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Година LVI                                                   Требиње, 24.05.2019. године                                                                 Број: 4
 

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

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 36. и 72. Статута Града 

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

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

сједници одржаној дана 23.05.2019. године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непосредном погодбом непокретности  

у својини Града Требиња 
 

I 

Продају се непосредном погодбом, уз накнаду, по тржишној 

цијени некретнине означене као: 

- к.ч. број 2777/2, Филџани, ораница у површини од 35 m2, 

уписане у зк. ул. број 273, К.О. СП Требиње, по старом 

операту, а што одговара к.ч. број 2233/29 по новом 

операту, уписане у Посједовни лист број 1952, К.О. 

Требиње 1, власништво и посјед Града Требиња са 

дијелом 1/1, МХ ЕРС, Матично предузеће Требиње, ЗП 

„Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, у сврху облико-

вања грађевинске парцеле. 
 

II 

Услови за формирање грађевинске парцеле односно облико-

вања парцеле одређени су локацијским условима Града 

Требиња, Одјељења за просторно уређење, број: 07-364-

113/17 од 04.04.2017. године, а у свему према Урбанисти-

чко-техничким условима за изградњу електро-енергетског 

објекта МБТС 10/0.4 Kv „Јужни логор“ са прикључком 

висконапонским каблом К.О. Требиње 1, Град Требиње, 

изграђених од стране Института за грађеви-нарство „ИГ“ 

д.о.о. ПЈ Требиње број 170/17 од марта 2017. године, који 

чини саставни дио локацијских услова. Предметни простор 

се налази у обухвату просторно-планског документа. 

Измјена дијела Регулационог плана „Засад поље“ („Службе-

ни гласник Града Требиња“, број 7/16), а иста се састоји од 

катастарских честица број 2777/2, Филџани, ораница у 

површини од 35 m2 уписане у зк. уложак број 273 К.О. С.П. 

Требиње, по старом операту, а што одговара к.ч. број 

2233/29 по новом операту, уписане у Посједовни лист број 

1952, К.О. Требиње 1, власништво и посјед Града Требиња 

са дијелом 1/1. 

III 

Овлашћује се градоначелник Града Требиња, господин 

Мирко Ћурић да може потписати купопродајни уговор, у 

коме ће бити регулисана међусобна права и обавезе 

уговорних страна. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-163/19 

Датум:23.05.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 45. до 49. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 36. став 2. тачка 3. 

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, 8/17 и 9/18), Скупштина 

Града Требиња, на сједници одржаној дана 23.05.2019. 

године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града 

Требиња у периоду 1.јануар - 31.децембар 2018. године 
 

I 

Усваја се Извјештај о извршењу Буџета Града Требиња у 

периоду 1. јануар - 31. децембар 2018. године. 
 

II 

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу Буџета 

Града Требиња у периоду 1. јануар - 31. децембар 2018. 

године. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
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Број:09-013-164/19 

Датум:23.05.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу чл. 59, 62. и 66. Закона о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 71/12, 52/14 и 114/17), члана 50. 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), члана 39. став 2. алинеја 25. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 36. став 2. алинеја 27. 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 23.05.2019. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о дугорочном кредитном задужењу 
 

I 

Град Требиње се дугорочно кредитно задужује у износу до 

5.446.000,00 КМ, ради финансирања капиталних инвести-

ција Града Требиња. 

II 

Кредитна средства обезбиједиће се под сљедећим условима: 

- Износ главнице задужења: до 5.446.000,00 КМ, 

- Намјена: финансирање капиталних инвестиција, 

дугорочно, 

- Каматна стопа: фиксна, до 3,20%, 

- Обрада захтјева: до 0,02% износа кредита, једнократно, 

- Начин отплате: у једнаким мјесечним ануитетима, 

- Рок враћања кредита: 120 мјесеци без урачунатог грејс 

периода, 

- Грејс период: 6 мјесеци, 

- Обезбјеђење: мјенице и вирмански налози Града 

Требиња. 

III 

1) Кредит ће се реализовати сукцесивно према роковима и 

динамици реализације капиталних инвестиција до 

износа средстава до 5.446.000,00 КМ.  

2) Рок кориштења, односно рок за повлачење укупног 

износа средстава кредита је 12 (дванаест) мјесеци од 

дана закључења Уговора о кредиту.   

3) Отплата кредита (главница + камата) почиње након 

истека грејс периода, а до тада корисник ће у 

уговореном грејс периоду плаћати камату која не може 

бити већа од камате из тачке II ове одлуке. 
 

IV 

Коефицијенти сервиса дуга у складу са ограничењима из 

члана 59. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама Републике 

Српске су: 

- Приходи буџета у 2018. години су износили 21.695.891 

КМ и то порески приходи 10.654.729 КМ и непорески 

приходи 11.041.162 КМ; 

- Укупна задуженост на дан 31.03.2019. године по 

цјелокупном доспјелом неизмиреном дугорочном дугу 

износи 13.190.273,99 КМ;   

- Годишњи ануитет у Буџету Града Требиња за 2019. 

годину, по текућим дугорочним кредитима износи 

1.657.500 КМ што укупно чини 7,63% у односу на 

износ остварених редовних прихода у 2018. години. 

Према новом задужењу, у складу са овом одлуком, 

годишњи ануитет у 2019. години износи 1.730.113,35 

КМ што укупно чини 7,97% у односу на износ 

остварених редовних прихода у 2018. години.  
 

V 

Период амортизације капиталних инвестиција које су 

садржане у дијелу кредитног задужења за капиталне 

инвестиције из тачке I ове одлуке је 25 година. 
 

VI 

Кредит ће се реализовати код пословне банке која буде 

изабрана на јавном тендеру, а иницијални услови за 

кредитно задужење су дати по тренутној процјени стања 

задуживања на финансијском тржишту Републике Српске. 
 

VII 

Овлашћује се градоначелник Града Требиња да потпише све 

акте неопходне за реализацију кредитног задужења из тачке 

I ове одлуке. 

VIII 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 

IX 

Саставни дио ове одлуке је и План утрошка кредитних 

средстава, а градоначелник се овлашћује да у оквиру Плана 

врши прерасподјеле износа утрошка кредитних средстава у 

оквиру износа повученог кредита.   
 

X 

Ова одлука ступа на снагу дан након објаве у „Службеном 

гласнику Града Требиња“, а примјењиваће се по добијању 

сагласности Министарства финансија Републике Српске. 
 

Број:09-013-165/19 

Датум:23.05.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
 

 

ПЛАН УТРОШКА КРЕДИТНИХ 

СРЕДСТАВА   

Р.б. Опис Износ 

1.  

Издаци за инвест. одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката (пословни простори) 

100.000 

2.  
Издаци за набавку постројења и опреме за 

пројекте енергетске ефикасности зграде ГУ 
115.000 

 
УКУПНО (1+2): 215.000 

3.  
Издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката  
  

 
Улица Нова 400.000 

 
Улица С-1 400.000 

 
Улица С-2 250.000 

 
Изградња духовног центра у Мркоњићима 900.000 

 

Учешће у изградњи система наводњавања у 

руралним подручјима 
600.000 

 

Изградња  и ширење мреже оборинске и 

фекалне  канализације 
150.000 

 

Изградња саобраћајнице - Регулациони план 

Сјеверни логор 
300.000 

 
Изградња тротоара у МЗ Горица 50.000 

 
УКУПНО 3: 3.050.000 

4.  
Издаци за реконструкцију и инвестиционо 

одржавање путева 
  

 
Поплочавање Старог града 600.000 

 
Jавна расвјета 281.000 
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Локална путна инфраструктура - градске 

мјесне заједнице 

350.000 

 

Локална путна инфраструктура - руралне 

мјесне заједнице 
850.000 

 
УКУПНО 4:  2.081.000 

5.  
Издаци за осталу нематеријалну, 

произведену имовину 
  

 
Стратегија развоја туризма 100.000 

 
УКУПНО 5:  100.000 

 
УКУПНО : 5.446.000 

___________________________________________________ 
 

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 36/19) 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 23.05.2019. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о измјени 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, 8/17 и 3/18) члан 20. мијења се и гласи: 

„Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 2.500,00 КМ 

казниће се за прекршај правно лице ако:  

- не истакне радно вријеме и не придржава се истакнутог 

радног времена у складу са чланом 2. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана казниће се 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу 

од 300,00 до 700,00 КМ. 

За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана казниће се 

предузетник или физичко лице новчаном казном  у износу 

од 300,00 до 500,00 КМ.“ 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-169/19 

Датум:23.05.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

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

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

36/19), члана 36. и 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 33. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

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

члана 24. став 3. члана 29. став 11. Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/16, 6/17, 2/18 и 3/19), Скупштина 

Града Требиња на сједници одржаној дана 23.05.2019. 

године донијела је 

 

 

 

О Д Л У К У 
 

I 

Проглашава се индустријском зоном подручје у Горици уз 

Никшићки пут са јужне стране у границама и површинама 

које су по урбанистичком плану „Требиње 2015“ по намјени 

одређене као зона индустрије.  
 

II 

Накнада за ренту у овој зони умањује се за 99%, а накнада 

за трошкове уређења за 25%.  
 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-176/19 

Датум:23.05.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 34. и 40. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16), члана 36. и 72. Статута Града Требиња 

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

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

одржаној дана 23.05.2019. године, донијела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради зонинг плана „Убла“ 
 

I 

Приступа се изради зонинг плана „Убла“ (у даљем тексту 

План). 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који 

је њен саставни дио. 

III 

1) Границе обухвата Плана су границе назначене на 

графичком прилогу.  

2) Површина обухвата Плана је ссa 335,00 хектара. 
 

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 зонинг плана по зонама садржи 

сљедеће урбанистичке стандарде за грађење и уређење 

простора:  

- дозвољене намјене, односно намјене које треба 

измјестити, 

- минимална и максимална величина парцеле, 

- могуће препарцелације ради интерполације нових 

објеката, 

- услови интерполације нових објеката, 
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- параметри коришћења земљишта (коефицијенти 

изграђености и коефицијенти заузетости,     

- услови уличне регулације, 

- услови пејзажног уређења,                                                                              

- услови противпожарне заштите, 

- обавезе поштовања биоклиматских карактеристика 

локације: осунчање, провјетреност, визуре, зеленило, 

однос према утицају водених токова, однос према 

утицају корисних и штетних емисија и друго, 

- положај објекта на парцели са грађевинским линијама 

према правилима регулације, 

- услови уређења парцела, 

- спратност објеката одређена висинским котама, 

- могућност доградње и надоградње објеката, 

- типови објеката, 

- архитектонско обликовање (волумен, кров, материјал, 

боја и друго), 

- услови за опремање свим врстама инфраструктуре 

(саобраћајна, водна, енергетска, комунална и друге) са 

условима прикључења у мјери довољној да буду основ 

за издавање локацијских услова, 

- уређење јавних простора и земљишта, 

- услови за чување, заштиту и презентацију културно-

историјског насљеђа, природног насљеђа и услови за 

грађење у зонама заштите, 

- услови за заштиту, чување, уређење и активирање 

природних ресурса, 

- природни услови за грађење (рељеф, хидрографија, 

геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија, 

сеизмичност, клима и др.), 

- услови за заштиту људи и добара у случају елемента-

рних непогода, ратних катастрофа и технолошких 

акцидената, 

- мјере енергетске ефикасности, 

- услови за уклањање баријера за кретање лица са 

умањеним тјелесним способностима, 

- услови за заштиту животне средине од штетних утицаја 

(вибрације, бука, гасови и друго), 

- услови за објекте нискоградње у складу са посебним 

прописима и 

- други услови који произилазе из конкретних каракте-

ристика простора и планираних садржаја. 

3) Графички дио зонинг 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 носиоца израде Плана ће одредити Град Требиње 

у складу са Законом. 

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-177/19 

Датум:23.05.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 16. и 17. Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/16, 6/17, 2/18 и 3/19) и члана 36. и 72. 

Статута Града Требиња Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 23.05.2019. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о поступку давања закупа земљишта усменим  

јавним надметањем – лицитацијом 
 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања – 

лицитацијом давање у закуп земљишта у власништву Града 

Требиња и то земљиште означено као: 

- к.ч. број 1322/76 К.О. СП Зубци, површине 1949228 m2, 

уписана у зк. уложак број 54.  
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II 

Почетна закупна цијена земљишта из тачке I ове одлуке, 

као и остали услови закупа утврдиће се Огласом о давању у 

закуп земљишта, који ће се објавити у средствима јавног 

информисања. 

III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања - 

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу 

од 10% од почетне цијене, а на Јединствени рачун Трезора 

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

банке, са назнаком броја огласа, најкасније до дана који је 

огласом одређен за одржавање усменог јавног надметања - 

лицитације.  

IV 

1) Најповољнији учесник у поступку лицитације са којим 

ће се закључити Уговор о закупу, закупопримац – 

закупац дужан је уплaћивати закупнину на Јединствени 

рачун Трезора Града Требиња број 571-080-00001093-

48 код Комерцијалне банке, у складу са Уговором о 

закупу. 

2) Предаја земљишта у посјед закупцу извршиће се у року 

од 7 дана од дана након закључења Уговора, о чему ће 

се сачинити Записник о примопредаји. 
 

V 

Поступак лицитације земљишта спровешће Комисија за 

лицитацију. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-178/19 

Датум:23.05.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 

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

конкурса за располагање непокретностима у својини Репу-

блике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 23.05.2019. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје  

непокретности у својини Града Требиња 
 

I 

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања - лицитације 

продаја грађевинског земљишта, односно грађевинске 

парцеле у својини Града Требиња која је означена као: 

- к.ч. број 356/94 К.О. Мостаћи, описана као Лука, 

пашњак, површине 352 m2, уписана у зк. уложак број 

297 власништво Град Требиње са 1/1 дијела, што 

одговара к.ч. број 23/10 К.О. Мостаћи 1 (нови операт), 

површине 352 m2 уписана у Пл. број 336, посјед Град 

Требиње са 1/1 дијела.  

II 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке I 

ове одлуке, као и остали услови продаје утврдиће се 

Огласом о продаји грађевинског земљишта у својини Града 

Требиња, у складу са Правилником о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 
 

III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања – лицита-

ције учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 10% 

од почетне продајне цијене, а на Јединствени рачун Трезора 

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

банке, са назнаком броја огласа, најкасније до дана који је 

огласом одређен за одржавање усменог јавног надметања - 

лицитације.  

IV 

1) Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће 

се закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити 

купопродајну цијену на Јединствени рачун Трезора 

Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке. 

2) Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року 

од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о 

чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 
 

V 

Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем огласа у 

средствима јавног информисања и то најкасније 15 дана 

прије дана одређеног за дан усменог јавног надметања - 

лицитације. Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на 

огласним таблама и објавити на званичној интернет 

страници Града Требиња. 

VI 

Поступак усменог јавног надметања - лицитације 

грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-179/19 

Датум:23.05.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 

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

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана  

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

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 23.05.2019. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје непокретности у 

својини Града Требиња 
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I 

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања - лицитације 

продаја грађевинског земљишта, односно грађевинских 

парцела у својини Града Требиња које су означене као: 

- к.ч. број 608/303 К.О. Горица, описана као Мајин камен, 

пашњак, површине 386 m2, уписана у зк. уложак број 

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

одговара к.ч. број 117/35 К.О. Горица 1 (нови операт), 

површине 386 m2 уписана у Пл. број 497, посјед Град 

Требиње са 1/1 дијела и  

- к.ч. број 608/304 К.О. Горица, описана као Мајин камен, 

пашњак, површине 390 m2, уписана у зк. уложак број 23 

власништво Града Требиња са 1/1 дијела, што одговара 

к.ч. број 117/36 К.О. Горица 1 (нови операт), површине 

390 m2 уписана у Пл. број 497, посјед Града Требиња са 

1/1 дијела. 

II 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке I 

ове одлуке, као и остали услови продаје утврдиће се 

Огласом о продаји грађевинског земљишта у својини Града 

Требиња, у складу са Правилником о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 
 

III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања - 

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу 

од 10% од почетне продајне цијене, а на Јединствени рачун 

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

Комерцијалне банке, са назнаком броја огласа, најкасније 

до дана који је огласом одређен за одржавање усменог 

јавног надметања - лицитације. 

  

IV 

1) Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће 

се закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити 

купопродајну цијену на Јединствени рачун Трезора 

Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке. 

2) Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року 

од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о 

чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 
 

V 

Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем огласа у 

средствима јавног информисања и то најкасније 15 дана 

прије дана одређеног за дан усменог јавног надметања - 

лицитације. Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на 

огласним таблама и објавити на званичној интернет 

страници Града Требиња. 

VI 

Поступак усменог јавног надметања - лицитације грађеви-

нског земљишта спровешће Комисија за лицитацију. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-180/19 

Датум:23.05.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

На основу члана 47. и 49. 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 23.05.2019. 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 8. јуна 2019. до 9. 

јула 2019. 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:09-013-182/19 

Датум:23.05.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 35. члана 38. став 2. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 17. и 36. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

сједници одржаној дана 23.05.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К  У 

о измјени дијела Регулационог плана „Брегови 2“ 
 

I 

Доноси се измјена дијела Регулационог плана „Брегови 2 “ 

(у даљем тексту План). 

II 

План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

 

Текстуални дио Плана садржи: 

 А.   Уводно образложење 

 Б.   Стање организације, уређења и кориштења простора 

 В.   Потребе, могућности и циљеви организације, уређења и                      

        кориштења простора 

 Г.    План организације, уређења и кориштења простора 

 Д.    Одредбе и смјернице за спровођење плана 

 Ђ.    Прилози 
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Графички дио Плана садржи: 

 1. 

Геодетски план са висинском 

представом и картом подземних 

инсталација 

 Р =1:1000 

 2. 
Валоризација насљеђених фондова 

нискоградње и високоградње 

Р =1:1000 

 3. 
Извод из урбанистичког плана 

„Требиње 2015“ 

 

 4.  Извод из РП Брегови  

 5. Инжињерско - геолошка карта  

 6. План рушења Р =1:1000 

 7. План организације простора Р= 1:1000 

 8. 
План саобраћаја, саобраћајница и 

нивелације 

Р= 1:1000 

 9.  План хидротехничке инфраструктуре Р= 1:1000 

10. 
План енергетске и 

телекомуникационе инфраструктуре 

Р =1:1000 

11. 
План регулационих и грађевинских 

линија 

Р =1:1000 

12. 

План парцелације са аналитичко - 

геодетским елементима за пренос 

плана на терен 

Р =1:1000 

III 

План је израдила „Контура“ д.о.о. Требиње и прилог је и 

саставни дио ове одлуке. 

IV 

План се излаже на стални јавни увид у Одјељењу за 

просторно уређење Града Требиња.  
 

V 

О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно 

уређење Града Требиња. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-183/19 

Датум:23.05.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 7. став 2. и 27. Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 96/05 и 98/13), чл. 36. и 43. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 28. а у 

вези са чланом 26. Пословника о раду Скупштине Града 

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

8/17 и 9/18), на приједлог Комсије за избор и именовање, 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

23.05.2019. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о разрјешењу потпредсједника  

Скупштине Града Требиња 
 

I 

Господин Бојан Шапурић, разрјешава се са функције 

потпредсједника Скупштине Града Требиња.  

 

 

II 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Служеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-185/19 

Датум:23.05.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), чл. 36. став 2. тачка 23. и  43. став 3. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и чл. 11. став 2, 194, 197. став 1. 

а у вези са чл. 195. и 196. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 23.05.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У  

о избору потпредсједника  

Скупштине Града Требиња  
 

I 

Господин Мијат Шаровић бира се за потпредсједника 

Скупштине Града Требиња.  

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-186/19                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.05.2019. године                  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, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

23.05.2019. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о коришћењу средстава буџетске 

резерве у периоду 1. јануар - 31. децембар 2018. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-166/19                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.05.2019. године             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, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

23.05.2019. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о стању дуга и издатим 

гаранцијама Града Требиња на дан 31. децембар 2018. 

године.  
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2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-167/19                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.05.2019. године             Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 92. и 150. Пословника о раду Скупштине Града 

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

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

одржаној дана 23.05.2019. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о остваривању Програма рада 

Скупштине за период јануар - март 2019. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-168/19                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.05.2019. године                 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, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

23.05.2019. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Информација о основним показатељима 

финансијског пословања привреде града Требиња у 

2018. години. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-170/19                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.05.2019. године                  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, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

23.05.2019. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији Плана 

имплементације Стратегије развоја града Требиња 

2018-2027. за период 1. јануар - 31. децембар 2018. 

године. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-171/19                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.05.2019. године             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, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

23.05.2019. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се План имплементације Стратегије развоја 

града Требиња 2018-2027. за период 1. јануар - 31. 

децембар 2019. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-172/19                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.05.2019. године                  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, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

23.05.2019. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Информација о раду средњих школа у 

Требињу за 2018. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-173/19                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.05.2019. године             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, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

23.05.2019. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији Програма 

заједничке комуналне потрошње за 2018. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-174/19                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.05.2019. године             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, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

23.05.2019. године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду Градске борачке 

организације Требиње за 2018. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-175/19                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.05.2019. године                  Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 10/18), градоначелник Града Требиња, 

донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Центар средњих школа“ Требиње на 

План и програм утрошка средстава планираних за издатке 

за произведену сталну имовину планираних Буџетом Града 

за 2019. годину (План и програм број: 03-34/2-19 од 

22.04.2019. године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Ступањем на снагу овог Закључка ставља се ван снаге 

Закључак број: 11-400-53/19 од 29.01.2019. године. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-226/19                                   Градоначелник 

Датум:07.05.2019. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/18), градоначелник Града Требиња, 

донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

позиција 415200 – дефинисана као „грант за културне 

манифестације“ у оквиру Одјељења за друштвене дјелатно-

сти умањује за износ од 4.650,00 КМ, а увећава позиција 

4129 – дефинисана као „остале уговорене обавезе“ у оквиру 

Буџетског корисника ЈУ „Дом младих“ Требиње за износ од 

4.650,00 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:11-400-238/19                                    Градоначелник 

Датум:08.05.2019. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за друштвене 

дјелатности број:10-61-29/19 од 13.05.2019. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Требиње на План 

утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града за 

2019. годину и то: износ од 3.000,00 КМ за „школска 

такмичења“, износ од 1.000,00 КМ за „општински план 

инклузије“ и износ од 3.000,00 КМ за „дјецу националних 

мањина – Роме“ (План број: 128/19 од 05.04.2019. године). 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-61-34/19                                        Градоначелник 

Датум:15.05.2019. године                       Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/18) и сагласности Одјељења за 

финансије број: ИД-06-110-2019 од 20.05.2019. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

позиција 4141 – дефинисана као „субвенције по програму 

оспособљавања приправника“ у оквиру Одјељења за 

привреду умањује за износ од 989,00 КМ, позиција 4129 – 

дефинисана као „остали непоменути расходи“ у оквиру 

Буџетског корисника ЈУ „Техничка школа“ Требиње 

увећава за износ од 989,00 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:11-400-257/19                                    Градоначелник 

Датум:22.05.2019. године                       Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 
 



Датум: 24.05.2019. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 4 - Страна:    10 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) 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 тестирању у  

Јавној установи „Екологија и безбједност“ Требиње  

на алкохол и друга средства зависности 
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о тестирању у Јавној 

установи „Екологија и безбједност“ Требиње на алкохол и 

друга средства зависности број: 49/19 од 16.04.2019. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-26/19                                    Градоначелник 

Датум:15.05.2019. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) 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 унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у  

Јавној установи „Дом младих“ Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној 

установи „Дом младих“ Требиње број: 82-02/19 од 

26.02.2019. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-29/19                                      Градоначелник 

Датум:15.05.2019. године                       Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) 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 раду у  

Јавној установи „Дом младих“ Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о раду у Јавној установи 

„Дом младих“ Требиње број: 81-02/19 од 26.02.2019. 

године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-29-1/19                                    Градоначелник 

Датум:15.05.2019. године                        Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) 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  

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Јавној установи 

„Туристичка организација Града Требиња“ Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

у Јавној установи „Туристичка организација Града 

Требиња“ Требиње број: 111/2019 од 25.04.2019. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-28/19                                     Градоначелник 

Датум:22.05.2019. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) 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 тестирању запослених у ЈП „Радник“ 

д.о.о. Требиње на алкохол и друга средства зависности  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о тестирању запослених у 

ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње на алкохол и друга средства 

зависности број: 162/19 од 20.05.2019. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-31/19                                      Градоначелник 

Датум:24.05.2019. године                       Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

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

06-372-23/19 од 30.04.2019. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 



Датум: 24.05.2019. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 4 - Страна:    11 

Регистарском листу број: 01-192, упис оснивања Заједнице 

за управљање зградом, Требиње, улица Светосавска 22.  

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 Јован Ковачина 

предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу заступа и Оља Миливојевић, 

предсједник Скупштине.  
 

Број: 06-372-23/19                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 30.04.2019. године               Бојан Чворо,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: 

06-372-24/19 од 08.05.2019. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-200, упис оснивања Заједнице 

за управљање зградом, Требиње, улица Обала Луке 

Вукаловића 71.  

Оснивачи: 7 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. Заједницу заступа Азра 

Кунарац, предсједник Скупштине, самостално и без 

ограничења.  

Број: 06-372-24/19                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 08.05.2019. године              Бојан Чворо,с.р. 

___________________________________________________ 
 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

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

06-372-27/19 од 17.05.2019. године, извршило је промјену 

уписа у Регистар заједнице етажних власника стамбених 

зграда, у улици Воја Даниловића 15 у Требињу у 

Регистарском листу број: 01-122, имена нових заступника у 

ул. Воја Даниловића 15. Бирише се ранији заступник 

заједнице Тијана Вучуревић а именује нови Васо Милишић, 

који представља  Скупштину, самостално и без ограничења.  
 

Број: 06-372-27/19               СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 17.05.2019. године              Бојан Чворо,с.р. 

___________________________________________________
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С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

1. Одлука о продаји непосредном погодбом непокретности у својини Града Требиња,    1 

2. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета Града Требиња у периоду 01.01.-31.12.2018. године,  1 

3. Одлука о дугорочном кредитном задужењу,         2 

4. План утрошка кредитних средстава          2 

5. Одлука о измјени Одлуке о радном времену трговинских, занатских, услужних 

и других објеката и дјелатности на подручју града Требиња,       3 

6. Одлука о проглашењу индустријске зоне,         3 

7. Одлука о приступању изради зонинг плана „Убла“,        3 

8. Одлука о поступку давања закупа земљишта усменим јавним надметањем – лицитацијом,   4 

9. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња,    5 

10. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња,    5 

11. Одлука о утврђивању нацрта измјене и допуне Регулационог плана „Засад поље“,    6 

12. Одлука о измјени дијела Регулационог плана „Брегови 2“,       6 

13. Одлука о разрјешењу потпредсједника Скупштине Града Требиња,      7 

14. Одлука о избору потпредсједника Скупштине Града Требиња,       7 

15. Закључак о прихватању Извјештаја о коришћењу средстава буџетске резерве 

у периоду 01.01. - 31.12.2018. године,          7 

16. Закључак о прихватању Извјештаја о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња 

на дан 31.12.2018. године,           7 

17. Закључак о прихватању Извјештаја о остваривању Програма рада Скупштине 

за период јануар - март 2019. године,          8 

18. Закључак о прихватању Информације о основним показатељима финансијског пословања 

привреде града Требиња у 2018. години,         8 

19. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Плана имплементације Стратегије развоја 

града Требиња 2018-2027. за период 01.01.2018.-31.12.2018. године,      8 

20. Закључак о прихватању Плана имплементације Стратегије развоја града Требиња 

2018-2027. за период 01.01.2019-31.12.2019. године,        8 

21. Закључак о прихватању Информације о раду средњих школа у Требињу за 2018. годину,   8 

22. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Програма заједничке 

комуналне потрошње за 2018. годину,         8 

23. Закључак о прихватању Извјештаја о раду Градске борачке организације Требиње за 2018. годину.  8 

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Закључак,             9 

2. Закључак,             9 

3. Закључак,             9 

4. Закључак,             9 

5. Сагласност на Правилник о тестирању у Јавној установи „Екологија и безбједност“ Требиње 

на алкохол и друга средства зависности,         10 

6. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

у Јавној установи „Дом младих“ Требиње,         10  

7. Сагласност на Правилник о раду у Јавној установи „Дом младих“ Требиње,     10 

8. Сагласност  на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Јавној установи „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње,    10  

9. Сагласност на Правилник о тестирању запослених у ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње 

на алкохол и друга средства зависности.         10  

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,      10 

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,      11 

3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.      11

  

 



Датум: 24.05.2019. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 4 - Страна:    13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

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

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

 


