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Година LV                                                   Требиње, 29.06.2018. године                                                           Број: 5

На основу члана 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 36. став 2. тачка 42. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17), а у вези са чланом 14. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике Српске“, број 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Скупштина Града Требиња 

на сједници одржаној дана 29.06.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о расподјели неутрошених намјенских средстава из 

2017. године 
 

I 

Овом одлуком врши се расподјела неутрошених 

намјенских средстава, који се наплаћују и реализују у 

складу са посебним прописима, по годишњем обрачуну за 

2017. годину. 

II 

Неутрошена намјенска средства односе се на средства: 

- Владе Републике Српске, односно Министарства управе и 

локалне самоуправе као помоћ за санацију посљедица 

пожара у износу од 19.830 КМ. 

- Владе Републике Српске, суфинансирање пројекта 

наводњавања Требињског и Поповог поља у износу од 

787.200 КМ. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-194/18 

Датум:29.06.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 35. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 36. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња, на сједници одржаној дана 29.06.2018. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о усвајању Нацрта ребаланса Буџета Града Требиња за 

2018. годину 
 

I 

1) Скупштина Града Требиња усваја Нацрт ребаланса 

Буџета Града Требиња за 2018. годину којим су 

планирана укупна буџетска средства у износу од  

28.424.000 КМ. 

2) Средства буџета чине приходи у износу од 22.781.470 

КМ, грантови 26.753 КМ, трансфери 477.000 КМ, 

примици за нефинансијску имовину 3.237.300 КМ, 

примици од финансијске имовине од 21.000 КМ, 

примици од задуживања 397.860.000 КМ, остали 

примици 675.587 КМ и неутрошена намјенска 

средства 807.030 КМ.  

3) Расподјела средстава је извршена на текуће расходе 

од 19.795.621 КМ, трансфере између и унутар 

јединица власти 15.000 КМ, издатке за нефинансијску 

имовину 6.460.792 КМ, на издатке за отплату дугова 

1.447.000 КМ, остале издатке 675.587 КМ и буџетску 

резерву 30.000 КМ, а што укупно износи 28.424.000 

КМ.  

II 

Саставни дио ове одлуке је Нацрт ребаланса Буџета Града 

Требиња за 2018. годину (табеларни дио). 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-195/18 

Датум:29.06.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
______________________________________________________________ 
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 22. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15) и члана 36. став 2. тачка 2. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 
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3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 29.06.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о издавању у закуп пословних зграда, пословних, 

магацинских и осталих просторија и гаража у својини 

Града Требиња 
 

I 

Овом одлуком, утврђују се услови, основи, органи за 

давање у закуп или на кориштење пословних зграда, 

пословних, магацинских и осталих просторија и гаража у 

својини Града Требиња (у даљем тексту: Град). 
 

II 

1) Пословном зградом сматра се зграда намијењена за 

вршење пословних дјелатности. 

2) Пословном просторијом сматра се једна или више 

просторија које, по правилу, чине грађевинску 

цјелину и имају засебан улаз, а намијењене су за 

вршење пословне дјелатности. Уколико пословна 

просторија има и мокри чвор, онда се он сматра 

саставним дијелом пословне просторије.  

3) Магацинском просторијом сматра се једна или више 

просторија које по правилу чине грађевинску цјелину 

са пословним дијелом простора или чине грађевински 

засебну цјелину са засебним улазом. 

4) Осталом просторијом сматра се дио пословног или 

магацинског простора који није употребљив за 

кориштење у сврху складиштења или вршења 

пословне дјелатности (ходници, степеништа, подести 

и сл). 

5) Гаражом се сматра посебни објекат или просторија 

која има засебан улаз, а намијењена је за смјештај 

једног или више моторних возила. 
 

III 

1) Одјељење за привреду или правно лице којем је 

уговором повјерено обављање послова управљања 

пословним зградама, пословним, магацинским и 

осталим просторијама и гаражама у својини Града, 

дужно је ажурно водити евиденције о истим. 

2) Евиденције из претходног става садрже: адресу, 

структуру и површину, податке о упису у катастарске 

и земљишне евиденције, као и податке о закупцу. 
 

IV 

1) Почетна цијена закупнине, са порезом на додатну 

вриједност, за пословне зграде, пословне, магацинске 

и остале просторије у својини Града Требиња, по 

зонама, у одговарајућим распонима квадрата са 

евентуалним увећањима или попустима који се 

одобравају по основу дјелатности која се у њима 

обавља или категорији корисника који користе 

наведене просторе и издавање под посебним 

условима у складу са тачком V ове одлуке утврдиће 

се Правилником о поступку, критеријумима и 

мјерилима издавања у закуп пословних зграда, 

пословних, магацинских и осталих просторија и 

гаража у својини Града Требиња.  

2) Број зона, дефинисане вањске границе зона у којим се 

налазе пословне зграде, пословне, магацинске и 

остале просторије и гараже у својини Града Требиња, 

утврдиће се Правилником из подтачке 1. ове тачке. 
 

V 

1) Пословне зграде, пословне, магацинске и остале 

просторије и гараже, могу се под посебним условима 

дати у закуп: 

- органима, установама и организацијама чији је 

оснивач Република Српска или Град; 

- хуманитарним организацијама; 

- организацијама из области културе, спорта, здрав-

ствене и социјалне заштите; 

- политичким организацијама; 

- у другим случајевима, када за то постоји интерес 

Града. 

2) Овлашћује се Градоначелник да може, непосредном 

погодбом, дати у закуп пословне зграде, пословне, 

магацинске и остале просторије и гараже из подтачке 

1. ове тачке, по цијени не мањој од почетне цијене 

утврђене Правилником о поступку, критеријумима и 

мјерилима издавања у закуп пословних зграда, 

пословних, магацинских и осталих просторија и 

гаража у својини Града Требиња. 
 

VI 

Пословне зграде, пословне, магацинске и остале 

просторије и гараже, у својини Града, дају се у закуп или 

на кориштење по поступку, критеријумима и мјерилима, 

утврђеним Правилником о поступку, критеријумима и 

мјерилима издавања у закуп пословних зграда, пословних, 

магацинских и осталих просторија и гаража у својини 

Града Требиња, који ће донијети Градоначелник у року од 

осам дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

VII 

Права и обавезе Града и закупца регулишу се уговором, 

који у име Града, закључује Градоначелник. 
 

VIII 

Даном ступања на снагу ове одлуке, престају да важе 

Закључак о висини закупнине за пословни простор број: 

11-1-15/2003 од 29.01.2003. године, Закључак о измјени 

Закључка о висини закупнине за пословни простор број: 

11-1-15/2003 од 29.01.2003. године, број: 11-1-217/2003 и 

Одлука о начину утврђивања висине закупнине за 

пословни простор којим располаже Општина Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 5/2000). 
 

IX 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-198/18 

Датум:29.06.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
___________________________________________________________________________________ 



Датум: 29.06.2018. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 5 - Страна:    3 

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 153. Пословника о раду Скупштине Града 

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

8/17), Скупштина Града Требиња на сједници одржаној 

дана 29.06.2018. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите у 

граду Требињу 2018 - 2023. године 
 

I 

Усваја се Стратегија развоја социјалне заштите у граду 

Требињу 2018 – 2023. године. 
 

II 

Саставни дио ове одлуке је Стратегија развоја социјалне 

заштите у граду Требињу 2018 – 2023. године. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-202/18 

Датум:29.06.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
___________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 28. став 1. тачка 15. и члана 39. став 2. 

тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 29.06.2018. 

године донијела је 

О Д Л У К У  

о држању и заштити домаћих животиња и кућних 

 љубимаца на територији града Требиња 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 I  

Овом одлуком регулише се: заштита домаћих животиња и 

кућних љубимаца, као и утврђивање услова за њихово 

држање на територији града Требиња, осим узгоја 

животиња на фармама.  

II 

Термини који се користе у овој одлуци дефинишу се на 

сљедећи начин:  

- домаће животиње: све животиње које се држе или гаје 

за производњу хране, односно производњу вуне, 

коже, крзна или у дурге привредне сврхе. У смислу 

ове одлуке то су: копитари (коњи, магарци, мазге и 

муле), папкари (говеда, овце, козе и свиње), кунићи, 

пернате животиње (патке, ћурке, кокошке, гуске, 

голубови и препелице) и пчеле.  

- кућни љубимци су: пси, домаће мачке, домаће птице, 

мали глодари, тераријумске, акваријумске и друге 

животиње које се узгајају или држе ради друштва, 

рекреације, заштите или помоћи човјеку. 

- ималац животиње је физичко или правно лице које је 

власник животиње или било које друго лице које је 

стално или повремено власник животиње, одговорно 

или задужено за животињу, одговорно за чување 

дјеце која имају мање од 16 година, а која посједују 

животињу, лице које се бави узгојем, заштитом, 

употребом, управљањем, обучавањем, превозом или 

продајом животиње. 

- анестезија: поступак којим се искључује осјетљивост 

код животиња.  

- еутаназија: безболно усмрћивање које се обавља 

средствима посебне намјене.  

- изгубљена животиња: животиња која је напустила 

власника, без његове воље и он је тражи.  

- злостављање животиња је непотребно повређивање 

животиња које наноси бол и патњу или таква 

интервенција, поступање према њој, као и спречавање 

да испуни своје потребе, у мјери која може да 

проузрокује трајни страх, повреду или нарушавање 

здравља, као и гајење и размножавање јединки које 

пате од неких насљедних болести.  
 

II - ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА ПРИ ДРЖАЊУ И  

       УЗГОЈУ 

III 

Ималац животиње, у зависности од: врсте, пасмине, 

старости и њених физиолошких потреба, дужан је 

животињу: 

- хранити и напајати према њеним физиолошким 

потребама; 

- његовати и обезбиједити јој здравствену заштиту, у 

смислу предузимања и спровођења превентивних, 

дијагностичких, хигијенских, терапеутских и других 

мјера, ради очувања здравственог стања животиње, 

спречавања настанка повреда, болести различитог 

узрока, бола, патње, страха, стреса и смрти, тј. 

очувања физичке, психичке и геномске цјеловитости; 

- обезбиједити јој довољно простора, ако је привезана 

или затворена; 

- у случају да се држи у затвореном простору обезби-

једити јој довољно свјетлости, топлоте, влаге, провје-

травање, хигијену простора; 

- обезбиједити такав систем надзора животиња које се 

држе у затвореним просторима да у случају несретног 

случаја ималац животиња може реаговати на 

прописан начин. 

IV 

У случају да држалац животиње посумња да је животиња 

обољела од неке заразне болести, дужан је да о томе 

одмах обавијести најближу ветеринарску станицу или 

орган управе надлежан за послове ветеринарске инспе-

кције и поступи по њиховом налогу.  
 

V 

1) Забрањено је животињу без разлога убити, наносити 

јој бол и патњу. 
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2) Забрањено је мучити животиње и намјерно их 

излагати стресу. 

3) Забрањено је: 

- присиљавати животињу на рад и напоре које она, због 

свог узраста или стања, не може поднијети или који 

превазилазе њену снагу; 

- напуштати животиње прибављене за друштво и друге 

животиње држане под надзором човјека; 

- узгојену или отхрањену дивљу животињу изложити 

слободној природи или је ондје населити, ако није 

припремљена за преживљавање у таквом животном 

простору; 

- наносити бол, патњу или озљеду животињама при 

дресури; 

- мучити, убијати или озљеђивати животиње током 

снимања филмова, рекламних порука или сличних 

намјена; 

- провјеравати снагу животиње на другој животињи, 

хушкати једну животињу на другу, те организовати 

борбе животиња; 

- хушкати животиње на човјека, осим при дресури паса 

у министарству надлежном за унутрашње послове 

или потребе војске; 

- обављати оперативно-козметичке захвате на животи-

њама који нису прописани као својствени појединим 

пасминама, осим ако је то регулисано посебним 

прописом; 

- хранити живим животињама друге животиње; 

- употребљавати живе животиње као мамце у лову и 

риболову; 

- онемогућавати кретање животињи тако да јој се 

наноси бол, патња или озљеда; 

- болесне и озлијеђене животиње или животиње са 

видљивом озљедом користити у запрези или под 

седлом; 

- потицати животиње у расту додавањем хормона раста 

у храни; 

- одстрањивање гласница живини; 

- болно поткивање копитара; 

- одрстањивање канџи мачкама; 

- сполно злоупотребљавати животиње; 

- појести животињу која је кућни љубимац; 

- испробавати оружје на животињи; 

- при тренингу или другим спортским такмичењима 

или приредбама примјењивати мјере на животињи 

које узрокују знатне болове, патње или озљеде и које 

могу утицати на способност животиња, као и 

животињама давати средства за допинг. 
 

VI 

1) Кућни љубимци морају имати животне услове у 

складу са својим потребама. 

2) Забрањено је држати као кућне љубимце животиње 

које су заштићене, дивље животиње, те животињске 

врсте и пасмине опасне за живот људи. 
 

III - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА  
 

VII 

Дужност и обавеза имаоца животиње је да тражи помоћ 

ветеринара у случају повреде и болести животиње, као и 

при њеном породу или у случају других болесних стања, а 

ветеринар је дужан да пружи хитну ветеринарску помоћ. 
 

VIII 

Све оперативне и зоотехничке захвате обавља ветеринар у 

складу са правилима струке и важећим прописима. 
 

IX 

Забрањена је дјелимична или потпуна ампутација 

појединих дијелова животињског тијела, осим ако то није 

неопходно ради заштите здравља и живота животиње, као 

и у случајевима и на начин прописан Законом. 
 

X 

1) Нико не смије, ни једну животињу, да злоставља 

нити, без разлога, да убије или жртвује.  

2) Усмрћивање животиња се може спровести на начин и 

под условима прописаним Законом о заштити и 

добробити животиња.  

3) Забрањују се сљедећи начини убијања животиња:  

- сви начини гушења животиња;  

- употреба отровних супстанци или лијекова;  

- примјена електричне струје на начине који не доводе 

до непосредног губитка свијести;  

- примјеном ватреног оружја, осим код дивљих 

животињских врста.  
 

IV - ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ  

       ЖИВОТИЊА  

XI 

1) У објектима изграђеним на парцелама индивидуалног 

становања, градског типа, могу се држати домаће 

животиње само за сопствене потребе, у некоме-

рцијалне сврхе и то:  

- гдје не постоје помоћни објекти - кућни љубимци,  

- гдје постоје помоћни објекти - све врсте домаћих 

животиња из тачке II подтачка 1. алинеја 1. и алинеја 

2. ове одлуке.  

2) Држање животиња у објектима из алинеје 1. и алинеје 

2. ове тачке мора да буде у складу са посебним 

условима, прописаним овом одлуком.  
 

XII 

Домаће животиње није дозвољено држати у првој и другој 

градској зони.  

XIII 

На подручју града Требиња, који није обухваћен 

одредбама тачке XII ове одлуке, за држање домаћих 

животиња треба обезбиједити услове, одређене овом 

одлуком.  

XIV 

1) Објекти за држање домаћих животиња: штале за 

гајење коња, говеда, објекти за гајење живине, коза, 
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оваца, свиња и сл., као и објекти за гајење голубова, 

кунића, украсне живине, птица и сл. се постављају 

иза главног (стамбеног) објекта у односу на 

грађевинску линију парцеле. 

2) Објекти за држање коња и говеда (штале) морају бити 

удаљени минимално 15 метара од стамбеног објекта. 

3) Позиција осталих објеката за држање домаћих 

животиња у односу на грађевинску линију утврђује се 

примјеном најмањих дозвољених растојања за објекте 

утврђене Правилником о општим правилима урбани-

стичке регулације и парцелације, а што ће бити 

дефинисано одговарајућим актом Одјељења за 

просторно уређење.  

4) У случају да се економски дијелови сусједних 

парцела непосредно граниче, растојање нових 

економских објеката од границе парцеле не може 

бити мање од 1 метра. За изградњу није потребна 

сагласност власника сусједне парцеле. 

5) За свако мање растојање за изградњу објеката за 

држање домаћих животиња, мање од прописаног 

Законом и подзаконским актима, потребна је сагла-

сност власника сусједних парцела.  

6) Сви остали случајеви изградње објеката за држање 

домаћих животиња ће се регулисати у складу са 

одредбама Закона и подзаконских прописа који 

регулишу изградњу и правила урбанистичке регула-

ције и парцелације.  

XV 

1) На изграђеним парцелама индивидуалног становања, 

могу се држати копитари и папкари у посебно 

изграђеним објектима - стајама, које морају бити 

освијетљене, са природном вентилацијом и вратима 

окренутим ка дворишту, сем у зонама наведеним у 

тачки ХII ове одлуке.  

2) Објекти морају имати под од непропусног материјала 

и са нагибом према каналу за одвођење нечистоће и 

воде у прихватни базен или ђубриште.  

3) Прихватни базен или ђубриште мора бити на таквом 

мјесту и озидано, односно изграђено тако да се не 

дозвољава пропуштање и отицање нечистоће, 

загађење околине, земљишта, природних и изграђе-

них извора водоснабдијевања и мора се редовно 

празнити.  

XVI 

У стаји се може држати одређени број копитара и 

папкара, зависно од површине објекта и то:  

- говеда, коњи, магарци, мазге и муле - по једна живо-

тиња на 5 m
2
;  

- овце, козе и свиње - по једна животиња на свака 2 m
2
.  

 

XVII 

1) Перната животиња може да се држи у помоћним 

објектима или просторијама, као и у двориштима 

индивидуалне стамбене изградње, у ограђеном 

простору или у кавезу, изузев у зонама наведеним у 

тачки XII ове одлуке.  

2) Перната животиња може да се држи и на отвореном 

простору, у дворишту, под условом да је овај ограђен, 

на такав начин да се спречава неконтролисан излазак 

живине и уређен тако да се може хигијенски одржа-

вати.  

3) Ако двориште или помоћни објекат или просторију 

користи више власника или корисника, перната 

животиња се може држати под условима прописаним 

овом одлуком, само ако се с тим сагласе сви 

власници, односно корисници дворишта, објекта или 

просторије.  

XVIII 

Забрањено је држати живину (пилиће, кокошке, ћурке и 

украсну перад) у стамбеним зградама, на балкону, у 

подруму, на тавану и другим заједничким просторијама у 

граду и у насељеним мјестима.  
 

XIX 

Што се тиче условности простора за држање домаћих 

животиња (квадратура, позиција отвора, испусти, нагиб 

пода, материјал и од кога је објекат направљен и сл.) ће 

бити садржани у локацијским условима Одјељења за 

просторно уређење који се издају по захтјеву странке, а у 

складу са прописима којима је регулисана ова материја.   
 

V - УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА   
 

XX 

У објектима или зградама колективног становања у 

зонама из тачке ХII ове одлуке, кућни љубимци се могу 

држати под посебним условима и на начин прописан овом 

одлуком.  

XXI 

1) На подручју града Требиња, могу се, у складу са овом 

одлуком, држати кућни љубимци који не угрожавају 

физички и психички интегритет, личну сигурност и 

имовину грађана и који не ремете мир, не угрожавају 

општу хигијену стамбене јединице, као и животну 

средину и не изазивају осјећај страха или гађења, при 

чему услови гајења у потпуности задовољавају њихо-

ву добробит.  

2) На подручју града Требиња могу се, у складу са овом 

одлуком, држати:  

- пси и мачке - у становима који се налазе у зградама 

колективног становања и у двориштима породичних 

стамбених зграда;  

- ситни глодари - у кавезима;  

- мање украсне и егзотичке птице - у кавезима;  

- голубови - у двориштима индивидуалних и колекти-

вних стамбених објеката;  

- акваријумске рибице.  

XXII 

Држалац или старалац кућног љубимца дужан је да му 

обезбиједи одговарајући смјештај, бригу и пажњу у 

складу са његовим физиолошким потребама и потребама 

у понашању, укључујући одговарајућу храну, воду, 
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склониште, физичку активност и друштво других живо-

тиња исте врсте и здравствену заштиту. 
 

XXIII 

1) У објектима или зградама колективног становања, 

једно домаћинство може држати у стану највише 

једног пса, односно највише три мачке. 

2) Уколико ималац кућног љубимца држи више паса или 

мачака од броја наведеног у претходном ставу за 

сваког пса или мачку је потребна сагласност 

надлежног органа заједнице етажних власника или 

изузетно, сагласности потписане од стране свих 

станара. 

3) У заједничком стану, пси и мачке могу се држати под 

условима прописаним овом одлуком. 

4) У објектима из подтачке 1. ове тачке није дозвољено 

држање паса и мачака на балкону, тераси или лођи, на 

тавану, подруму или другој заједничкој просторији и 

увођење паса и мачака у лифтове, осим када исте 

истовремено не користе станари и грађани.  

5) У дворишту индивидуалног стамбеног објекта могу се 

држати два пса и три мачке, а њихов подмладак 

најдуже до шест мјесеци старости.  
 

XXIV 

Украсне и егзотичне птице (птице пјевачице, папагаји и 

сл.) могу се држати и на терасама, под условима да се 

тиме не угрожавају сусједи и пролазници и не загађује 

животна средина.  

XXV 

1) Пас се може држати у ограђеном дворишту, под 

условом да му је онемогућен излазак и угрожавање 

пролазника и других лица. Ако двориште није 

безбиједно ограђено, пас се мора држати у посебно 

ограђеном простору - боксу минималних димензија 6 

m
2
, док свака страна бокса мора имати дужину 

најмање 2 m
2
, а ако се у боксу држи више паса сваки 

други пас мора имати још 3 m
2
 поред минимално 

прописане површине бокса. 

2) Пас може бити везан на ланцу, тако да ланац мора 

бити опремљен да може слободно клизати најмање 6 

m и бити таквих димензија које омогућавају кретање 

у страну најмање 5 m, тако да не може угрозити 

пролазнике и друга лица.  

3) Ланац треба бити позициониран тако да пас може ући 

у своју кућицу, лећи у њу и несметано се окретати. 

4) Ако се чува на отвореном псу се мора осигурати 

топлотно изолована кућица која пружа заклон и може 

се загријати тјелесном топлотом пса, димензија 

таквих да пас може у њој несметано стајати, лећи и 

окретати се.  

5) На улазу у кућу, односно двориште у којем се држе 

пси - чувари, мора, на видном мјесту, стајати табла са 

натписом „ЧУВАЈ СЕ ПСА".  
 

 

 

 

XXVI 

Уколико пас при извођењу из стана запрља или загади 

степениште, стазу, пут, зелену површину или други 

простор, држалац пса је дужан да загађену површину 

очисти и опере, а по потреби и дезинфикује. 
 

XXVII 

1) Пси се могу изводити само са заштитном корпом на 

њушци, а без заштитне корпе на одговарајућем 

поводнику, могу се изводити пси малих и средњих 

раса - који по својој природи нису агресивни. 

2) Пси се могу пуштати да се слободно крећу само када 

не представљају опасност по људе и имовину када не 

ремете мир, не угрожавају општу хигијену, као и 

животну средину и не изазивају осјећај страха.  

3) Забрањује се извођење, шетња и пуштање паса на 

дјечијим игралиштима, у двориштима предшколских, 

школских и здравствених установа, уређеним јавним 

парковима, пјешачким зонама и спортским теренима.  

4) Од одредбе из претходног става изузимају се ловачки 

пси, који могу да се крећу слободно на територији 

ловишта, за вријеме лова и овчарски пси за вријеме 

чувања стоке, уз обавезно присуство власника.  
 

XXVIII 

1) Имаоци паса и мачака дужни су у року од 7 дана од 

дана стицања власништва да псе и мачке региструју 

код надлежне ветеринарске организације која води 

регистар за сваку поједину животињу. 

2) Имаоци животиње су ради идентификације животиње 

дужни да изврше трајно означавање животиња помо-

ћу микрочипа. 

XXIX 

1) Пси и мачке се обиљежавају на прописан начин и 

уписују се у Регистар паса и мачака, а власник је 

обавезан посједовати исправу о упису и вакцинисању 

пса и мачке против бјеснила.  

2) Вакцинацију паса и мачака, унос података у регистар 

паса и мачака и издавање докумената о упису и 

документа за некомерцијално кретање врши овлаште-

на ветеринарска организација. 

3) Регистар паса и мачака води Министарство. 

4) Накнаду за трошкове уписа паса и мачака, обавезног 

обиљежавања паса и мачака и издавања исправа плаћа 

власник животиње. 

5) Власник животиња из подтачке 1. ове тачке обавезан 

је да пријави набавку, односно да одјави животињу у 

случају губитка животиње (нестанка, продаје, 

даровања, угинућа) у року осам дана од насталог 

догађаја овлаштеној ветеринарској организацији за 

уписивање у регистар из подтачке 3. ове тачке. 

6) Над животињама из подтачке 1. ове тачке над којима 

нису спроведене прописане мјере, спроводиће се 

мјере у складу са условима и  прописима о добробити 

животиња. 
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XXX 

1) Пас се не смије уводити у објекте и на просторе на 

којима је јасно истакнут знак забране, који је кружног 

облика, са прецртаним ликом пса.  

2) Одредбе претходне подтачке не односе се на псе - 

водиче слијепих особа.  
 

XXXI 

Држаоци паса расе: пит бул теријер, добермани, амерички 

стафордски теријери, доге, мастифи, шарпланинци, бул 

теријери и сви остали опасни пси (пси који су по својој 

природи агресивни), дужни су да своје љубимце изводе и 

шетају на кратком поводнику  и са заштитном корпом.  
 

XXXII 

Ако пас или мачка озлиједе неко лице, држалац животиње 

дужан је да о томе, одмах, обавијести Одјељење за 

инспекције - ветеринарску инспекцију и да се, по налогу 

тог органа, животиња смјести у карантин, под надзором 

доктора ветеринарске медицине.  
 

XXXIII 

Држаоцу пса и мачке који се не придржава одредби ове 

одлуке, комунална полиција и ветеринарска инспекција 

забраниће даље држање пса и мачке и наредиће да се пас 

или мачка смјесте у Азил.  
 

XXXIV 

1) Голубови се могу држати у објектима изграђеним на 

парцелама индивидуалног и колективног становања 

као и у објектима индивидуалног и колективног 

становања, у посебним просторијама на тавану или у 

посебно изграђеним одговарајућим објектима или 

кавезима, у дворишту.  

2) За држање више од 10 голубова, мора се изградити 

стални објекат у дворишту или посебна просторија на 

тавану, а за држање до 10 голубова може се изградити 

привремени објекат, као што је кавез од дасака, жице 

или другог сличног материјала.  

3) Подови сталних и привремених објеката за држање 

голубова морају бити изграђени од непропустљивог 

материјала који се може лако чистити и дезинфи-

ковати.  

4) Стални и привремени објекти за држање голубова 

морају се редовно чистити и по потреби, а најмање 

два пута годишње, дезинфиковати.  
 

XXXV 

Ако двориште, таван или помоћни објекат користи више 

власника или корисника, голубови се могу држати под 

условима прописаним овом одлуком, само ако се са тим 

сагласе сви власници, односно корисници дворишта, 

тавана или помоћног објекта.  
 

XXXVI  

1) Кунићи се могу држати у помоћним објектима и 

просторијама, као и у двориштима индивидуалне 

стамбене изградње, у ограђеном простору или у 

кавезу.  

2) Помоћни објекат или просторија, ограђени простор 

или кавез за држање кунића мора да буде изграђен од 

тврдог материјала, који се може лако чистити и 

дезинфиковати.  

3) У помоћном објекту или просторији, ограђеном 

простору или у кавезу, могу се држати највише 2 

кунића на једном квадратном метру.  

4) Ако двориште, помоћни објекат или просторију 

користи више власника или корисника, кунићи се 

могу држати под условима прописаним овом 

одлуком, само ако се са тим сагласе сви власници, 

односно корисници дворишта, помоћног објекта или 

просторије.  

XXXVII 

1) Пчеле није дозвољено држати на територији града 

Требиња од прве до пете градске зоне, укључујући и 

пету градску зону.  

2) Гајење пчела врши се у кошницама на пчелињаку са 

покретним непокретним саћем. 

3) Пчелар је дужан да постави пчелињак тако да пчеле 

не сметају сусједима, пролазницима, другим пчела-

рима, домаћим животињама и јавном саобраћају.  

4) Минимална удаљеност пчелињака од стамбених 

зграда, индивидуалних стамбено пословних објеката, 

јавних путева и туђих земљишта мора бити већа од 20 

метара ваздушне линије, осим ако се ради о 

властитим објектима пчелара, када ова удаљеност 

може бити и мања.  

5) Минимална удаљеност пчелињака од предшколске 

или школске установе, дома за смјештај ученика 

/студената или игралишта мора бити већа од 100 

метара ваздушне линије, а излазна страна при 

смјештају пчелињака не смије бити окренута према 

стамбеним зградама, пословним просторијама, 

предшколским или школским установама и домовима 

за смјештај ученика/студената. 

6) Минимална удаљеност пчелињака од произвођачких 

или прерађивачких погона и туристичких објеката 

током туристичке сезоне мора бити већа од 300 

метара ваздушне линије. 

7) Пчелар је дужан обезбиједити све потребне мјере 

ради обезбјеђења приступа домаћих и дивљих живо-

тиња пчелињаку. 

8) Пчелар је дужан обезбиједити хигијенски исправно 

појилиште за пчеле. 

9) Остали услови који се односе на узгој пчела 

регулисани су одредбама Закона о пчеларству.  
 

VI - ПРОДАЈА И ПРОМЕТ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА  

        И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 
 

XXXVIII 

1) Кућни љубимци се не смију продавати лицима 

млађим од 16 година. 

2) Продаја кућних љубимаца дозвољена је само у 

трговинама уз услове: 
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- да је за сваку животињу обезбијеђен доказ о њеном 

поријеклу; 

- да су радници у трговинама оспособљени за бригу о 

животињама. 

3) Забрањено је продавати егзотичне животиње и 

животиње које су законом заштићене.   
 

XXXIX 

Промет домаћих животиња може се вршити само на за то 

предвиђеним мјестима, сточним пијацама или у оквиру 

домаћинства и то само ако су прописно означене и имају 

увјерење о здравственом стању животиње. 
 

VII - НАДЗОР 

XL 

Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће комунална 

полиција, а здравствени надзор животиња - ветеринарска 

инспекција Града Требиња. 
 

VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

XLI  

Новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 12.000 КМ, 

казниће се за прекршај правно лице, а одговорно лице у 

правном лицу - новчаном казном у износу од 300 КМ до 

1.000 КМ, а физичко лице, односно предузетник новчаном 

казном у износу од 100 КМ до 300 КМ који: 

- не брине о животињи у складу са тачком III одлуке; 

- поступа супротно тачки V одлуке; 

- поступа супротно тачки VIII одлуке; 

- поступа супротно тачки IX одлуке; 

- поступа супротно тачки X подтачка 1. и подтачка 3. 

одлуке. 

XLII 

Новчаном казном у износу од 300 КМ до 1.200 КМ, 

казниће се за прекршај одговорно лице у правном лицу 

уколико не затражи помоћ ветеринара, а физичко лице, 

односно предузетник новчаном казном у износу од 100 

КМ до 400 КМ који не затражи помоћ ветеринара у складу 

са тачком IV одлуке. 

XLIII 

Новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 6.000 КМ, 

казниће се за прекршај правно лице, а одговорно лице у 

правном лицу - новчаном казном у износу од 300 КМ до 

1.000 КМ, а физичко лице, односно предузетник новчаном 

казном у износу од 100 КМ до 300 КМ, који: 

- држи домаће животиње у првој и другој градској 

зони; 

- не изгради објекат у складу са тачком XIV и XV ове 

одлуке;  

- држи животиње на простору који је мањи од 

прописаног тачком XVI одлуке; 

- држи пернате животиње супротно одредби тачке XVII 

одлуке; 

- поступа супротно одредби тачке XVIII одлуке; 

- држалац или старалац кућног љубимца не обезбиједи 

услове и бригу прописану тачком XXII одлуке; 

- држи животиње супротно одредбама тачака XXIII, 

XXIV и XXV подтачка 1. одлуке; 

- не обиљежи улаз у двориште у складу са тачком XXV 

подтачка 5. одлуке; 

- не очисти, опере или по потреби дезинфикује 

површину из тачке XXVI одлуке, а које је запрљао 

његов пас; 

- поступа супротно одредбама тачке XXVII одлуке; 

- не изврше регистрацију и чиповање животиње код 

надлежне ветеринарске организације или уклоне 

микрочип без оправданог разлога, тачка XXVIII 

одлуке; 

- не посједује исправу о упису и вакцинисању пса и 

мачке против бјеснила, тачка XXIX одлуке; 

- не пријави, односно не одјави животињу у случају 

смрти надлежној ветеринарској организацији у року 

од 8 дана од дана насталог догађаја;  

- поступа супротно одредбама тачке XXX подтачка 1. и 

тачке XXXI одлуке; 

- не обавијести ветеринарску инспекцију ради смјешта-

ња животиње у Азил уколико је некога повриједила, 

тачке XXXII одлуке; 

- држи голубове супотрно одредбама тачке XXXIV 

одлуке; 

- држи голубове без сагласности сувласника објеката из 

тачке XXXV одлуке; 

- врши продају и промет животиња супортно 

одредбама тачака XXXVIII и XXXIX одлуке.  
 

XLIV 

Новчаном казном у износу од 5.000 КМ до 15.000 КМ, 

казниће се за прекршај правно лице, а одговорно лице у 

правном лицу - новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 

3.000 КМ, предузетник новчаном казном у износу од 2.000 

КМ до 6.000 КМ, а физичко лице новчаном казном у 

износу од 500 КМ до 1.000 КМ који држи пчеле супротно 

одредбама тачке XXXVII подтачка од 1. до 8. укључујући 

и подтачку 8. одлуке. 

XLV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-206/18 

Датум:29.06.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
___________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 2. Закона о основама безбједности 

саобраћаја на путевима у БиХ („Службени гласник БиХ“, 

број 6/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18) и на 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), као и члана 36. став 2. тачка 2. 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 29.06.2018. године, донијела је 
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О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о безбједности  

саобраћаја на подручју града Требиња 
 

Члан 1. 

У Одлуци о безбједности саобраћаја на подручју града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 7/13, 

9/13, 9/14, 4/15, 3/16, 6/17 и 14/17) иза члана 21а. додаје се 

члан 21б. који гласи: 

„21б. 

Комунални полицајац ће на основу непосредног опажања 

или позива грађана, а по претходном фотографисању 

аутобуса издати прекршајни налог власнику или 

кориснику аутобуса у случају да: 

1) је аутобус паркиран на зеленој површини, пјешачким 

стазама и тротоарима; 

2) је аутобус паркиран на простору резервисаном за 

заустављање и паркирање других возила; 

3) је аутобус паркиран на наплатном паркингу за 

путничке аутомобиле до 8 сједишта. 

Изузетно, уколико аутобус из предходног става није 

регистрован на територији БиХ, односно не може се 

утврдити власник или корисник, комунални полицајац ће 

одредити да се аутобус блокира направом за блокирање.  

Комунални полицајац ће издати прекршајни налог 

власнику или кориснику аутобуса ако паркира аутобус на 

паркингу на коме је организована наплата за аутобусе ако 

не плати накнаду за доплатну карту у року од 8 дана од 

дана издавања исте.“ 

Члан 2. 

У члану 24. став 2. умјесто интерпункцијског знака 

„тачка“ ставља се зарез и додају ријечи: 

„максимално десет минута“. 

 Иза става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„Комунални полицајац ће по претходном фотографисању 

аутобуса издати прекршајни налог власнику или 

кориснику аутобуса у случају да се на стајалишту из става 

1. овог члана задржи дуже од десет минута.“ 

Иза става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Изузетно, уколико аутобус из предходног става није 

регистрован на територији БиХ, односно не може се 

утврдити власник или корисник, комунални полицајац ће 

одредити да се аутобус блокира направом за блокирање.“ 
 

Члан 3. 

Члан 27. став 4. мијења се и гласи: 

„У Старом граду снабдијевање објеката вршиће се у 

времену од 7,00 до 9,00 часова и од 14,00 до 16,00 часова.“ 
 

Члан 4. 

Члан 28. став 2. мијења се и гласи: 

„Снабдијевање трговачких, угоститељских и других 

објеката врши се у периоду од 6,00 до 8,00 часова и 14,00 

до 16,00 часова.“ 

Члан 28. став 3. мијења се и гласи: 

„Снабдијевање трговачких, угоститељских и других 

објеката који се налазе у улицама: Јована Дучића, Риста и 

Бете Вукановић, Атанасија Поповића, Милорада Лечића, 

Шантићевој и на Тргу Слободе вршиће се из улице која се 

налази са сјеверне стране пијаце (између хотела „Централ 

парк“ и Трга Слободе) и то искључиво на дијелу улице 

испред хотела „Централ парк“ до угоститељског објекта 

„Бармен“, у периоду од 6,00 до 8,00 часова и 14,00 до 

16,00 часова.“ 

Члан 5. 

Иза члана 49. додаје се члан 49а. који гласи: 

„49а. 

Новчаном казном у износу од 500 до 7.000 КМ казниће се 

за прекршај правно лице: 

1) чији је аутобус паркиран супротно одредбама члана 

21б.; 

2) чији је аутобус паркиран супротно одредбама члана 

24. став 2. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 

казном у износу од 200 до 1.800 КМ одговорно лице у 

правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се: 

1) лице које паркира аутобус до 16 мјеста новчаном 

казном у износу од 200 до 400 КМ; 

2) лице које паркира аутобус преко 16 мјеста новчаном 

казном у износу од 300 до 500 КМ.“ 
 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивљња у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-207/18 

Датум:29.06.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
___________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 134. став 2. и члана 137. став 3. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16) 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 29.06.2018. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о рекламирању на територији града  Требиња 
 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

I 

Овом одлуком, утврђују се: зоне рекламирања, тип, 

величина, услови, начин и поступак за постављање 

рекламних медија - на јавним и другим површинама на 

територији града Требиња (у даљем тексту: Града), као и 

висинa и начин плаћања накнада за самостојеће рекламне 

паное - поред магистралних и регионалних путева.  
 

II 
1) Рекламирање, у смислу ове одлуке, je свако 

представљање неког производа, услуге или 

дјелатности на посебно изграђеним објектима за 

рекламирање, постављеним на јавним и површинама - 

видљивим са јавних површина, као и на објектима 
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који се могу користити за постављање осталих 

рекламних медија, под условима и на начин прописан 

овом одлуком.  

2) Рекламна порука је обавјештење - које садржи 

непосредну или посредну препоруку одређеног лица, 

у вези са активностима, производима, услугама, 

робом и сл., путем рекламирања.  

3) Пословним именом сматра се сваки истакнути назив 

или име правног или физичког лица - које је 

идентично називу или имену садржаном у одобрењу 

надлежног органа и истакнуто на улазу у сваки 

пословни простор на одговарајућој табли, а у складу 

са посебним прописима.  
 

III 
1) За постављање самостојећих и осталих рекламних 

медија, територија града Требиња - подијељена је на 

зоне, које су идентичне са границама зона утврђеним 

Одлуком о уређењу простора и грађевинском 

земљишту. 

2) Објекти лоцирани са обје стране улице на граници 

двије зоне, осим задње фасаде, припадају вишој зони.  
 

II - ТИП, ВЕЛИЧИНА, УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА  

      ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ МЕДИЈА  
 

IV 
Под рекламним медијима, у смислу ове одлуке, подра-

зумијевају се:  

- самостојећи и  

- остали рекламни медији.  
 

V 
Постављање (изградња) самостојећих, као и осталих 

рекламних медија на јавним површинама и површинама 

видљивим са јавних површина, врши се под условима и на 

начин прописан Законом о уређењу простора и грађењу, 

Законом о јавним путевима, Законом о безбједности 

саобраћаја на путевима у Републици Српској, Законом о 

ауторском и сродним правима и другим законским 

прописима и подзаконским актима - донесеним на основу 

тих закона, спроведбеним документима просторног 

уређења, као и одредбама ове одлуке. 
 

VI 

1) Постављање рекламних медија на фасаду или кров 

објекта - који представља културно - историјски 

споменик или се налази у зони заштите, врши се уз 

претходно испуњене услове из тачке V ове одлуке и 

уз сагласност републичког органа управе, надлежног 

за заштиту културно - историјског и природног 

насљеђа.  

2) Код санације или реконструкције објекта под 

заштитом - заштићеног добра, на платну може бити 

осликан само будући изглед фасаде тог објекта.  
 

VII 
На територији Града, рекламирање није дозвољено:  

- на јавним објектима - осим спортских, а истицање 

њиховог пословног имена и других њихових 

пословних активности - не сматра се рекламирањем у 

смислу ове одлуке; 

- на гробљу и његовом припадајућем простору, 

вјерским објектима, спомен-обиљежјима и спомен-

комлексима, у заштитном појасу водотока; 

- на стубу или наличју саобраћајног знака, стубу или 

наличју семафора, стубу који носи ваздушну електро, 

ПТТ или другу мрежу, у троуглу прегледности 

раскрснице, односно на мјесту гдје би начином 

постављања, димензијама, обликом или изгледом 

била угрожена безбједност учесника у саобраћају, 

и/или заклоњена постојећа саобраћајна или путоказна 

сигнализација; 

- на дисплејима, макро-екранима - са филмском или ТВ 

сликом и сличним уређајима који су усмјерени према 

саобраћајницама; 

- на мјестима гдје би - начином постављања, димензи-

јама или обликом - било онемогућено одржавање 

објеката и уређaја комуналне инфраструктуре. 
 

1. Самостојећи рекламни медији  
 

VIII 
Под самостојећим рекламним медијима, у смислу ове 

одлуке, подразумијевају се:  

- самостојећи рекламни пано;  

- јарбол; 

- самостојећа рекламна витрина (city light, типа 

„тотем“).  

IX 
1) Самостојећи рекламни пано је намијењен истицању 

рекламне поруке и може бити:  

- самостојећи рекламни пано, површине до 6 m
2 
; 

- самостојећи рекламни пано, површине од 6 m
2 

до 12 

m
2 
; 

- самостојећи рекламни пано, површине од 12 m
2 

до 50 

m
2 
(bigboаrd, megaboard и слични);  

- самостојећи рекламни пано – типа „жирафа“.  

2) Изузетно, самостојећи рекламни пано може бити и 

површина - већих од 50 m
2
, уколико то просторне 

могућности дозвољавају.  
 

X 
Осим општих услова - прописаних у тачки V ове одлуке, 

за постављање самостојећег рекламног паноа, неопходно 

је водити рачуна и о испуњености посебних услова, 

односно, да се самостојећи рекламни пано:  

- поставља у складу са просторним могућностима;  

- не заклања и не умањује видљивост вертикалне 

саобраћајне сигнализације;  

- својим обликом, изгледом, текстом и бојом не личе на 

неки саобраћајни знак или путоказну таблу, односно 

таблу обавјештења;  
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- се поставља изван зоне раскрснице, а у складу са 

троуглом прегледности и то прије и послије раскрс-

нице;  

- не рефлектује свјетлост (катадиоптери, огледала, 

сјајне површине и сл.);  

- не емитује директну свјетлост - у правцу кретања 

учесника у саобраћају, a могу бити просвјетљени 

(расвјетна тијела унутар рекламног паноа) или 

освјетљени (расвјетна тијела изван рекламних паноа - 

са горње или доње стране), с тим да свјетлост не може 

бити трепћућа;  

- се материјалом, величином и бојом - уклапа у посто-

јеће окружење;  

- се израђује од висококвалитетних и постојаних 

материјала - отпорних на временске утицаје, хемијске 

супстанце, насилна оштећења и сл;  

- конструктивни елементи, носиви стубови и расвјетна 

тијела, не могу се истицати обликовањем, бојом и 

материјалом;  

- се поставља окомито, под углом и паралелно - у 

односу на осовину саобраћајнице, с тим да панои који 

се постављају у низу, тј. паралелно у односу на осу 

саобраћајнице, треба да буду у истој линији, те 

међусобно усклађени величином и обликом и на 

минималном растојању од једне дужине рекламног 

паноа.  

XI 
1) Самостојећи рекламни пано, површине до 6 m

2 
је 

рекламни медиј - намијењен истицању рекламне 

поруке.  

2) Осим услова прописаних у тачки V и X ове одлуке, 

самостојећи рекламни медиј из подтачке 1. ове тачке, 

може се постављати:  

- на једном носивом стубу, без косника, укупне висине 

паноа (стуб + рекламна површина) - не веће од 5 m, 

рачунајући од коте коловоза;  

- тако да крајња ивица паноа према саобраћајници не 

може бити на удаљености мањој од 1 m од задњег 

елемента постојеће саобраћајнице, под условом да не 

заклања и не умањује видљивост вертикалне саобра-

ћајне сигнализације и да је удаљен од најближег 

саобраћајног знака минимално 5 m;  

- тако да размак између рекламних паноа износи 

минимално 30 m, а изузетно, размак између ових 

рекламних паноа може бити и мањи уколико су 

дистанце у односу на саобраћајницу различите, 

односно рекламни панои не заклањају један другог;  

- прије саобраћајне траке за скретање и аутобуског 

стајалишта јавног градског и приградског превоза, 

минимално 5 m.  

XII 

1) Самостојећи рекламни пано, површине од 6 m
2 

до 

12 m
2
, је рекламни медиј намијењен истицању 

рекламне поруке.  

2) Осим услова прописаних у тачкама V и X ове одлуке, 

самостојећи рекламни медиј из подтачке 1. ове тачке, 

може се постављати:  

- искључиво на једном носивом стубу, без косника, 

укупне висине паноа (стуб + рекламна површина) не 

веће од 6 m, рачунајући од коте коловоза;  

- тако да крајња ивица паноа према саобраћајници не 

може бити на удаљености мањој од 2 m од задњег 

елемента постојеће саобраћајнице, под условом да не 

заклања и не умањује видљивост вертикалне саобра-

ћајне сигнализације и да је удаљен од најближег 

саобраћајног знака - минимално 5 m;  

- тако да размак између рекламних паноа износи 

минимално 60 m, с тим - да, изузетно, размак између 

ових рекламних паноа може бити и мањи уколико су 

дистанце, у односу на саобраћајницу, различите, 

односно рекламни панои не заклањају један другог; 

- прије саобраћајне траке за скретање и аутобуског 

стајалишта јавног градског и приградског превоза, 

минимално 10 m.  

XIII 

1) Самостојећи рекламни пано, површине од 12 m
2 

до 

50 m
2 

(bigboаrd, megaboard и слични), је рекламни 

објекат намијењен истицању рекламне поруке.  

2) Осим услова прописаних у тачки V и X ове одлуке, 

самостојећи рекламни објекат из подтачке 1. ове 

тачке, може се постављати:  

- на једном носивом стубу, без косника, укупне висине 

паноа (стуб + рекламна површина) не веће од 17 m 

рачунајући од коте коловоза;  

- тако да крајња ивица паноа према саобраћајници не 

може бити на удаљености мањој од 12 m од задњег 

елемента постојеће саобраћајнице, под условом да не 

заклања и не умањује видљивост вертикалне саобра-

ћајне сигнализације;  

- тако да размак између рекламних паноа износи 

минимално 100 m, с тим да изузетно, размак између 

ових рекламних паноа може бити и мањи уколико су 

дистанце у односу на саобраћајницу различите, одно-

сно рекламни панои не заклањају један другог;  

- прије саобраћајне траке за скретање и аутобуског 

стајалишта јавног  превоза, минимално 20 m.  
 

XIV 
1) Самостојећи рекламни пано, типа „жирафа“, је 

рекламни медиј намијењен истицању рекламне 

поруке.  

2) Осим услова прописаних у тачки V и X ове одлуке, 

самостојећи рекламни медиј из подтачке 1. ове тачке, 

може се постављати:  

- на једном носивом стубу, без косника, укупне висине 

паноа (стуб + рекламна површина) не веће од 12 m, 

рачунајући од коте коловоза;  

- тако да крајња ивица паноа према саобраћајници не 

може бити на удаљености мањој од 1 m од задњег 

елемента постојеће саобраћајнице, под условом да не 
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заклања и не умањује видљивост вертикалне 

саобраћајне сигнализације и да је удаљен од 

најближег саобраћајног знака минимално 5 m;  

- тако да размак између рекламних паноа износи 

минимално 30 m, с тим да, изузетно, размак између 

ових рекламних паноа може бити и мањи уколико су 

дистанце у односу на саобраћајницу различите, 

односно рекламни панои не заклањају један другог;  

- прије саобраћајне траке за скретање и аутобуског 

стајалишта јавног градског и приградског превоза, 

минимално 5 m.  

XV 

1) Самостојећа рекламна витрина - типа тотем 

(разних облика), је рекламни медиј намијењен 

истицању рекламне поруке.  

2) Осим услова прописаних у тачки V ове одлуке, 

самостојећи рекламни медиј из подтачке 1. ове тачке, 

може се постављати:  

- на парцели објекта на којем се налази пословни 

простор и на јавној површини уколико не угрожава 

кретање пјешака (само за бензинске пумпе);  

- тако да крајња ивица тотема према саобраћајници не 

може бити на удаљености мањој од 1 m, од задњег 

елемента постојеће саобраћајнице, с тим да не 

заклања и не умањује видљивост вертикалне 

саобраћајне сигнализације и да је удаљен од најбли-

жег саобраћајног знака минимално 5 m;  

- размак између рекламних витрина типа тотем мора 

износити најмање 30 m, с тим да изузетно размак 

између ових рекламних витрина може бити и мањи 

уколико су дистанце у односу на саобраћајницу 

различите, односно рекламне витрине не заклањају 

једна другу;  

- прије саобраћајне траке за скретање и аутобуског 

стајалишта јавног градског и приградског превоза, 

минимално 5 m;  

- да не емитује директну свјетлост у правцу кретања 

учесника у саобраћају, a могу бити неосвијетљене или 

просвјетљене (расвјетна тијела унутар рекламне 

витрине), с тим да свјетлост не може бити трепћућа.  
 

XVI 
1) Самостојећа рекламна витрина – типа city light, је 

рекламни медиј намијењен истицању рекламне 

поруке.  

2) Осим услова прописаних у тачки V и X ове одлуке, 

самостојећи рекламни медиј из подтачке 1. ове тачке, 

може се постављати:  

- на парцели објекта на којем се налази пословни 

простор, тако да крајња ивица „city light“, a према 

саобраћајници не може бити на удаљености мањој од 

1 m од задњег елемента постојеће саобраћајнице;  

- на јавним површинама и то на раздјелним острвима 

између коловозних трака, ако је ширина раздјелног 

острва минимално 4 m и у зеленим појасевима између 

коловоза и пјешачких површина, ако је ширина 

зеленог појаса минимално 3 m, с тим да не заклања и 

не умањује видљивост вертикалне саобраћајне 

сигнализације и да је удаљен од најближег 

саобраћајног знака минимално 5 m;  

- размак између рекламних витрина типа „city light“ 

мора износити најмање 30 m, с тим да изузетно 

размак између ових рекламних витрина може бити и 

мањи уколико су дистанце у односу на саобраћајницу 

различите, односно рекламне витрине не заклањају 

једна другу;  

- прије саобраћајне траке за скретање и аутобуског 

стајалишта јавног градског и приградског превоза, 

минимално 5 m, осим за рекламну витрину „сity light“ 

која је саставни дио надстрешнице аутобуског стаја-

лишта јавног градског и приградског превоза;  

- да не емитује директну свјетлост у правцу кретања 

учесника у саобраћају, a могу бити неосвјетљене или 

просвјетљене (расвјетна тијела унутар рекламне 

витрине), с тим да свјетлост не може бити трепћућа.  
 

XVII 
1) Јарбол је рекламни медиј намијењен истицању 

рекламне поруке.  

2) Осим услова прописаних у тачки V и X ове одлуке, 

јарбол из подтачке 1. ове  тачке, може се постављати:  

- на парцели објекта на којем се налази пословни 

простор и на јавној површини уколико не угрожава 

кретање пјешака;  

- на удаљености од ивице постојећег коловоза тако да 

ивица рекламне заставе према саобраћајници не може 

бити на удаљености мањој од 1 m од задњег елемента 

постојеће саобраћајнице;  

- прије саобраћајне траке за скретање и аутобуског 

стајалишта јавног градског и приградског превоза 

минимално 5 m;  

- тако да максимална висина јарбола износи 9 m;  

- тако да међусобна удаљеност јарбола износи мини-

мално 2,5 m, а изузетно, може и на мањој међусобној 

удаљености, али не мањој од 1 m, у случајевима кад 

се ради о јарболима са фиксном заставом који се не 

смију додиривати;  

- у случају да се јарбол поставља испред колективних 

стамбено-пословних зграда, неопходно је обезбије-

дити дистанцу између објекта и јарбола - у дужини од 

најмање једне висине јарбола, уз поштовање осталих 

услова, прописаних овом одлуком.  
 

XVIII 
1) Извођење радова на постављању самостојећих 

рекламних медија на територији града, врши се на 

основу локацијских услова, идејног пројекта, 

записника о исколчењу објекта и темељењу самосто-

јећег рекламног медија.  

2) Локацијске услове из подтачке 1. ове тачке, издаје 

Одјељење за просторно уређење Градске управе 

Града Требиња, а саставни дио истих чине 

урбанистичко-технички услови, са идејним пројектом, 
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односно стручно мишљење са урбанистичко-

техничким условима и идејним пројектом, уколико не 

постоји спроведбена планска документација.  

3) Уз захтјев за издавање локацијских услова за 

самостојеће рекламне медије, подносилац је дужан 

приложити: копију катастарског плана са идентифи-

кацијом, посједовни лист, урбанистичко-техничке 

услове са идејним пројектом, са рјешењем носиве 

конструкције, темељне стопе и анкера, а за све 

освјетљене и просвијетљене рекламне медије, идејни 

пројекат мора да садржи и рјешење начина 

прикључења на извор електричне енергије, доказ о 

власништву или праву грађења над земљиштем и 

доказ о уплати административне таксе.  

4) Коришћењу постављеног самостојећег рекламног 

медија може се приступити након прибављања 

рјешења о обрачуну комуналне таксе за истицање 

рекламне поруке, односно рјешења о обрачуну 

накнаде за самостојеће рекламне паное поред 

магистралног и регионалног пута.  

5) Уз захтјев из подтачке 4. ове тачке, инвеститор је 

дужан приложити: копију локацијских услова, копију 

рјешења о одобреној дјелатности, записник о иско-

лчењу и темељењу самостојећег рекламног медија и 

доказ о уплати административне таксе.  
 

2. Остали рекламни медији 
 

XIX 
Под осталим рекламним медијима, у смислу ове одлуке, 

подразумијевају се:  

- рекламни пано на крову објекта;  

- рекламни пано на фасади објекта, у оквиру балконске 

ограде објекта и у оквиру ограде око објекта;  

- рекламна фолија и мурал на фасади, рекламна фолија 

у оквиру заштитне ограде градилишта и рекламно 

платно на грађевинским скелама;  

- транспарент изнад саобраћајнице; 

- рекламe на стубовима јавне расвјете;  

- рекламна фолијa на површинама возила јавног 

градског и приградског превоза и на привредним 

возилима;  

- политичко рекламирање;  

- плакатирање;  

- огласне табле.  

XX 

1) Рекламни пано на крову објекта је рекламни медиј 

намијењен истицању рекламнe порукe.  

2) Рекламни медиј из подтачке 1. ове тачке може се 

постављати на крову објекта и то у облику: дисплеја, 

макете, фигуре, слова, заштитног знака, друге 

кутијасте фигуре, макро екрана са филмском или ТВ 

сликом и сличних уређаја.  

3) Осим општих услова прописаних у тачки V и X ове 

одлуке, за постављање рекламног паноа на крову 

објекта, неопходно је водити рачуна и о испуљености 

посебних услова, односно да се рекламни пано на 

крову објекта поставља искључиво на властитој 

конструкцији.  

XXI 
1) Извођење радова на постављању рекламног медија из 

тачке XX, врши се на основу локацијских услова и 

идејног пројекта.  

2) Локацијске услове из подтачке 1. ове тачке издаје 

Одјељење за просторно уређење Градске управе 

Града Требиња, а саставни дио истих чине 

урбанистичко-технички услови, односно стручно 

мишљење са урбанистичко-техничким условима, 

уколико не постоји спроведбена планска документа-

ција.  

3) Уз захтјев за издавање локацијских услова за 

рекламни медиј из тачке XX, подносилац је дужан 

приложити: копију катастарског плана са идентифи-

кацијом, посједовни лист, идејни пројекат са 

рјешењем носиве конструкције, а за све освијетљене и 

просвијетљене рекламне медије, потребно је 

приложити и извјештај о контроли начина 

прикључења на извор електричне енергије (идејни 

пројeкат мора бити урађен од овлашћеног правног 

лица), доказ о власништву или закупу, односно 

писмену сагласност власника објекта и доказ о уплати 

административне таксе.  

4) Коришћењу постављеног рекламног медија може се 

приступити након прибављања рјешења о обрачуну 

комуналне таксе за истицање рекламне поруке, 

односно рјешења о обрачуну накнаде за рекламне 

паное поред магистралног и регионалног пута.  

5) Уз захтјев из подтачке 4. ове тачке, инвеститор је 

дужан приложити: копију локацијских услова, копију 

рјешења о одобреној дјелатности, доказ о уплати 

административне таксе.  
 

XXII 
1) Рекламни пано на фасади објекта, у оквиру 

балконске ограде објекта и у оквиру ограде око 

објекта, је рекламни медиј намијењен истицању 

рекламнe порукe.  

2) Осим општих услова прописаних у тачки V ове 

одлуке, за постављање рекламних медија из подтачке 

1. ове тачке, неопходно је водити рачуна и о 

испуњености посебних услова, односно да се овај 

рекламни пано:  

- уклапа у слободни простор фасаде/балконске 

ограде/ограде око објекта;  

- не затвара отворе који служе освјетљењу и 

провјетравању простора;  

- у оквиру балконске ограде и ограде око објекта, 

уклапа у димензије ограде и да се не може надогра-

ђивати изнад, нити дограђивати;  

- може надограђивати на зид - ограду, изграђен на међи 

између двије парцеле, у складу са просторним 

могућностима, под условом да прати правац пружања 

зида-ограде и уз сагласност сусједа; 



Датум: 29.06.2018. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 5 - Страна:    14 

- поставља тако да не рефлектује свјетлост 

(катадиоптери, огледала, сјајне површине и сл.);  

- поставља тако да не емитује директну или трепћућу 

свјетлост у правцу кретања учесника у саобраћају;  

- материјалом, величином и бојом уклапа у постојеће 

окружење, а може бити неосвијетљен и просвијетљен, 

а код заузимања површина на фасади - већих од 12 

m
2
, и освијетљен што се дефинише урбанистичко-

техничким условима, тако да својим освјетљењем не 

угрожава сусједне објекте;  

- израђује од висококвалитетних и постојаних матери-

јала, отпорних на временске утицаје, хемијске 

супстанце, насилна оштећења и сл;  

- може појавити у облику: дисплеја, макро-екрана - са 

филмском или ТВ сликом и сл. уређаја, а поставља се 

тако да буде усмјерен на тргове и пјешачке зоне.  
 

XXIII 
1) Постављање рекламних медија из тачке  XXII ове 

одлуке, врши се на основу локацијских услова.  

2) Локацијске услове из подтачке 1. ове тачке, издаје 

Одјељење за просторно уређење Градске управе 

Града Требиња.  

3) Уз захтјев за издавање локацијских услова за 

рекламни медиј  из тачке XX, подносилац је дужан 

приложити: идејни пројекат са рјешењем носиве 

конструкције, а за освијетљене и просвијетљене паное 

и начин прикључења на извор електричне енергије 

(идејни пројекат урађен од овлашћеног правног лица), 

доказ о власништву или уговор о закупу, односно 

писмену сагласност власника објекта/ограде и доказ о 

уплати административне таксе.  

4) Коришћењу постављеног рекламног медија из тачке 

XX ове одлуке може се приступити након 

прибављања рјешења о обрачуну комуналне таксе за 

истицање рекламне поруке. Рекламни пано на 

заштитној огради градилишта поставља се са роком 

привремености, у складу са временом трајања 

извођења радова.  

5) Уз захтјев из подтачке 4. ове тачке, инвеститор је 

дужан приложити: копију локацијских услова, копију 

рјешења о одобреној дјелатности и доказ о уплати 

административне таксе.  

6) За рекламне паное из тачке XX, а који би 

постављањем, заузео површину већу од 10 m
2 

фасаде, 

за издавање локацијских услова и рјешења о 

комуналној такси, примјењују се одредбе из тачке 

XXI ове одлуке.  

XXIV 

1) Рекламна фолија на излогу и на фасади и у оквиру 

заштитне ограде градилишта и рекламни мурал на 

фасади - су рекламни медији намијењени истицању 

рекламне поруке.  

2) Постављање рекламне фолије из подтачке 1. ове тачке 

врши се на основу рјешења о обрачуну комуналне 

таксе, а може се поставити на цијелу површину излога 

пословног простора или на фасаду пословног објекта 

и на површину заштитне ограде градилишта.  

3) Рекламна фолија у оквиру заштитне ограде 

градилишта поставља се на оградама које су 

изграђене у складу са шемом градилишта и које имају 

равне глатке плохе, а рекламирање се врши 

лијепљењем.  

4) Уз захтјев за издавање рјешења из подтачке 2. ове 

тачке, прилаже се: фотографија излога пословног 

простора или објекта, нацрт са димензијама и текстом 

рекламне поруке, рјешење о одобреној дјелатности 

подносиоца захтјева, сагласност власника пословног 

простора /ограде/ објекта или уговор о закупу, доказ о 

уплати административне таксе, а за рекламну фолију 

у оквиру заштитне ограде градилишта и копију 

грађевинске дозволе и пријаву почетка извођења 

радова са шемом градилишта.  

5) Рекламна фолија на заштитној огради градилишта 

поставља се са роком привремености у складу са 

временом трајања извођења радова.  

6) На грађевинским скелама, могу се поставити 

заштитна платна са отиснутом или осликаном 

рекламном поруком, а платно на грађевинској скели, 

постављено за вријеме трајања радова на изградњи, 

реконструкцији, санацији или адаптацији објекта, са 

осликаним или оцртаним изгледом фасаде тог објекта, 

а без истицања било какве друге рекламне поруке, не 

сматра се рекламним медијем у смислу ове одлуке.  
 

XXV 
1) Транспарент изнад саобраћајнице је рекламни 

медиј израђен од тканине, пластифицираног платна и 

сличног материјала са исписаном рекламном 

поруком, односно информацијом.  

2) Осим општих услова прописаних у тачки V ове 

одлуке, за постављање транспарента изнад 

саобраћајнице, неопходно је водити рачуна и о 

испуњености посебних услова, односно да се ова 

реклама може постављати на за то предвиђеним 

носачима, тако да слободни простор испод 

транспарента буде најмање 4,5 m, да се може 

израђивати искључиво од материјала постојаних на 

временске услове, при чему не може бити освијетљен.  
 

XXVI 
1) Рјешење о обрачуну комуналне таксе за поставање 

транспарента издаје Одјељење за стамбено  

комуналне послове, по захтјеву који се подноси 

најмање 7 (седам) дана прије одржавања планиране 

манифестације.  

2) Рјешење из подтачке 1. ове тачке даје се на период од 

најмање 7 (седам), до највише 30 (тридесет) дана, без 

могућности продужења.  

3) Уз захтјев за издавање рјешења из подтачке 1. ове 

тачке, потребно је приложити: рјешење надлежног 

органа о одобреној дјелатности или манифестацији, 
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приједлог изгледа транспарента са димензијама и 

текстом садржаја, доказ о уплати административне 

таксе.  

XXVII 
1) Рекламe на стубовима јавне расвјете су рекламни 

медији намијењени истицању рекламне поруке.  

2) На стубовима јавне расвјете, могу се постављати 

неосвијетљени и освијетљени рекламни панои, 

димензија огласног простора - 0,7 m x 0,9 m, односно 

- 1,0 x 1,40 m.  

3) Рекламни панои на стубовима јавне расвјете се 

постављају:  

- на стубове јавне расвјете у власништву Града, са 

лијеве и десне стране саобраћајнице или на 

раздјелном острву саобраћајнице;  

- на једном стубу јавне расвјете као један или два 

двострана паноа, на истој висини (у раздјелном 

појасу);  

- на висину од најмање 3 m мјерено од коловоза до 

доњег руба паноа;  

- ближом страном паноа удаљено од коловоза 

минимално 0,5 m;  

- на удаљености од раскршћа минимално 30 m код 

градских и осталих саобраћајница, а 60 m  код 

главних градских саобраћајница;  

- прије саобраћајне траке за скретање и стајалишта 

јавног градског превоза, минимално 5 m.  
 

XXVIII 
1) Политичко рекламирање се проводи у складу са 

Изборним законом Републике Српске и Изборним 

законом Босне и Херцеговине, Кодексом понашања за 

политичке странке, коалиције, кандидате и изборне 

раднике.  

2) Све регистроване политичке странке, коалиције и 

независни кандидати којима је дозвољено учество-

вање на изборима, су равноправни у кориштењу 

рекламирања у периоду проглашене предизборне 

кампање.  

3) Политичко рекламирање, којим се промовишу 

политичке странке, коалиције и њихови програми и 

кандидати и воде предизборне кампање, може се 

вршити само у периоду проглашене предизборне 

кампање, на само за то предвиђеним просторима и 

закупљеним рекламним површинама.  

4) Постављању рекламе у вријеме предизборне кампање 

политичко рекламирање, може се приступити након 

прибављања рјешења о обрачуну комуналне таксе од 

стране Одјељења за стамбено комуналне послове.  
 

XXIX 
1) Плакатирање је облик рекламирања спортских, 

културних, привредних и других догађаја, а одобрава 

се на за то предвиђеним и изграђеним просторима за 

плакатирање.  

2) Плакатирање се врши у складу са Одлуком о 

комуналном реду.  

3) Постављању плаката може се приступити након 

прибављања рјешења о обрачуну комуналне таксе за 

истицање рекламне поруке и овјере плаката од стране 

Одјељења за стамбено комуналне послове.  
 

XXX 
1) Огласна табла је рекламни медиј некомерцијалне 

јавне употребе, за тзв. „мало оглашавање“, која се 

поставља појединачно или групно, око стубова 

градских колонада и аркада, на зидовима и као 

самоносиве конструкције, уз важне пјешачке токове, у 

складу са Одлуком о комуналном реду.  

2) Огласне табле из подтачке 1. ове тачке, постављају се 

на основу претходно прибављених локацијских 

услова.  
 

III - НАКНАДА  

XXXI 
1) За истицање рекламних порука на постављеним 

рекламним медијима на територији Града, плаћа се 

комунална такса, осим за самостојеће рекламне паное 

поред магистралних и регионалних путева.  

2) Врста, висина, рокови, начин плаћања и ослобађања 

од плаћања комуналне таксе из подтачке 1. ове тачке, 

одређени су Одлуком о комуналним таксама.  
 

XXXII 
1) За истицање рекламних порука на постављеним 

рекламним медијима, који се налазе ван граница зона 

утврђених Одлуком о уређењу простора и грађеви-

нском земљишту, а поред магистралних и региона-

лних путева, у насељеном мјесту, плаћа се накнада.  

2) Висина накнада из подтачке 1. ове тачке, одређује се 

на годишњем нивоу и утврђује у табели, како слиједи:  
 

Ред. 

број 
Рекламна површина (m

2
) 

 

a Рекламна површина до 30 m
2
  100 КМ/m

2
 

б Рекламна површина од 31 m
2
 - 60 m

2
  80 КМ/m

2
 

в Рекламна површина од 61 m
2
 и више  70 КМ/m

2
 

 

3) Привредним друштвима и предузетницима који врше 

рекламирање своје производне дјелатности на 

рекламним медијима постављеним на локацијама 

производње, накнада утврђена у подтачки 2. ове 

тачке, умањује се за 50 %.  
 

IV - ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОЈА ВРШЕ РЕКЛАМИРАЊЕ  
 

XXXIII 
Правно лице или предузетник које врши рекламирање 

дужно је да:  

- рекламни медиј постави у складу са издатим 

локацијским условима и рекламирање врши у складу 

са издатим рјешењем о обрачуну комуналне таксе, 
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односно рјешењем о обрачуну накнаде и означи на 

видном мјесту издатом вињетом;  

- рекламни медиј означи пословним именом са 

податком о сједишту предузећа, уколико се 

рекламирање врши ван сједишта предузећа/радње;  

- редовно одржава и стара се о уредном изгледу 

рекламног медија;  

- рекламни медиј, по престанку важења локацијских 

услова, о свом трошку уклони, а коришћену 

површину локације врати у првобитно стање, у року 

од седам дана;  

- рекламни медиј у вријеме важења локацијских услова, 

за који је протекао период плаћене комуналне таксе, 

односно накнаде, прекрије плакатом - бијеле боје;  

- рекламне фолије и рекламне заставе, а јарбола 

уклони, протеком периода за који је плаћена 

комунална такса;  

- привремено неангажоване рекламне површине, у 

вријеме важења локацијских услова, прекрије 

плакатом бијеле боје;  

- рекламни медиј привремено уклони, када је то 

неопходно због извођења неодложних радова на 

заштити и одржавању комуналних објеката или 

привремене измјене режима саобраћаја, док те 

околности трају.  
 

V - ПРОМЈЕНА КОРИСНИКА РЕКЛАМНОГ  

      МЕДИЈА  

XXXIV 
Ако се у току важења локацијских услова промијени 

корисник рекламног медија, надлежни орган ће, на основу 

претходно поднесеног захтјева, уз овјерену писмену 

сагласност власника рекламног медија, новом кориснику 

издати рјешење о обрачуну комуналне таксе/накнаде за 

истакнуту рекламну поруку.  
 

VI - НАДЗОР  

XXXV 
1) Надзор над примјеном одредаба ове одлуке врши 

надлежна инспекција и комунална полиција.  

2) У вршењу надзора, инспектор, односно комунални 

полицајац је овлашћен да:  

- нареди уклањање рекламног медија и  

- предузме друге мјере и радње за које је овлашћен 

законом, овом одлуком и другим прописима.  

3) Рекламни медиј уклања се:  

- када је рекламни медиј постављен на мјесту гдје 

рекламирање није дозвољено;  

- када је рекламни медиј постављен без локацијских 

услова; 

- када је рекламни медиј постављен супротно издатим 

локацијским условима;  

- када се рекламни медиј користи без рјешења о 

обрачуну комуналне таксе/накнаде;  

- када се рекламни медиј уредно не одржава;  

- када се промијени неки од услова утврђен 

локацијским условима, односно рјешењем, а лице које 

врши рекламирање, се не прилагоди у остављеном 

року; 

- када корисник, односно власник рекламног медија не 

доведе мјесто у исправно и уредно стање, у року који 

рјешењем, утврди инспектор, комунални полицајац.  

4) О уклањању рекламног медија, инспектор, односно 

комунални полицајац обавјештава орган који је издао 

локацијске услове/рјешење о обрачуну комуналне 

таксе.  
 

VII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

XXXVI 
1) Новчаном казном од 1.000 до 7.000 КМ, казниће се, за 

прекршај, правно лице ако:  

- рекламни медиј постави на мјесту гдје рекламирање 

није дозвољено (из тачке  VII  ове одлуке);  

- ако се не придржава обавеза из тачке XXXV ове 

одлуке.  

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

одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у 

износу од 300 до 1.800 КМ.  

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

појединац који самостално обавља пословну 

дјелатност (предузетник), новчаном казном од 200 до 

1.000 КМ.  

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

физичко лице, новчаном казном од 100 до 1.000 КМ.  
 

VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

XXXVII 
Локацијски услови за постављање рекламних медија 

издају се са роком трајања привремене намјене до 5 

година.  

XXXVIII 
Рјешење о обрачуну комуналне таксе/накнаде за 

истакнуту рекламну поруку издаје се највише до 5 година. 
  

XXXIX 

1) Надлежни орган ће након ступања на снагу и 

примјене ове одлуке, расписати јавни оглас за 

постављање самостојећих рекламних паноа, 

површине од 6 m
2
 до 12 m

2
 (типа „bilbord“) на јавним 

површинама града.  

2) Власник рекламног паноа који је постављен на јавну 

површину дужан је рекламни медиј уклонити у року 

од 15 дана од дана коначности одлуке о избору другог 

корисника мјеста и коришћену површину вратити у 

пређашње стање, уколико у поступку не оствари 

право додјеле локације.  

3) Ако власник рекламног паноа не уклони објекат у 

року прописаном у подтачки 2. ове тачке, надлежни 

инспектор/комунални полицајац наложиће уклањање 

рекламног медија на начин и у поступку прописаном 

посебним законом, подзаконским актима и овом 

одлуком.  
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XL 
Поступци који су покренути прије ступања на снагу ове 

одлуке, а који нису окончани, водиће се у складу са 

одредбама ове одлуке.  

XLI 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-208/18 

Датум:29.06.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
___________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2.  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 

29.06.2018. године, донијела је 
 

 О Д Л У К У 
 

I 

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о приступању 

измјени и допуни Регулационог плана „Засад поље“ број 

09-013-258/17 од 14.07.2017. године. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-209/18 

Датум:29.06.2018. 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 29.06.2018. године, донијела је 
  

О Д Л У К У 

о замјени некретнина 
 

I 

Град Требиње даје некретнину означену као к.ч. број 

331/7, описану као пашњак под Башчине у површини од 

219 m
2
, уписану у з.к. уложак број 23 К.О. Горица право 

својине Град Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број 

771/2 К.О. Горица уписану у ПЛ број 151 у замјену за 

некретнину наведену у члану 2. ове одлуке. 
 

II 

Лучић Милосав и Лучић Петар из Требиња дају 

некретнину означену као к.ч. број, 249/10, описану као 

пашњак Башчина у површини од 369 m
2
, уписана у з.к. 

уложак број 6 К.О. Горица (стари операт), државна 

својина, право кориштења Лучић Милосав са 5/6 и Лучић 

Петар са 1/6, што одговара к.ч. број 755, уписана у ПЛ  

број 151 К.О. Горица (нови операт). 
 

III 

Процјену вриједности некретнина из тачке I и II ове 

одлуке, а које су предмет замјене извршиће стални судски 

вјештак. Уколико тржишна вриједност не буде иста 

платиће се новчана надокнада за разлику. 
 

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 објављи-

вања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-210/18 

Датум:29.06.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
___________________________________________________________________________________ 

 

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

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

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

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

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

одржаној дана 29.06.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

I 

Даје се сагласност ЈП „Противградна превентива 

Републике Српске“ а.д. Градишка за изградњу аутоматске 

противградне станице на дијелу катастарске парцеле 

означене као к.ч. број 160/16 К.О. СП Чичево која је у 

власништву Града Требиња, а у складу са локацијским 

условима које издаје Одјељење за просторно уређење. 
              

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-211/18 

Датум:29.06.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
___________________________________________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

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

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 29.06.2018. 

године,  донијела је 
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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 171/187 (стари операт) К.О. Горица, описана 

као Милошевина, површине 307 m
2
, уписане у зк. ул. 

број 28, власништво Града Требиња са 1/1 дијела што 

одговара к.ч. број 300/215 К.О. Горица 1 (нови 

операт), површине 307 m
2
 уписана у Пл. број 497 

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- 

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 

грађевинског земљишта спровешће Комисија за 

лицитацију. 

 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-212/18 

Датум:29.06.2018. 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 29.06.2018. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
 

I 

Прихвата се Пројекат зграде за младе брачне парове у 

Требињу односно рјешавања стамбеног питања младих 

брачних парова под повољнијим условима. 
 

II 

Изградња зграде за младе брачне парове реализоваће се на 

локалитету Засад поља у Требињу, у ужем градском 

језгру. 

III 
Све потребне активности у циљу реализације Пројекта 

зграде за младе брачне парове, ће се реализовати у 

најкраћем разумном року, придржавајући се позитивних 

законских прописа и проводећи неопходну скупштинску 

процедуру. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-214/18 

Датум:29.06.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
___________________________________________________________________________________ 
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 3. Закона о донацијама у јавном сектору 

(„Службени гласник Републиике Српске“, број 96/05) и 

члана 36. став 2. тачка 11. 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 29.06.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о прихватању донаторских средстава  

Владе Републике Србије 
 

I 

Овом одлуком прихватају се донаторска средства Владе 

Републике Србије у износу од 400.000,00 евра односно од 

782.332,00 КМ (словима: седамстотина осамдесет-

двијехиљаде тристотинетридесетдвије конвертибилне 

мараке и 00/100) за реализацију Пројекта изградња 

Православног духовног центра у Мркоњићима-Попово 

поље (родно мјесто Св. Василија Острошког). 
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II 

Средства су обезбијеђена у складу са Одлуком о 

прихватању донаторских средстава Владе Републике 

Србије објављеној у „Службеном гласнику Републике 

Српске“, број 42/18. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-215/18 

Датум:29.06.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
___________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 22. Породичног закона Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 54/02, 41/08 

и 63/14) и члана 36. Статута Града Требиња („Службени 

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

Скупштина Града Требиња на сједници, одржаној дана 

29.06.2018. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању и овлаштењу одборника 

Скупштине Града Требиња за закључивање бракова 
 

1. За закључивање бракова на подручју града, овлашћују 

се и делегирају сљедећи одборници Скупштине Града 

Требиња:  

- Гордан Мишељић, одборник СНСД-а Милорад 

Додик,  

- Васо Мијановић, одборник СНСД-а Милорад Додик,  

- Жељко Вучуревић, одборник СНСД-а Милорад 

Додик,  

- Благоје Шупић, одборник СНСД-а Милорад Додик,  

- Милутин Мастиловић, одборник СНСД-а Милорад 

Додик,  

- Срђан Симовић, одборник СНСД-а Милорад Додик,  

- Драгослав Бањак, одборник СНСД-а Милорад Додик,  

- Здравко Бутулија, одборник СНСД-а Милорад Додик,  

- Милица Ијачић, одборник СНСД-а Милорад Додик,  

- Миодраг Батинић, одборник СНСД-а Милорад Додик,  

- Доброслав Ћук, одборник СНСД-а Милорад Додик 

- Љубиша Крунић, одборник ПДП-а,  

- Лазар Вучковић, одборник ПДП-а,  

- Зоран Анђушић, одборник ПДП-а,  

- Саша Борјан, одборник ПДП-а,  

- Видомир Бегенишић, одборник СДС-а, 

- Боривоје Нинковић, одборник СДС-а,  

- Мирјана Ратковић, одборник СДС-а,  

- Петар Иванковић, одборник ДНС-а,  

- Бојан Шапурић, одборник ДНС-а,  

- Рајко Ћапин, одборник СП,  

- Горан Вукоје, одборник СП,  

- Мијат Шаровић, одборник Уједињена Српска,  

- Миљан Вуковић, oдборник Покрет за Требиње,  

- Ђоко Тарана, одборник ПУП РС,  

- Милка Бутулија, одборник - националне мањине, 

- Ненад Шаренац, независни одборник, 

- Неђо Ћебеџија,  независни одборник, 

- Душан Ковач, независни одборник. 

2. Градоначелник Града Требиња ће донијети Упутство 

о начину обављања свечаног чина вјенчања у граду 

Требињу и План ангажовања одборника Скупштине 

Града Требиња за закључивање бракова од 01.07. до 

31.12.2020. године. 

3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  
 

Број:09-013-203/18 

Датум:29.06.2018. 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 29.06.2018. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду Градоначелника Града 

Требиња и Градске управе Града Требиња за 2017. 

годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Тре-

биња“.  
 

Број:09-013-196/18 

Датум:29.06.2018. 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 29.06.2018. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Информација о основним показатељима 

финансијског пословања привреде града Требиња у 

2017. години.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  
 

Број:09-013-197/18 

Датум:29.06.2018. 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 



Датум: 29.06.2018. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 5 - Страна:    20 

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

дана 29.06.2018. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о положају и стању 

културно-историјског насљеђа на територији града 

Требиња.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Тре-

биња“.  
 

Број:09-013-199/18 

Датум:29.06.2018. 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 29.06.2018. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Комисија за заштиту околине, културног и природног 

насљеђа предлаже Градоначелнику Града Требиња да 

именује радно тијело за израду цјеловите базе 

података која би обухватила све културно-историјске 

споменике и насљеђе на територији града Требиња.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Тре-

биња“.  
 

Број:09-013-200/18 

Датум:29.06.2018. 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 29.06.2018. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина Града Требиња тражи од Завода за 

заштиту културно-историјског и природног насљеђа 

РС да кадровски оснажи Подручну јединицу у 

Требињу, обзиром на број и значај културно-

историјског насљеђа које се налази на простору које 

ова Подручна јединица  покрива. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Тре-

биња“.  
 

Број:09-013-201/18 

Датум:29.06.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 36. и 72. Статута Града Требињa 

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

3/16 и 6/17), а у вези са Рјешењем о именовању и 

овлаштењу одборника Скупштине Града Требиња за 

закључивање бракова, („Службени гласник Града 

Требиња“, број 5/18), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 29.06.2018. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Скупштина Града обавезује Матичну службу - 

Одјељења за општу управу,  да стриктно поштује 

утврђени распоред ангажовања одборника за 

склапање бракова који је утврдио Градоначелник 

Града Требиња.  

2. Скупштина Града дајe овлаштење - искључиво 

Матичној служби, да у случају спријечености неког 

од одборника обезбиједи замјену и то ангажовањем 

наредног (првог сљедећег) одборника Скупштине 

Града Требиња предвиђеног Планом ангажовања 

одборника за закључивање бракова.  

3. Од овог правила се може одступити, само у случају, 

када странка тражи присуство  одређеног одборника. 

4. За реализацију овог закључка задужује се Одјељење 

за општу управу.   

5. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Тре-

биња“.  
 

Број:09-013-204/18 

Датум:29.06.2018. 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 29.06.2018. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду Градске борачке 

организације Требиње за 2017. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  
 

Број:09-013-205/18 

Датум:29.06.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
___________________________________________________________________________________ 

 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

29.06.2018. године, на основу члана 23. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 

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

Требиња (,,Службени гласник Града Требиња”, број 2/13, 

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) у предмету купопродаје 

некретнине, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња 

Луки Петровићу да може закључити Уговор о 

купопродаји земљишта означеног као к.ч. број 229/2 

К.О. СП Мостаћи, описана као Кученаз, површине 

468 m
2
 и к.ч. број 223/1 К.О. СП Мостаћи, описана као 

Дуга њива, површине 145 m
2
, обје катастарске 

честице уписане у зк. уложак број 63, власништво 

Ружић (Васо) Михајло са 1/1 дијела.  

Уговор о купородаји ће се потписати са власником 

Ружић (Васо) Михајлом.   

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Тре- 

биња“. 
 

Број:09-013-213/18 

Датум:29.06.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
___________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 58. став 1. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12  и 

90/16), а у вези са чланом 16. Правилника о процјени 

потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у 

развоју („Службени гласник Републике Српске“, број 

16/18) и члана 73. Статута Града Требиња („Службени 

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

Градоначелник Града Требиња, донио је 
 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о именовању Првостепене стручне 

комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и 

омладине са сметњама у развоју 
 

I 

У Одлуци о именовању Првостепене стручне комисије за 

процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са 

сметњама у развоју тачка II мијења се и гласи: 

„Комисију из тачке I ове Одлуке чине стални чланови. 

Стални чланови су: 

1. др Валентина Килибарда, специјалиста породичне 

медицине, 

2. Љиљана Шпуран - Кнежевић, дипломирани психолог, 

3. Олгица Рудакијевић, дипломирани дефектолог, 

4. Наташа Лучић, дипломирани педагог, 

5. Тања Манојловић,  дипломирани социјални радник.“ 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-48/18                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:25.06.2018. године                    Лука Петровић,  

                                                               дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требињa („Службени гласник 

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

7. Правилника о условима и критеријима за финансирање 

програма развоја спорта у општини Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“, број 4/10 и 7/10), Градо-

начелник Града Требиња донио је сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења 
 

I 

Средства Буџета Града Требиња планирана за 

финансирање програма развоја спорта на подручју града 

Требиња за 2018. годину у износу од 275.000,00 КМ, 

распоређују се како слиједи: 
 

1. Грант за спортске организације 200.000,00 КМ 

2. Грант за одржавање, изградњу и 

реконструкцију спортских 

објеката, као и набавку опреме 

и реквизита 

40.000,00 КМ 

3. Грант за школски спорт 3.000,00 КМ 

4. Грант за припреме и учешће 

перспективних и врхунских 

спортиста на међународним 

такмичењима 

8.000,00 КМ 

5. Грант за усавршавање 

спортских стручњака и 

спортских радника 

6.000,00 КМ 

6. Грант за обезбјеђивање услова 

за спортске активности 

инвалидних лица 

3.000,00 КМ 

7. Грант за награде за постигнуте 

спортске резултате 
3.000,00 КМ 

8. Грант за резерву 12.000,00 КМ 
 

II 

Средства из става I тачка 1 овог Рјешења („Грант 

спортским организацијама“) распоређују се како слиједи: 
 

1. Спортско друштво „Леотар“                                                     166.300,00 КМ 

2. Клуб водених спортова 

„Леотар“                                        
6.000,00 КМ 

3. Атлетски клуб „Требиње“  5.000,00 КМ 

4. Куглашки клуб „Требишњица“ 5.000,00 КМ 

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

6. Клуб фудбала „Леостарс“ 3.000,00 КМ 

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

8. Ловачко друштво „Леотар“ 2.500,00 КМ 

9. Фудбалски клуб „Викторија“       2.000,00 КМ 

10. Тениски клуб „Тини“ 2.700,00 КМ 

11. Спелеолошко друпштво „Зелена 

брда“  
1.500,00 КМ 

 

III 

Планирана средства из става II овог рјешења Одјељење за 

финансије ће дозначавати на жиро - рачун спортских 

организација сразмјерно извршењу Буџета.  
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IV 

Корисници средстава обавезни су Одјељењу за финансије 

и Одјељењу за друштвене дјелатности достављати 

кварталне извјештаје о намјенском утрошку средстава. 
 

V 

Надзор над намјенским трошењем средстава вршиће др 

Митар Мрдић, службеник Градске управе Града Требињa. 
 

VI 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требињa“. 
 

Број:11-66-9-2/18                              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:17.05.2018. 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 2018. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17),  Градоначелник Града Требиња 

донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

позиција 4111 - расходи за бруто плате умањује у износу 

од 1.750,00 КМ, а увећава позиција 4129 - остали 

некласификовани расходи, у оквиру Буџета за 2018. 

годину буџетског корисника ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Требиње. 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-285/18                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:21.05.2018. 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 2018. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17), Градоначелник Града Требиња 

донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се 

умањује позиција: 

у оквиру Одјељења за друштвене дјелатности: 

- 4152 - грант за финансирање спорта - грант за 

спортске организације - позиција грант за Спортско 

друштво „Леотар“ за износ од 125.000,00 КМ 

а увећавају позиције: 

у оквиру Одјељења за друштвене дјелатности:  

- 4152 - грант за суфинансирање издавачке дјелатности 

за износ од 15.000,00 КМ, 

- 4152 - грант за научно техничку сарадњу за износ од 

45.000,00 КМ (нова позиција),  

- 4161 - дознаке - помоћ за избјегла и расељена лица 

(одрживи повратак у Равно) за износ од 25.000,00 КМ, 

- 4161 - дознаке помоћ за одлазак ученика и студената 

на ђачке екскурзије – 40.000,00 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:11-400-307/18                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:21.05.2018. 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 „Техничка школа“ Требиње на План 

и програм утрошка средстава планираних за издатке за 

произведену сталну имовину планираних Буџетом Града 

Требиња за 2018. годину  (План број: 01-302-1/18 од 

14.05.2018. 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:11-400-294/18                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:22.05.2018. 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 2018. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17),  Градоначелник Града Требиња 

донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
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I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

позиција 4111 - расходи за бруто плате умањује за 

3.390,00 КМ, а увећавају позиције 4113 - расходи за 

накнаду плате за вријеме боловања у износу од 1.690,00 

КМ и позиција 6381 - остали издаци из трансакција са 

другим јединицама власти у износу од 1.700,00 КМ, а све 

у оквиру Буџета за 2018. годину буџетског корисника ЈУ 

„Дом младих“ 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:11-400-310/18                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:23.05.2018. 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 „Центар средњих школа“ Требиње 

на План и програм утрошка средстава планираних за 

издатке за произведену сталну имовину планираних 

Буџетом Града Требиња за 2018. годину  (План број: 03-

50-1/1-18 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:11-400-46/18                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:29.05.2018. 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 Требиње за 2018. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17), Градоначелник Града Требиња 

донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се 

умањују позиције: 

У оквиру Стручне службе Градоначелника: 

- 4152 - грантови у земљи за суфинансирање пројеката 

од интереса за Град за износ од 20.000 КМ, 

У оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 5111 - издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката за износ од 20.400 КМ - (јавна расвјета код 

„Манга“ у Горици за износ од 1.000 КМ и зграда за 

избјегла и расељена лица „БХ-6“ за износ 19.400 КМ), 

У оквиру Одјељења за стамбено комуналне послове: 

- 5112 - издаци за инвестиционо одржавање, реконстру-

кцију и адаптацију зграда и објеката - реконструкција 

ЛЕД расвјете за износ од 7.020 КМ, 

У оквиру Одјељења за финансије: 

- 4111 - расходи за бруто плате за износ од 45.000 КМ, 

а увећавају позиције: 

У оквиру Стручне службе Градоначелника: 

- 4151 - грантови у иностранству за суфинансирање 

пројеката од интереса за Град у износу од 20.000 КМ, 

У оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 4152 - капитални грант - Удружењу „Херцеговац“ 

4.000 КМ, 

- 5111 - издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката у износу од 10.000 КМ - (плато Опште 

болнице за износ од 3.000 КМ и паркинг за Конзулат 

Републике Србије 7.000 КМ), 

- 5112 - издаци за инвестиционо одржавање, реконстру-

кцију и адаптацију зграда и објеката за износ од 1.400 

КМ - (Стадион Мокри Долови за износ од 1.400 КМ), 

- 5117 - издаци за нематеријалну произведену имовину 

за износ од 5.000 КМ - (пројекат поплочавања Старог 

Града - источни дио за 5.000 КМ), 

у оквиру Одјељења за стамбено комуналне послове: 

- 4125 - расходи за текуће одржавање (хоризонтална 

сигнализација) у износу од 7.020 КМ,  

у оквиру Одјељења за финансије:  

- 4113 - расходи за накнаду плате за вријеме боловања 

за износ од 25.000 КМ, 

- 4872 - трансфери ентитету за износ од 1.000 КМ, 

- 4873 - трансфери јединицама локалне самоуправе за 

износ од 2.000 КМ, 

- 4874 - трансфери фондовима обавезног социјалног 

осигурања за износ од 2.000 КМ, 

- 6381 - остали издаци из трансакција са другим 

јединицама власти за износ од 15.000 КМ. 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-364/18                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:12.06.2018. године                     Лука Петровић,  

                                                                дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________________________________________________ 
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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 раду (пречишћен текст)  

ЈУ „Културни центар“ Требиње    
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о раду (пречишћен 

текст) ЈУ „Културни центар“ Требиње, број: 376/18 од 

01.06.2018. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-38/18                               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:08.06.2018. 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 

унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у ЈУ „Требињеспорт“ Требиње број 266/18 од 

12.06.2018. године    
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и системати-

зацији радних мјеста у ЈУ „Требињеспорт“ Требиње број 

266/18 од 12.06.2018. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-43/18                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:13.06.2018. 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 

унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње     
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и системати-

зацији радних мјеста у ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Требиње, број: 01-12-1-2/18 од 06.06.2018. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-40/18                               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:06.06.2018. 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 допунама Правилника о организацији 

послова и радних задатака и потребним радницима у 

ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа 

Града Требиња“ Требиње     
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о допунама Правилника 

о организацији послова и радних задатака и потребним 

радницима у ЈУ „Агенција за развој малих и средњих 

предузећа Града Требиња“ Требиње, број: 143-06/18 од 

21.06.2018. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-44/18                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:22.06.2018. 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: 

06-372-23/18 од 04.05.2018. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-170, упис оснивања 

Заједнице за управљање зградом, Требиње, улица 

Жељезничка 19.  

Оснивачи: 15 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 Милишић Митар, 

предсједник Управног одбора, самостално и без 
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ограничења. Заједницу представља и Мићевић Предраг, 

предсједник Скупштине.   
 

Број: 06-372-23/18             СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 04.05.2018. 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: 

06-372-11/18 од 31.05.2018. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-167, упис оснивања 

Заједнице за управљање зградом, Требиње, улица 

Светосавска 35.  

Оснивачи: 8 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заступа Нинковић Десанка, 

предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу заступа и Шкундрић Ранка, 

предсједник Скупштине.   
 

Број: 06-372-11/18       СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 31.05.2018. 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: 

06-372-19/18 од 31.05.2018. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-168, упис оснивања 

Заједнице за управљање зградом, Требиње, улица Вука 

Караџића 22.  

Оснивачи: 23 етажна 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 Голијанин Игор, 

предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу заступа и Пиљевић Бранка, 

предсједник Скупштине.   
 

Број: 06-372-19/18             СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 31.05.2018. 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: 

06-372-21/18 од 31.05.2018. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-169, упис оснивања 

Заједнице за управљање зградом, Требиње, улица 

Шумадијска С-34/2.  

Оснивачи: 8 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заступа Тунгуз Мајо, 

предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу заступа и Форкапић Томислав, 

предсједник Скупштине.   
 

Број: 06-372-21/18             СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 31.05.2018. 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: 

06-372-25/18 од 06.06.2018. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-171, упис оснивања 

Заједнице за управљање зградом, Требиње, улица др 

Јована Цвијића 44.  

Оснивачи: 6 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заступа Шаренац Ади, 

предсједник Скупштине, самостално и без ограничења.    

 

Број: 06-372-25/18             СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 06.06.2018. 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: 

06-372-28/18 од 20.06.2018. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-173, упис оснивања 

Заједнице за управљање зградом, Требиње, улица 

Шумадијска С//30.  

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 Мијановић Јадранка, 

предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу заступа и Радановић Тамара, 

предсједник Скупштине.   
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Број: 06-372-28/18             СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 20.06.2018. 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: 

06-372-29/18 од 20.06.2018. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-172, упис оснивања 

Заједнице за управљање зградом, Требиње, улица 

Гарибалдијева 11.  

Оснивачи: 8 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заступа Бијеловић Жарко, 

предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу заступа и Црногорчић Жељко, 

предсједник Скупштине.   
 

Број: 06-372-29/18             СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 21.06.2018. 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 Одлуке, број: 

0-3/18 од 02.06.2018. године, извршило је промјену уписа 

лица овлаштених за заступање заједнице етажних 

власника Јована Рашковића 17 у Требињу. 

Из регистра се бришу лица: Бојан Риђешић и Путица 

Драган, а умјесто њих лица овлаштена за заступање су: 

Јово Петровић – предсједник Скупштине и Марко 

Кујачић. 
 

Број: 06-372-26/18       СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 25.06.2018. 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: 

06-372-30/18 од 26.06.2018. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-174, упис оснивања 

Заједнице за управљање зградом, Требиње, улица 

Гарибалдијева 9.  

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. Заступа Вулетић Свјетлана, 

предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу заступа и Курдулија Митар, 

предсједник Скупштине.   
 

Број: 06-372-30/18             СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 26.06.2018. године            Јања Ћапин,с.р. 
___________________________________________________________________________________ 

 

Након сравњавања са изворним текстом утврђено је да је 

у Одлуци о висини вриједности непокретности по зонама 

на територији града Требиња на дан 31.12.2017. године 

(„Службени гласник Града Требиња”, број 2/18), учињена 

техничка грешка па, на основу члана 179. Пословника о 

раду Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња”, број 3/13 и 8/17), секретар Скупштине 

Града Требиње даје 
 

И С П Р А В К У 

Одлуке о висини вриједности непокретности по 

зонама на територији града Требиња на  

дан 31.12.2017. године  
 

1. У тачки 3. у одјељку „ВАНГРАДСКА ЗОНА В3“ 

мјесто „Љубово“ брише се. 
 

Број:09-013-189/18                                СЕКРЕТАР 

Датум:21.06.2018.године     Скупштине Града Требиња

                 Велибор Бодирога,с.р. 
___________________________________________________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

1. Одлука о расподјели неутрошених намјенских средстава из 2017. године,       1 

2. Одлука о усвајању Нацрта ребаланса Буџета Града Требиња за 2018. годину,       1 

3. Одлука о издавању у закуп пословних зграда, пословних, магацинских и осталих просторија и гаража у својини  

Града Требиња,              1 

4. Одлука о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите у граду Требињу 2018-2023. године,     3 

5. Одлука о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Требиња, .   3 

6. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју града Требиња,     8 

7. Одлука о рекламирању на територији града Требиња,          9 

8. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању измјени и допуни Регулационог плана „Засад поље“,  17 

9. Одлука о замјени некретнина,           17 

10. Одлука о давању сагласности ЈП „Противградна превентива РС“,       17 

11. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња,     17 

12. Одлука о прихватању Пројеката зграде за младе брачне парове у Требињу,      18 

13. Одлука о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије за изградњу Православног 

духовног центра у Мркоњићима,           18 

14. Рјешење о именовању и овлаштењу одборника Скупштине Града Требиња за закључивање бракова,   19 

15. Закључак о прихватању Извјештаја о раду Градоначелника Града Требиња и Градске управе  

за 2017. годину,             19 

16. Закључак о прихватању Информације о основним показатељима финансијског пословања  

привреде града Требиња у 2017. години,          19 

17. Закључак о прихватању информације о Положају и стању културно-историјског насљеђа на територији  

града Требиња,             19 

18. Закључак,              20 

19. Закључак,              20 

20. Закључак о обавезивању Матичне службе – Одјељења за општу управу, да стриктно поштује утврђени распоред 

ангажовања одборника за склапање бракова који је утврдио Градоначелник Града Требиња,    20 

21. Закључак о прихватању Извјештаја о раду Градске борачке организације Требиње за 2017. годину,  20 

22. Закључак о давању сагласности Градоначелнику за куповину некретнине.      20 

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Одлука о измјени Одлуке о именовању Првостепене стручне комисије за процјену потреба 

и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју,        21 

2. Рјешење о измјени Рјешења,           21 

3. Закључак,              22 

4. Закључак,              22 

5. Закључак,              22 

6. Закључак,              22 

7. Закључак,              23 

8. Закључак,              23 

9. Сагласност на Правилник о раду (пречишћен текст) ЈУ „Културни центар“ Требиње,     24 

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

и систематизацији радних мјеста у ЈУ „Требињеспорт“ Требиње број 266/18 од 12.06.2018. године,   24 

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

и систематизацији радних мјеста у ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње,      24     

12. Сагласност на Правилник о допунама Правилника о организацији послова и радних задатака и потребним  

радницима у ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња“ Требиње.   24 

     

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,       24 

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,       25 

3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,       25 

4. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,       25 
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5. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,       25 

6. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,       25 

7. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,       26 

8. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,       26 

9. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,       26 

10. Исправку Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији града Требиња на  

дан 31.12.2017. године.            26 
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Издавач: Скупштина Града Требиња - Стручна служба Скупштине. Улица Вука Караџића бр. 2 

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

 

 


