује закључком о додјели 

средстава. 

Комисија је дужна да редовно прати да ли је 

критеријум за остваривање помоћи из тачке II, подтачка 

1 на снази и то минимално на свака три мјесеца упитом 

Заводу за заопшљавање – Биро Требиње или Пореској 

управи Требиње. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику  Града Требиња“, на 

интернет страници Града Требиња, огласној табли 

Градске управе Града Требиња и огласним таблама 

основних и средњих школа у Требињу. 

 

 Број:11-022-23/18                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:23.03.2018. 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 

умањује позиција 5113 дефинисана као „издаци за 

набавку постројења и опреме“ у износу од 3.544,00 КМ, 

а увећавају позиције како слиједи: 

- позиција 4112 дефинисана као „расходи за бруто 

накнаде“ за износ од 800,00 КМ, 

- позиција 4129 дефинисана као „остали 

некласификовани расходи“ за износ од 1.500,00 

КМ, 

- позиција 6381 дефинисана као „остали издаци из 

трансакција са другим јединицама власти“ у износу 

од 1.244,00 КМ, 

све у оквиру Ребаланса буџета 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:11-400-93/18                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:19.02.2018. 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 „Студентски центар“ Требиње на 

План и програм утрошка средстава гранта планираних 

Буџетом Града Требиња за 2018. годину, број: 54/18 од 

08.02.2018. 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:10-400-84-2/18                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:22.02.2018. 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 ОШ „Свети Василије Острошки“ 

Требиње на План утрошка средстава гранта планираних 

Буџетом Града Требиња за 2018. годину, и то: 3.000,00 

КМ за школска такмичења и 1.000,00 КМ за „Индекс 

инклузивности“ (План број: 01-87-1/18 од 13.02.2018. 

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“. 

 



 Датум: 02.04.2018. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 3 - Страна:    14 

Број:10-400-89-2/18                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:22.02.2018. 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 Ватрогасном друштву „Ластва“ 

Требиње на План и програм утрошка средстава гранта 

планираног  Буџетом Града Требиња за 2018. годину 

(План број: 01-04/18 од 20.02.2018. 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:11-400-114/18                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:26.02.2018. 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 Градској организацији Црвеног 

крста Требиње на План и програм утрошка средстава 

гранта планираног Буџетом Града Требиња за 2018. 

годину (План од 27.02.2018. 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:10-053-99-2/18                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.02.2018. 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 „Требињеспорт“ Требиње на 

План и програм утрошка средстава планираних за 

издатке за произведену сталну имовину планираних 

Буџетом Града Требиња за 2018. годину (План број: 

13/18 од 15.01.2018. 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:11-400-13/18                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.02.2018. 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 Матичној музејској установи „Музеј 

Херцеговине“ Требиње на План и програм утрошка 

средстава планираних за издатке за произведену сталну 

имовину планираних Буџетом Града Требиња за 2018. 

годину (План број: 4/18 од 17.01.2018. 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“. 



 Датум: 02.04.2018. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 3 - Страна:    15 

Број:11-400-19/18                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.02.2018. 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 за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње на План и 

програм утрошка средстава планираних за издатке за 

произведену сталну имовину планираних Буџетом 

Града Требиња за 2018. годину (План број: 31/18 од 

22.01.2018. 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:11-400-35/18                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.02.2018. 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 младих“ Требиње на План и 

програм утрошка средстава планираних за издатке за 

произведену сталну имовину планираних Буџетом 

Града Требиња за 2018. годину (План број: 019-01/18 од 

23.01.2018. 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:11-400-38/18                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.02.2018. 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 Гимназија „Јован Дучић“ 

Требиње на План и програм утрошка средстава 

планираних за издатке за произведену сталну имовину 

планираних Буџетом Града Требиња за 2018. годину 

(План број: 01-37/1-18 од 29.01.2018. 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:11-400-48/18                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.02.2018. 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 „Музичка школа“ Требиње на 

План и програм утрошка средстава планираних за 

издатке за произведену сталну имовину планираних 

Буџетом Града Требиња за 2018. годину (План број: 

68/18 од 01.02.2018. 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“. 



 Датум: 02.04.2018. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 3 - Страна:    16 

Број:11-400-59/18                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.02.2018. 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 „Туристичка организација Града 

Требиња“ Требиње на План и програм утрошка 

средстава планираних за издатке за произведену сталну 

имовину планираних Буџетом Града Требиња за 2018. 

годину (План број: 28/18 од 05.02.2018. 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:11-400-65/18                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.02.2018. 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 Градској борачкој организацији 

Требиње на План утрошка средстава гранта планираних 

Буџетом Града Требиња за 2018. годину, а у висини од 

52.000,00 КМ, што је утврђено Одлуком Градо-

начелника о расподјели нераспоређеног гранта дефи-

нисаног као „грант борачким категоријама“  (План број: 

22-03/18 од 06.03.2018. 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:11-400-166/18                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:08.03.2018. 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 Одлуком о извршењу Буџета Града Требињља 

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

број15/17), Градоначелник Града Требиња донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију  тако што се умањују 

сљедеће позиције: 

у оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 5111- Издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката - Наводњавање Требињског поља за износ 

од ..........................................................310.100,00КМ, 

- 5111- Издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката - Расвјета код Манга у Горици  за износ од                       

.................................................................. 5.000,00КМ, 

у  оквиру Одјељења за финансије 

- 4152 – Грантови у земљи – Грант синдикалној 

организацији за износ од .....................10.000,00 КМ, 

а увећавају се позиције: 

у оквиру Одјељења за просторно уређење  

- 4152 – Капитални грантови јавним нефинансисјким 

субјектима – Удружење за водоснабдијевање и 

обнову села Туље за износ од ...............5.000,00 КМ, 

- 5117 – Издаци за нематеријалну произведену 

имовину ...........................................19.000,00 КМ, за: 

- Пројекат изградње за јавну расвјету (магистрални 

пут М-6) за износ од ..............................5.000,00 КМ,  

- Пројектна документација за Културни центар за 

износ од .................................................14.000,00 КМ,  

 

- 5112 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 

.........................................................118.000,00 КМ, за: 

- Градски парк за износ од ...................111.000,00 КМ,  

- Оборинска одводња – Хрупјела за износ од 

..................................................................7.000,00 КМ, 

- 4128 – Расходи за услуге одржавања јавних 

површина – рушење Ватрогасног дома за износ 

................................................................15.000,00 КМ, 

у оквиру Одјељења за општу управу 

- 5112 – Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 

(објекти МЗ) .......................................110.000,00 КМ,  
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у оквиру Одјељења за привреду 

- 4152 – грантови у земљи – Грант за накнаду штете 

у пољопривреди за износ од ...............20.000,00 КМ, 

у  оквиру Одјељења за друштвене дјелатности  

- 4161 – дознаке текуће помоћи ученицима и 

студентима за износ .............................10.600,00 КМ, 

- 4152 – грантови у земљи – грант Црвеном крсту за 

износ од .................................................12.500,00 КМ, 

у оквиру Одјељења за финансије 

- 4191 – расходи по судским рјешењима за износ од 

5.000,00 КМ,  

у оквиру Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 

- 4161 – помоћи демобилисаним борцима за износ од 

................................................................10.000,00 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:11-400-173/18                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:12.03.2018. 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 ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

Требиње на План и програм утрошка средстава гранта 

планираних Буџетом Града Требиња за 2018. годину и 

то 3.000,00 КМ за школска такмичења и 1.000,00 КМ за 

„Индекс инклузивности“ (План број: 01-91/2018 од 

05.03.2018. 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:10-400-66-2/18                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:13.03.2018. 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 Удружењу за хуманитарну помоћ 

„ИМАРЕТ“ – Требиње на План утрошка средстава 

гранта дефинисаног као „грант за суфинансирање 

пројеката из социјално – хуманитарних активости“ 

планираног Буџетом Града Требиња за 2018. годину  

(План од 05.03.2018. 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:11-400-156/18                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:15.03.2018. 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 „Културни центар“ Требиње на 

План утрошка средстава капиталног гранта планираног 

Буџетом Града Требиња за 2018. годину  (План број: 

122/18 од 06.03.2018. 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:11-400-171/18                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:23.03.2018. године                 Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
__________________________________________________________ 
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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, како слиједи: 

 

У оквиру Стручне службе Градоначелника: 

- 4126 – расходи по основу путовања и смјештаја у 

износу ..........................................................3.000 КМ, 

- 4127 – расходи за стручне услуге у износу 

.......................................................................4.000 КМ, 

У оквиру Територијалне ватрогасне јединице: 

- 4111 – расходи за бруто плате у износу од 500 КМ, 

- 4114 – расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи у износу од .....................................2.000 КМ, 

- 4127 – расходи за стручне услуге у износу 

.......................................................................2.000 КМ, 

- 4129 – остали некласификовани расходи у износу 

.......................................................................2.000 КМ, 

У оквиру Одјељења за општу управу: 

- 4123 – расходи за режијски материјал за износ 

.......................................................................2.000 КМ, 

- 4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 

.......................................................................5.000 КМ, 

- 4126 – расходи по основу путовања и смјештаја у 

износу ...........................................................4.000 КМ, 

- 4127 – расходи за стручне услуге у износу 

.......................................................................2.000 КМ, 

- 5161 – издаци за залихе материјала за износ од 

.......................................................................3.000 КМ, 

У оквиру Одјељења за финансије: 

- 4111 – расходи за бруто плате у износу ....6.000 КМ, 

- 4126 – расходи по основу путовања и смјештаја у 

износу ...........................................................1.000 КМ, 

- 4129 – остали некласификовани расходи у износу 

.......................................................................2.000 КМ, 

- 4191 – расходи по судским рјешењима у износу од 

...................................................................870.400 КМ, 

- 6311 – издаци по основу ПДВ-а у износу од 

.......................................................................7.000 КМ, 

У оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 4128 – расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине за износ од 

.......................................................................2.000 КМ, 

- 5111 - издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката за износ од ....................................4.000 КМ, 

У  оквиру Одјељења за стамбено-комуналне послове: 

- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за 

износ од ........................................................3.000 КМ, 

У оквиру Одјељења за борачко-инвалидску заштиту: 

- 4129 – остали некласификовани расходи у износу 

.......................................................................2.000 КМ, 

а увећавају позиције: 

У оквиру Територијалне ватрогасне јединице: 

- 4112 – расходи за бруто накнаде у износу... 500 КМ 

У оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 5131 – издаци за прбављање земљишта за износ од 

...................................................................923.050 КМ, 

У оквиру ЈУ „Туристичка организација Града 

Требиња“: 

- 4129 – остали некласификовани расходи у износу 

.......................................................................3.350 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- 210/18                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:23.03.2018. 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), а у вези са чланом 73. и 22. 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 стипендирању редовних студената, дјеце 

погинулих бораца и умрлих ратних војних инвалида 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови, начин, 

критеријуми и поступак за додјелу стипендија 

редовним студентима, дјеци погинулих бораца и 

умрлих ратних војних инвалида, који се школују, а чије 

је пребивалиште на подручју града Требиња и чија 

породица живи на подручју града Требиња најмање 

посљедњу годину дана. 
 

Члан 2. 

Средства за стипендије обезбијеђена су у Буџету Града. 
 

Члан 3. 

Редовним студентима првог циклуса студија у 

високошколским установама, могу се додијелити 

сљедеће врсте стипендије: 

- Стипендије редовним студентима по први пут 

уписаним у I, II, III, IV, V и VI годину студија. 
 

Члан 4.  

За додјелу стипендија из претходног члана могу 

конкурисати студенти који испуњавају сљедеће услове: 
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а) Да су држављани РС/БиХ, 

б) Да имају пребивалиште на подручју града Требиња у 

непрекидном трајању дужем од једне године, прије 

подношења пријаве на конкурс, 

ц) Да студенти нису старији од 26 година, 

д) Да су редовни студенти, 

е) Да не примају стипендију из других јавних извора 

стипендирања. 

За додјелу стипендија из претходног члана не могу 

конкурисати студенти који други пут обнављају 

одговарајућу годину студија. 
 

Члан 5. 

Градоначелник посебним актом, на приједлог 

Одјељења за борачко инвалидску заштиту, утврђује 

број стипендија које се додјељују. 
  

Члан 6. 

Критеријум на основу кога се врши рангирање 

приспјелих пријава редовних студената, утврђује се: 

1. Успјех током студирања 

Стипендија се обрачунава на начин што се од просјечне 

оцјене одузме 6 па се тако добијен успјех множи са 

личним бодом студента те се таквом износу додаје 

основица у висини од 100,00 КМ. 

Висина стипендије за студенте који редовно похађају 

прву годину студија износи 120,00 КМ. 

На основу овако утврђене висине стипендије 

Градоначелник доноси рјешење о додјели стипендије, 

без објављивања јавног позива. 
 

Члан 7. 

Административно техничке послове као и прибављање 

документације вршиће Одјељење за борачко 

инвалидску заштиту. 
 

Члан 8. 

Евиденцију о корисницима стипендија води Одјељење 

за борачко инвалидску заштиту. 

У циљу јединственог аналитичког праћења стипе-

ндирања студената на подручју града, предузећа и 

установе су дужни да на писмени захтјев Одјељења за 

борачко инвалидску заштиту, једном годишње доставе 

податке о својим корисницима стипендије описаних 

категорија.  

Члан 9. 

Стипендија се одобрава за вријеме које је законом 

утврђено као потребно за редовно завршавање 

одговарајућег студија, а најкасније до 26 година 

живота. 

Стипендија се исплаћује мјесечно, за десет мјесеци у 

току календарске године, студентима, а апсолвентима 

за шест мјесеци почев од јануара мјесеца буџетске 

године.  

Стипендија се исплаћује путем текућег рачуна. 

 

Члан 10. 

Мјесечни износ стипендије утврђује Градоначелник 

посебним актом о различитим износима за студенте, за 

сваку буџетску годину. 
 

Члан 11. 

Студент, корисник стипендије дужан је да на почетку 

сваке године студија, а најдаље до краја буџетске 

године достави увјерење о упису у наредну годину 

студија, као и просјек оцјена из прошле године. 

Увјерење о упису у наредну годину студија је валидно, 

без обзира у коју је сврху издато. 

У случају да корисници стипендије не поступе по 

одредбама става 1. и 2. овог члана, обуставиће им се 

исплата стипендије. 

Члан 12. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-67-228/18                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.03.2018. 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 Одлуку о допуни Одлуке о критеријумима за 

ослобађање од плаћања услуга у ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање дјеце  

„Наша радост“ Требиње    

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о допуни Одлуке о 

критеријумима за ослобађање од плаћања услуга у ЈУ 

за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње, број: 71-2/18 од 14.02.2018. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-17/18                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.02.2018. 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 
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С А Г Л А С Н О С Т 

на Статут о измјенама и допунама Статута ЈУ 

„Центар за информисање и образовање“ Требиње    
 

I 

Даје се сагласност на Статут о измјенама и допунама 

Статута ЈУ „Центар за информисање и образовање“ 

Требиње, број: 147/18 од 14.03.2018. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-22/18                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:19.03.2018. 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 и допуни Правилника о 

систематизацији радних мјеста у ЈУ „Екологија и 

безбједност“ Требиње    
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјени и допуни 

Правилника о систематизацији радних мјеста у ЈУ 

„Екологија и безбједност“ Требиње, број: 41/18 од 

16.03.2018. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-21/18                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:23.03.2018. 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 допунама Правилника 

о раду ЈУ „Културни центар“ Требиње    
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и 

допунама Правилника о раду ЈУ „Културни центар“ 

Требиње, број: 173/18 од 27.03.2018. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-24/18                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:02.04.2018. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
____________________________________________________________________ 

 

На основу члана 21. став 2. Закона о заштити лица која 

пријављују корупцију („Службени гласник Републике 

Српске“, број 62/17), члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 58. и 73. Статута Града Требиња 

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

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

26.02.2018. године, доноси 
 

У П У Т С Т В О 

о поступању по пријавама путем Апликације за 

пријаву сумње на корупцију и друге неправилности 

– АПК 
 

1. Овим упутством се уређује начин пријављивања 

сумње на корупцију и друге неправилности у раду 

Градске управе Града Требиња (у даљем тексту 

Градске управе) путем Апликације за пријаву 

сумње на корупцију и друге неправилности (у 

даљем тексту: АПК), поступање по пријавама, 

поступање са документацијом, начин и рокови 

извјештавања о евидентираним пријавама и статусу 

истих. 

2. Корупција, у смислу овог упутства подразумијева 

извршење коруптивних кривичних дјела 

прописаних Кривичним закоником Републике 

Српске (злоупотреба службеног положаја или 

овлашћења (члан 315.), проневјера (члан 316.),  

превара у служби (члан 317.), послуга (члан 318.), 

примање мита (члан 319.), давање мита (члан 320.), 

трговина утицајем (члан 321.), несавјестан рад у 

служби (члан 322.) и друга кривична дјела, као и 

друге неправилности које имају обиљежје 

коруптивног понашања (дискриминација и 

повлашћивање, сукоб интереса, неправилност у 

поступку јавних набавки, неправилности у области 

запошљавања, неправилности у процесима 

обављања примарних дјелатности из надлежности 

институције и друге неправилности). 

3. „Друге неправилности“ у раду Градске управе, у 

смислу овог упутства подразумијевају све 

неправилности које немају обиљежје коруптивног 

понашања (нељубазан однос према грађанима, 

непристојно понашање, кршење етичких кодекса, 

остале неправилности).  

4. Градоначелник Града одређује једног или више 

радника  запосленог у Градској управи, који ће 

обављати послове запримања пријава сумње на 
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корупцију и друге неправилности путем АПК и 

поступати по истим (статус корисник референт), те 

једног или више радника који ће вршити преглед 

поднесених пријава, надзор и контролу рјешавања 

пријава у дефинисаним роковима и креирати 

статистичке извјештаје (статус корисник надзор). 

5. Радник (статус „корисник референт“) обавезан је 

да: 

- путем АПК заприма пријаве сумње на корупцију и 

друге неправилности, 

- врши анализу пријаве, 

- по потреби врши провјеру навода из пријаве у 

складу са својим овлаштењима, 

- по потреби комуницира са подносиоцем пријаве и 

другим лицима, 

- сачињава извјештај,  

- одабере начин рјешавања пријаве, 

- предлаже мјере и прати њихову реализацију, 

- поступа са документацијом у складу са прописима 

који уређују област заштите личних и тајних 

података и 

- евидентира све пријаве у евиденцији  АПК и води 

посебну књигу протокола за ову врсту пријава.  

5.1 Радник (статус „корисник референт“) обавезан је 

да у зависности од садржаја пријаве обавијести 

следеће органе: 

- о пријави која указује на извршење кривичног дјела 

у складу са одредбама Закона о кривичном 

поступку, надлежно Окружно тужилаштво, 

односно Републичко тужилaштво (Посебно 

одјељење за спречавање корупције, организованог 

и најтежих облика привредног криминала), 

- о пријави која указује на дискриминацију и 

повлашћивање, недолично понашање и кршење 

етичких кодекса, руководиоцу институције у којем 

је запослен радник на кога се пријава односи ради 

евентуалног покретања дисциплинског поступка и 

предузимања других радњи из њихове 

надлежности, 

- о пријави која указује на неправилности у поступку 

јавних набавки руководиоца органа управе у којем 

је запослен радник на кога се пријава односи или 

Агенцију за јавне набавке и Канцеларију за 

разматрање жалби БиХ, 

- о пријави која указује на сукоб интереса, Комисију 

за утврђивање сукоба интереса у органима власти 

Републике Српске, 

- о пријави која указује на неправилности у 

запошљавању, руководиоца органа управе, 

- пријаве које се односе на корупцију и 

неправилности у раду других институција доставља 

се надлежној институцији. 

6. Радник (статус „корисник референт“) је обавезан да 

статус пријаве правовремено евидентира у АПК. 

6.1 Статус пријаве може бити: 

- „запримљена“, 

- „у раду“ и 

- „окончана – неоснована“ 

- „окончана – дјелимично основана“ 

- „окончана – непотврђени наводи“ 

- „окончана – основана“. 

7. Радник (статус „корисник референт”) обавезан је да 

у року: 

- од седам дана након пријема пријаве сумње на 

корупцију и друге неправилности изврши анализу 

случаја, одабере начин рјешавања случаја и 

обавијести подносиоца пријаве о пријему, 

- од 15 дана након достављања извјештаја од органа 

којем је достављена пријава обавијести 

подносиоца. 

8. Радник (статус „корисник надзор”) обавезан је да: 

- врши надзор над радом  службеника задуженог за 

поступање по пријави, 

- координира рад службеника задужених за 

поступање по пријавама, 

- прати рокове поступања, 

- упозорава службенике у случају кашњења или 

нерегуларности у поступању, 

- анализира извјештаје службеника о окончаним 

случајевима,  

- упозорава службенике о неслагању са извјештајем 

и 

- просљеђује извјештај руководиоцу. 

9. Сви радници Градске управе обавезни су пријавити 

сумњу на корупцију и друге неправилности у раду 

те су дужни чувати документацију која доказује 

корупцију и друге неправилности. 

9.1 Сви радници Градске управе обавезни су 

сарађивати са службеницима задуженим за 

поступање по пријавaма корупције и других 

неправилности-АПК. 

10. Поступање супротно одредбама овог упутства 

подлијеже дисциплинској одговорности.  

11. Ово упутство ступа на снагу даном доношења. 
 

Број:11-053-95/18                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:26.02.2018. године                  Лука Петровић,  

                                                             дипл.инж.маш.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: 06-372-10/18 од 23.03.2018. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у Регистарском листу број: 

01-161, упис оснивања Заједнице за управљање 

зградом, Требиње, улица Вожда Карађорђа 16.  

Оснивачи: 17 етажних власника зграде. Дјелатност: 

70320 - управљање зградом за рачун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално у оквиру својих 
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дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине 

удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. Заступа 

Живанић Драган, предсједник Управног одбора, 

самостално и без ограничења. Заједницу заступа и 

Пиштињат Радосава, предсједник Скупштине.   
 

Број: 06-372-10/18        СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 23.03.2018. 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: 06-372-5/18 од 28.03.2018. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у Регистарском листу број: 

01-165, упис оснивања Заједнице за управљање 

зградом, Требиње, улица Херцег Стефана Косаче 6.  

Оснивачи: 9 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 

Вуковић Нада, предсједник Управног одбора, 

самостално и без ограничења. Заједницу заступа и 

Бабић Душанка, предсједник Скупштине.   
 

Број: 06-372-5/18          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 28.03.2018. 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: 06-372-6/18 од 06.03.2018. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у Регистарском листу број: 

01-162, упис оснивања Заједнице за управљање 

зградом, Требиње, улица Церска бб улаз 1.  

Оснивачи: 17 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 

Зоран Антељ, предсједник Управног одбора, 

самостално и без ограничења. Заједницу заступа и 

Милишић Данијел, предсједник Скупштине.   

 

Број: 06-372-6/18          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 28.03.2018. 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: 06-372-8/18 од 28.03.2018. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у Регистарском листу број: 

01-164, упис оснивања Заједнице за управљање 

зградом, Требиње, улица Вука Караџића  39.  

Оснивачи: 11 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 

Тихомир Кудуз, предсједник Управног одбора, 

самостално и без ограничења. Заједницу заступа и 

Саша Говедарица, предсједник Скупштине.   
 

Број: 06-372-8/18          СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 28.03.2018. 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: 06-372-12/18 од 26.03.2018. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у Регистарском листу број: 

01-163, упис оснивања Заједнице за управљање 

зградом, Требиње, улица Јелене Анжујске број 1.  

Оснивачи: 16 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 

Комненовић Данко, предсједник Управног одбора, 

самостално и без ограничења. Заједницу заступа и 

Лечић Слободан, предсједник Скупштине.   
 

Број: 06-372-12/18        СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 28.03.2018. године         Јања Ћапин,с.р. 

________________________________________________ 

 

 

 

 



 Датум: 02.04.2018. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 3 - Страна:    23 

С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

1. Одлука о измјени и допуни Одлуке о радном времену трговинских, занатских, услужних  

и других објеката и дјелатности на подручју града Требиња,                   1 

2. Одлука о висини закупнине за пословни простор који користе лица запослена  

по Програму подршке самозапошљавању,                     2                          

3. Одлука о измјени и допуни Плана парцелације „Тодорићи 3“,                    2                

4. Одлука о измјени дијела Регулационог плана „Јужни градски излаз“ (Лушац),                 3 

5. Одлука о измјени дијела Регулационог плана „Јужни градски излаз“ (Растоци Сјевер),                  3 

6. Одлука о давању сагласности ЈП „Путеви Републике Српске“ за изградњу дијела  

источне обилазнице са кружним током на земљишту у власништву Града Требиња,                4 

7. Одлука о приступању измјени и допуни дијела Регулационог плана „Источна обилазница“,               4 

8. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана „Стари град“,                 6 

9. Одлука о замјени некретнина,                       7 

10. Одлука о утврђивању Нацрта измјене и допуне Регулационог плана „Засад поље“,                 8 

11. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана „Брегови 2“,                       8 

12. Одлука о разрјешењу в.д. директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње,                 9 

13. Одлука о именовању в.д. директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње,               10 

14. Закључак о прихватању Информације о стању безбједности на подручју града Требиња  

за период од 01.07.2017. године до 31.12.2017. године,                  10 

15. Закључак о прихватању Програма рада и дјеловања за 2018. годину ЈУ „Базени“ Требиње,             10 

16. Закључак о давању сагласности на цијену воде за „Град Сунца“ у току изградње,               10 

17. Закључак о прихватању Информације о раду удружења грађана - невладиних  

организација које се суфинансирају из Буџета Града Требиња,                 11 

18. Закључак о прихватању Информације о положају и материјалном статусу  

пензионера на подручју града Требиња,                    11 

19. Закључак о прихватању Информације о раду Удружења пензионера,                 11 

20. Закључак о прихватању Извјештаја o реализацији Програма развоја спорта града Требиња за 2017. годину.       11 

 

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Одлука о расподјели нераспоређеног гранта дефинисаног као „грант борачким категоријама“,             11 

2. Одлука о додјели новчаних средстава за помоћ ученицима основних и средњих школа  

без једног или оба родитеља,                     12 

3. Закључак,                       13 

4. Закључак,                       13 

5. Закључак,                       13 

6. Закључак,                       14 

7. Закључак,                       14 

8. Закључак,                                 14 

9. Закључак,                       14 

10. Закључак,                       15 

11. Закључак,                                 15 

12. Закључак,                                 15 

13. Закључак,                                 15 

14. Закључак,                                 16 

15. Закључак,                                 16 

16. Закључак,                                 16 

17. Закључак,                                 17 

18. Закључак,                                17 

19. Закључак,                       17 

20. Закључак,                       18 

21. Правилник о стипендирању редовних студената, дјеце погинулих бораца  

и умрлих ратних војних инвалида,                    18 

22. Сагласност на Одлуку о допуни Одлуке о критеријумима за ослобађање од плаћања услуга  



 Датум: 02.04.2018. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 3 - Страна:    24 

у ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,              19    

23. Сагласност на Статут о измјенама и допунама Статута ЈУ „Центар за информисање  

и образовање“ Требиње,                      19   

24. Сагласност на на Правилник о измјени и допуни Правилника о систематизацији радних мјеста 

у ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње,                   20    

25. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду  

ЈУ „Културни центар“ Требиње,                    20    

26. Упутство о поступању по пријавама путем Апликације за пријаву сумње на корупцију  

и друге неправилности – АПК.                      20 

 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,                21 

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,                22 

3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,                22 

4. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,               22 

5. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.                22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

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

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

 


