
 

 

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

 

 

 

 

   

 

 

Година LVI                                                   Требиње, 11.07.2019. године                                                            Број: 5
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) 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 9. и 30. Закона о 

фискалној одговорности у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број 94/15 и 62/18) и тачком 2. 

Упутства о садржају плана за измирење неизмирених 

обавеза пренесених из претходног периода („Службени 

гласник Републике Српске“, број 94/18), Скупштина Града 

Требиња на сједници, одржаној дана 10.07.2019. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза 

пренесених из претходног периода 

 

I 

Усваја се План за измирење неизмирених обавеза 

пренесених из претходног периода. 

 

II 

План за измирење неизмирених обавеза пренесених из 

претходног периода чини саставни дио ове одлуке. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-206/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 14. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 

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 

10.07.2019. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о покрићу дефицита Буџета Града Требиња 

са стањем на дан 31. децембар 2018. године 

 

I 

Одобрава се покриће дефицита Буџета Града са стањем на 

дан 31. децембар 2018. године, исказаног по Извјештају о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2018. годину, у износу 

од 1.069.005 КМ. 

II 

Покриће дефицита у укупном износу од 1.069.005 КМ ће се 

покрити смањењем текуће буџетске потрошње у 2019. 

години. 

III 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-207/19 

Датум:10.07.2019. 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 10.07.2019. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Нацрта ребаланса буџета  

Града Требиња за 2019. годину 

 

I 

1) Скупштина Града Требиња усваја Нацрт ребаланса 

буџета Града Требиња за 2019. годину којим су 

планирана укупна буџетска средства у износу од 

32.334.000 КМ. 

2) Средства Буџета чине приходи у износу од 22.684.045 

КМ, грантови 59.470 КМ, трансфери 751.075 КМ, 

примици за нефинансијску имовину 2.738.000 КМ, 
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примици од финансијске имовине од 17.000 КМ, 

примици од задуживања 5.446.000 КМ и остали 

примици 638.410 КМ. 

3) Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од 

21.115.785 КМ, трансфере између и унутар јединица 

власти 40.000 КМ, издатке за нефинансијску имовину 

8.160.300 КМ, на издатке за отплату дугова 1.290.500 

КМ, остале издатке 1.707.415 КМ и буџетску резерву 

20.000 КМ, а што укупно износи 32.334.000 КМ.  

 

II 

Саставни дио ове одлуке је Нацрт ребаланса буџета Града 

Требиња за 2019. годину (табеларни дио). 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-208/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 5. и 12. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 

и 44/16) и чл. 36. став 2. тачка 36. и 72. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња на сједници одржаној дана 10.07.2019. године, 

донијела је  

О Д Л У К У  

о допуни Одлуке о оснивању  

Јавне установе „Културни центар“Требиње 

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Јавне установе „Културни центар“ 

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

члану 6. иза дјелатности „47.19 Остала трговина на мало у 

неспецијализованим продавницама“ додају се сљедеће 

дјелатности:  

„ 73.11  Агенција за рекламу и пропаганду; 

   73.12  Услуге оглашавања (представљања) преко медија; 

   82.30  Организација састанака и пословних сајмова; 

   90.01  Извођачка дјелатност;“                                    

                                                          

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-211/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

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

давања у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 39. став 2. алинеја 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и претходно 

прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-1766/19 од 

27.06.2019. године, Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 10.07.2019. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног огласа за давање  

у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске на подручју града Требиња  

путем усменог јавног надметања  

 

I 

1) Овом одлуком расписује се јавни оглас за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске (у даљем тексту: Републике) на подручју града 

Требиња путем усменог јавног надметања укупне 

површине 50,4152 hа.  

2) Пољопривредно земљиште у својини Републике које се 

даје у закуп, налази се у сљедећим катастарским 

општинама: Љубомир (16,416 hа), Врпоље (23,824 hа), 

Чичево 2 (7,0 hа), Полице (0,4 hа) и Драчево (2,7752 hа). 

3) Пољопривредно земљиште даје се у закуп по систему 

катастарске честице и блок парцеле, а подаци о истом 

биће наведени у Јавном огласу за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике.  

 

II 

Пољопривредно земљиштe у својини Републике из тачке I 

ове одлуке, даје се у закуп искључиво ради обављања 

пољопривредне производње, а према врсти производње која 

ће бити прецизирана јавним огласом. Понуђач може 

поднијети понуду само за једну врсту пољопривредне 

производње. 

III 

Пољопривредно земљиште из тачке I ове одлуке, даје се у 

закуп на период од 20 година за садњу воћњака, винограда 

и других вишегодишњих засада, а на период од 10 година за 

сточарску и расадничку производњу, уз могућност проду-

жења уговора у складу са Законом о пољопривредном 

земљишту. 

IV 

Максимална површина пољопривредног земљишта која се 

може дати у закуп привредном друштву износи до 20 hа, 

предузетнику до 10 hа и физичком лицу до 5 hа. Понуђач не 

може поднијети понуду на већу површину пољопривредног 

земљишта него што је максимално дозвољена у расписаном 

јавном огласу. 

V 

1) Почетна цијена закупнине једног хектара (1 hа) 

пољопривредног земљишта, из тачке I ове одлуке 

износи за: I класу 100 КМ, II класу 90 КМ, III класу 80 

КМ, IV класу 70 КМ, V класу 60 КМ и VI, VII и VIII 

класу 40 КМ.   

2) Годишња цијена закупа утврђује се поступком усменог 

јавног надметања, а у складу са чланом 43, 44, 45. и 46. 

Правилника о поступку давања у закуп пољопри-

вредног земљишта у својини Републике Српске. 

3) Ако је поднесена само једна пријава на јавно 

надметање, такву пријаву уколико је благовремена, 

потпуна и испуњава опште и посебне услове прописане 
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јавним огласом, Комисија оцјењује као најповољнију, а 

износ закупнине утврђује на основу непосредне 

погодбе, али не по нижој цијени од почетне годишње 

цијене закупа пољопривредног земљишта прописане 

овим правилником. 

VI 

1) Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се 

прије закључења уговора о закупу у новчаном износу 

умањеном за износ уплаћене кауције.  

2) Годишња закупнина за остале године закупа уплаћује 

се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу. 

 

VII 

Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна 

друштва и предузетници који су регистровани за обављање 

пољопривредне дјелатности у складу са прописима који 

регулишу ову област и физичка лица која се баве 

пољопривредном производњом, а који испуњавају опште 

услове додјеле у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике прописане чланом 3. Правилника о 

поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике (у даљем тексту: Правилник) и посебне 

услове из јавног огласа.  

VIII 

Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике имају привредна друштва, 

предузетници и физичка лица која немају закључен уговор 

о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у 

својини Републике.  

IX 

Одјељење за привреду Града Требиња ће у року од 30 дана 

од дана ступања на снагу ове одлуке истаћи Јавни оглас на 

огласној табли Града Требиња и објавити  на службеној 

интернет страници Града Требиња. Јавни оглас остаје 

отворен 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана објављи-

вања. Јавни оглас мора да садржи све елементе прописане 

чланом 13. Правилника.  

X 

1) Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике спроводи Комисија за давање у 

закуп пољопривредног земљишта коју формира градо-

начелник Града Требиња. 

2) Градоначелник Града Требиња ће, на основу 

достављеног обавјештења о резултатима давања у закуп 

пољопривредног земљишта, најдаље у року од тридесет 

(30) дана од дана закључивања Јавног огласа, донијети 

коначну листу најповољнијих понуда за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике у 

складу са Правилником. 

 

XI 

1) Након спроведеног поступка, Скупштина Града 

Требиња ће донијети Одлуку о додјели пољопривре-

дног земљишта у закуп на приједлог градоначелника 

Града Требиња уз претходно прибављену сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде Републике Српске. 

2) На основу одлуке из претходног става градоначелник 

Града Требиња ће закључити уговор о закупу са 

изабраним понуђачима.   

 

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-212/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

                                       

На основу члана 5. тачка в. Закона о јавним предузећима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 75/04 и 78/11), члана 132. тачка н. Закона о привредним 

друштвима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 

100/17), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

у вези са тачком ХII и тачком ХIII алинеја 3. Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 

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

9/18), Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 10.07.2019. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о усвајању Етичког кодекса  

Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње 

 

I 

Усваја се Етички кодекс Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње. 

 

II 

Саставни дио ове одлуке је Етички кодекс Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње.  

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-213/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 2. Закона о основама безбједности 

саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, број 6/06, 44/07, 84/09, 

48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), члана 2. Закона о 

безбједности саобраћаја на путевимa Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 63/11) 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  10.07.2019. 

године, донијела је  

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Oдлуке о безбједности 

саобраћаја на подручју града Требиња 

 

I 

У Одлуци о безбједности саобраћаја на подручју града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 9/18 и 

2/19),  у тачки VIII у алинеји 21. иза ријечи „Гудељ“, додају 

се ријечи „и са раскрнице поменутих улица“. 
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II 

У тачки Х подтачка 2. иза алинеје 13. додаје се алинеја 14. и 

гласи: 

„- на подручју Старог града“. 

 

III 

У тачки XIII иза алинеје 3. додаје се нова алинеја 4. која  

гласи: 

„У улици Требињских бригада (плато испред старе 

Жељезничке станице и паркинг који се наставља са јужне 

стране између зграда), Гарибалдијевој, Трг Петрал, Јелене 

Анжујске, Херцег Стефана Косаче и Жичкој.“ 

Досадашња алинеја 4. постаје алинеја 5. 

 

IV 

У тачки  XVII подтачка 3. мијења се и гласи: 

„Одредбе ове тачке примјењиваће се и на возила у улицама 

у којима је саобраћај регулисан одредбама тачака VIII и X, 

уз изузетке предвиђене тачком XXVIII.“ 

 

V  

Тачка XXVIII мијења се и гласи: 

„1) Одредбе из тачке VIII и X (изузев подтачке 1.), неће се 

примјењивати на: 

- моторна возила када превозе огријев, намјештај и другу 

кабасту робу за домаћинства и друге организације, 

физчка и правна лица, 

- возила која служе за одржавање, оправку  и изградњу 

улица, уређаја за водовод, канализацију, електричну и 

ПТТ мрежу, као и возила за превоз смећа и возила за 

превоз пошиљки у колико је у питању кабаста или 

тешка пошиљка, 

- возила за превоз посмртних остатака, уз услов да 

посједују одобрење Одјељења за стамбено комуналне 

послове за сваки напријед наведени случај превоза 

понаособ, 

- возила која се користе за снабдијевање угоститељских и 

продајних објеката за вријеме трајања снабдијевања 

прописаног тачком XXIX одлуке. 

2) Улаз/излаз моторних возила у Стари град биће регулисан 

постављањем „клипа“ на јужну капију Старог града, уз 

видео надзор. 

3) Право на уређај који контролише рад клипа, имају: Град 

Требиње, Полицијска управа Требиње, Служба хитне 

помоћи, Територијална ватрогасна јединица Требиње, ЈУ 

„Екологија и безбједност“ Требиње и ЈКП „Паркинг сервис“ 

д.о.о. Требиње. 

VI 

У тачки XXIX  иза подтачке 4. додаје се подтачка 5. која 

гласи: 

„5) На подручју Старог града снабдијевање угоститељских 

и продајних објеката вршиће се у времену од 7,00 до 9,00 

часова и од 14,00 до 16,00 часова.“  

 

VII 

Тачка XXX одлуке брише се.  

 

VIII 

У тачки L  алинеја 1. мијења се и гласи: 

„возач који зауставља и паркира возило супротно 

одредбама тачке Х.“   

IX 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-215/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 2. став 1. и 7. Закона о комуналним таксама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 4/12) и на 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), као и члана 36. став 2. тачка 2. Статута Града 

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

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

сједници одржаној дана 10.07.2019. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама 

 

I 

У тачки VI Одлуке о комуналним таксама („Службени 

гласник Града Требиња“, број 9/18) Тарифни број 1. тачка г. 

мијења се и гласи: 

„За све остале дјелатности које нису напријед наведене 

плаћа се као у претходној подтачки, осим за промотивне 

штандове који се плаћају 10 КМ по m² дневно.“ 
 

II 

Тарифни број 3, подтачка 5. мијења се и гласи: 

а) неосвијетљени мјесечно: 

- до 1 m2 мјесечно се плаћа 10 КМ 

- до 2 m2   15 КМ 

- 2 - 4  m2   20 КМ 

б) свијетлећи мјесечно: 

- до 1 m2 

једнострано -   10 КМ 

двострано -    20 КМ 

- oд 1-2 m2 

једнострано -   20 КМ 

двострано -    40 КМ 

- од 2 - 4 m2 

једнострано -   35 КМ 

двострано -    50 КМ. 
 

III 

Тарифни број 10. подтачка 1. „Привредна друштва и 

други облици правних лица“, мијења се и гласи: 

1. Привредна друштва и други облици правних лица 

Из области производње, преноса и дистрибуције електричне 

енергије: 

- дјелатност трговине електричном 

енергијом 
50.000 КМ 

- дјелатност производње 

електричне енергије 
30.000 КМ 

- дјелатност производње 

електричне енергије - мини 

хидро, термо и вјетро електране  

- дјелатност производње 

електричне енергије мини 

соларне електране до 100 kW             

5.000 КМ 

 

 

 

500 KM 
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- дјелатност производње 

електричне енергије мини 

соларне електране од 100 kW до 

250 kW      

- дјелатност производње 

електричне енергије мини 

соларне електране од 250 kW до 

500 kW     

- дјелатност производње 

електричне енергије мини 

соларне електране преко 500 kW         

 

1.000 KM 

 

 

 

2.000 КМ 

 

 

 

5.000 КМ 

- дјелатност дистрибуције 

електричне енергије                                                              
25.000 КМ 

Бензинске пумпе: 

- у 1. зони  

- у 2. зони 

- у 3. и осталим зонама на  

територији града 

 

25.000 КМ                                                        

15.000 КМ 

10.000 КМ 

 

Сервиси 350 КМ                                                                           

Стоваришта 550 КМ                                                                           

Продавнице 

Робне куће, маркети са прехрамбеном  

и осталом робом, супермаркети, тржни  

центри, козметички маркети, салони 

намјештаја  

са и без додатне мјешовите робе 

300 КМ 

 

1.500 КМ 

Стоматолошке и љекарске ординације  

Лабораторије                                                          

2.000 КМ 

2.000 КМ 

Апотеке:   

- Здравствене 1.000 КМ 

- Биљне 200 КМ 

- Пољопривредне 

- Ветеринарске 

300 КМ 

500 КМ 

 

Област производње (узима се у обзир приход који је правно 

лице остварило на годишњем нивоу у години која је 

претходила години обрачуна): 

- до 1.000.000 КМ прихода                                       500 КМ 

- од 1.000.000 КМ до 5.000.000 КМ прихода       2.000 КМ 

- преко 5.000.000 КМ прихода                               5.000 КМ   

 

Грађевинска дјелатност                                              1.000 КМ 

Кладионице и игре на срећу                                       5.000 КМ 

Удружења, фондови и фондације                                 100 КМ 

Остали, изузев заједница етажних власника               500 КМ 

 

У подтачки 2. Дијелови правних лица (филијале, 

експозитуре, пословнице, представништва, агенције, 

канцеларије, теренске јединице, радне јединице) иза 

алинеје „дјелатност преноса електричне енергије 30.000 

КМ“, додаје се:  

Област производње (узима се у обзир приход који је правно 

лице остварило на годишњем нивоу у години која је 

претходила години обрачуна): 

- до 1.000.000 КМ прихода                                       300 КМ 

- од 1.000.000 КМ до 5.000.000 КМ прихода       1.800 КМ 

- преко 5.000.000 КМ прихода                               4.500 КМ 
 

Салони намјештаја са и без додатне  

мјешовите робе                                  1.000 КМ 

Грађевинска дјелатност                                                 500 КМ 

 

Удружења, фондови и фондације                                   50 КМ 

 

У подтачки 3. Физичка лица и самостални предузетник: 

„Стоматолошке, љекарске ординације 1.500 КМ брише се.“ 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-216/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 2. став 2. Закона о безбједности саобраћаја 

на путевима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 63/11), члана 7. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/11 и 100/17), тачака XI, XII, XIII и XIV 

Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ д.о.о. Требиње („Службени гласник Града 

Требиња“, број 9/18 ), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), као и чл. 36. став 2. тачка 2. 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 10.07.2019. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о допунама Одлуке о условима организовања, начину 

кориштења, и наплате паркирања возила на јавним 

паркиралиштима на подручју града Требиња 

 

I 

У Одлуци о условима организовања, начину коришћења и 

наплате паркирања возила на јавним паркиралиштима на 

подручју града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 10/18) у тачки VII, подтачка 3. иза ријечи 

„Душанова улица“, додају се ријечи „Гарибалдијева улица, 

Трг Петрал, Јелене Анжујске, Херцег Стефана Косаче и 

Жичка“. 

II 

У тачки VIII у алинеји 3. ријеч „и“ брише се, а иза алинеје 4. 

додаје се нова алинеја 5. која гласи „- путем киоск карте“. 

 

III 

У тачки IX иза ријечи „карти“ додају се ријечи „путем 

киоск карте“. 

IV 

У тачки XXXI иза подтачке 2. додаје се подтачка 3. која 

гласи: 

„3) Запосленима у правним лицима чије се сједиште или 

пословна јединица налазе у оквиру затвореног паркинга на 

коме се врши наплата паркирања, а на коме правна лица 

немају резервисана паркинг мјеста за запослене, може се 

издати повлаштена карта за запослене у том правном лицу 

уз сљедеће доказе: 

1. захтјев за издавање повлаштене карте, 

2. потврда од послодавца о радном ангажовању за 

подносиоца захтјева, 
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3. фотокопија саобраћајне дозволе, 

4. фотокопија личне карте и 

5. потврда о уплати.“ 

V 

У колони  8. Цјеновника наплате паркирања на подручју 

града Требиња са ПДВ – ом иза ријечи „станаре“ додају се 

ријечи „и запослене“. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-217/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 и 

100/17), члана 2. Закона о комуналној полицији („Службени 

гласник Републике Српске“, број 28/13) и чл. 16, 18. и 36. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 10.07.2019. 

године, донијела је 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама Одлуке о прикупљању, 

депоновању и одвожењу комуналног отпада 

 

Члан 1. 

У  Одлуци о прикупљању, депоновању и одвожењу 

комуналног отпада („Службени гласник Града Требиња“, 

број 12/16) члан 1. мијења се и гласи: 

„Овом Одлуком прописују се услови и начин обављања 

комуналне дјелатности прикупљања комуналног отпада 

сакупљеног из стамбених, пословних и других објеката, 

осим индустријског отпада и опасних материја, њихово 

одвожење, одлагање и депоновање на територији града 

Требиња и ванурбаним срединама у којима је организовано 

прикупљање комуналног отпада.“ 

 

Члан 2. 

У члану 4. став 5. и 12. мијењају се и гласе: 

„5) У случају да од стране корисника није потписан уговор 

о одвозу сакупљеног комуналног отпада, примјењиваће се 

општи услови формуларног уговора“.  

„12) Власници, односно корисници стамбених објеката, који 

у истима привремено бораве, односно привремено их кори-

сте, дужни су платити накнаду за кориштење комуналне 

услуге. 

а) Минимална накнада за привремено кориштење 

комуналне услуге једнака је накнади која се плаћа за 6 

(шест) мјесеци кориштења услуге.“ 

Иза става 12. додају се ставови  13, 14, 15, 16. и 17. који 

гласе: 

„13) Правни субјекти који су у процесу припреме за 

отварање предузетничке дјелатности обавезни су плаћати 

комуналну услугу за и вријеме трајања статуса „у  

припреми“. 

14) Власници апартмана обавезни су измиривати комуналну 

услугу за период издавања апартмана на који је пријављен у 

Пореској управи, односно најмање шест мјесеци на 

годишњем нивоу. Власници су обавезни доставити пореску 

пријаву ради утврђивања периода обрачуна кориштења 

комуналне услуге.  

15) Власници више стамбених јединица обавезни су 

плаћати комуналну услугу за сваку стамбену јединицу 

понаособ уколико стан издају у закуп, за период трајања 

закупа. 

16)  За вријеме трајања реновирања стамбених и пословних 

објеката власници су дужни измирити паушални износ 

комуналне услуге у складу са Цјеновником. 

17) За вријеме трајања грађевинских радова инвеститор је у 

обавези плаћати паушал одређен Цјеновником за вријеме 

трајања радова за сваки мјесец од почетка радова до 

затварања градилишта.“ 

Члан 3. 

У члану 6. став 1. тачка а. иза ријечи „домаћинства“ додају 

се ријечи „и апартмане“. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-218/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) 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 10.07.2019. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о продаји основних средстава 

 

I 

Даје се сагласност да се изврши продаја ниже назначених 

основних средстава у власништву Града Требиња: 

 

1. теретно ватрогасно возило ФАП 1314S, година 

производње 1984, број шасије: FAP96466 и број мотора 

140074, 

2. путнички аутомобил ПАСАТ, година производње 2005, 

број шасије: WWWZZZ3CZ69000072 и број мотора 

BKP025960, боја: црна. 

 

II 

Овлашћује се градоначелник Града Требиња да у складу са 

важећим прописима проведе поступак продаје основних 

средстава из тачке I ове одлуке. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-219/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

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

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

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

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

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

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 10.07.2019. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје 

 непокретности у својини Града Требиња 

 

I 

Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања - лицитације 

продаја грађевинског земљишта, односно грађевинске 

парцеле у складу са Стручним мишљењем Одјељења за 

просторно уређење број 07-36-56-2/18 од 19.06.2019. 

године, а која је у својини Града Требиња, означена као: 

- к.ч. број 779/269 (стари операт) К.О. Требиње, описана 

као међине, пашњак, површине 363m2, уписане у зк. ул. 

број 11, власништво Града Требиња са 1/1 дијела што 

одговара к.ч. број 1833/26 К.О. Полице 1 (нови операт), 

површине 363m2 уписана у Пл. број 631, 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:09-013-220/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 348. став 3. тачка д) Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

сједници одржаној дана 10.07.2019. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непосредном погодбом  

непокретности у државној својини 

 

I 

Продаје се непосредном погодбом, уз накнаду по тржишној 

цијени некретнина означена као: 

- к.ч. број 414/3 К.О. СП Јасен, описана као Осоје, 

пашњак, површине 850m2, уписана у зк.ул. број 240, 

власништво Града Требиња са 1/1 дијела, што по новом 

операту одговара к.ч. број 414/3 К.О. Јасен, уписана у 

Пл. број 64, површине 850m2, посјед Град Требиње са 

1/1 дијела.                

II 

Услови за обликовање грађевинске парцеле односно 

комплетирања грађевинске парцеле одређени су стручним 

мишљењем Одјељења за просторно уређење Града Требиња 

број:07-36-117/18 од 12.07.2018. године. 

 

III 

Овлашћује се градоначелник Града Требиња Мирко Ћурић 

да може закључити купопродајни уговор у коме ће бити 

регулисана међусобна права и обавезе уговорних страна. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-221/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 10. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), чл. 4. и 6. Закона о јавним путевима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 89/13), члана 

187. Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и 
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члана 36. став 2. тачка 10. Статута Града Требиња 

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

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

одржаној дана 10.07.2019. године, донијела је  

                                                           

О Д Л У К У 

o измјени Одлуке о висини накнаде  

за коришћење путног и осталог земљишта 

 

I 

У Одлуци о висини накнаде за коришћење путног и осталог 

земљишта („Службени гласник Града Требиња“, број 2/17) 

у тачки VI подтачка 1. мијења се и гласи: 

„Накнада по дужном метру коришћења земљишта за 

кориснике који посједују мрежу, односно инфраструктурне 

водове (телекомуникацијске, ПТТ, електро каблове и 

водове, канализационе и водоводну мрежу), дужине: 

- до 20.000m ..............  износи 1,20 KM/m  

- преко 20.000m ........   износи 0,80 КМ/m  

- преко 50.000m ........  износи 0,50 КМ/m  

- преко 100.000m ......  износи 0,30 КМ/m.“  

 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику  Града Требиња“. 

 

Број:09-013-222/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

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

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16), чл. 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 10.07.2019. године донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању измјени дијела  

зонинг плана „Ново Требиње“ 

                                                                     

I 

Приступа се измјени дијела зонинг плана „Ново Требиње“ 

(у даљем тексту План). 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који 

је њен саставни дио. 

III 

1) Границе обухвата подручја на који се односи измјена 

Плана су границе назначене на графичком прилогу.  

2) Површина обухвата Плана је cca 18,5 ha. 

 

IV 

План се доноси за временски период од 10 година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

V 

Смjернице за израду Плана: Носилац израде Плана је дужан 

да се приликом израде Плана руководи свим важећим 

законским прописима и програмским задатком. 

 

 

VI 

Рок израде Плана је шест мјесеци од дана доношења ове 

одлуке. 

VII 

1) План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

2) Текстуални дио зонинг плана по зонама садржи 

сљедеће урбанистичке стандарде за грађење и уређење 

простора:  

- дозвољене намјене, односно намјене које треба 

измјестити, 

- минимална и максимална величина парцеле, 

- могуће препарцелације ради интерполације нових 

објеката, 

- услови интерполације нових објеката, 

- параметри коришћења земљишта (коефицијенти 

изграђености и коефицијенти заузетости,     

- услови уличне регулације, 

- услови пејзажног уређења,                                                                              

- услови противпожарне заштите, 

- обавезе поштовања биоклиматских карактеристика 

локације: осунчање, провјетреност, визуре, зеленило, 

однос према утицају водених токова, однос према 

утицају корисних и штетних емисија и друго, 

- положај објекта на парцели са грађевинским линијама 

према правилима регулације, 

- услови уређења парцела, 

- спратност објеката одређена висинским котама, 

- могућност доградње и надоградње објеката, 

- типови објеката, 

- архитектонско обликовање (волумен, кров, материјал, 

боја и друго), 

- услови за опремање свим врстама инфраструктуре 

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

условима прикључења у мјери довољној да буду основ 

за издавање локацијских услова, 

- уређење јавних простора и земљишта, 

- услови за чување, заштиту и презентацију културно - 

историјског насљеђа, природног насљеђа и услови за 

грађење у зонама заштите, 

- услови за заштиту, чување, уређење и активирање 

природних ресурса, 

- природни услови за грађење (рељеф, хидрографија, 

геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија, 

сеизмичност, клима и др.), 

- услови за заштиту људи и добара у случају 

елементарних непогода, ратних катастрофа и 

технолошких акцидената, 

- мјере енергетске ефикасности, 

- услови за уклањање баријера за кретање лица са 

умањеним тјелесним способностима, 

- услови за заштиту животне средине од штетних утицаја 

(вибрације, бука, гасови и друго), 

- услови за објекте нискоградње у складу са посебним 

прописима и 

- други услови који произилазе из конкретних 

карактеристика простора и планираних садржаја. 

3) Графички дио зонинг плана чине све карте стања и 

карте планираног рјешења прописане правилником из 

члана 27. став 5. тачка а) Закона. 
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VIII 

1) Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана 

предати овјерен преднацрт Плана.  

2) Носилац припреме Плана ће размотрити преднацрт на 

стручној расправи.  

3) Носилац израде Плана ће размотрити примједбе, 

мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена 

рјешења ће уградити у нацрт Плана. 

4) Скупштина Града Требиња на приједлог носиоца 

припреме Плана утврдиће нацрт Плана, мјесто, вријеме 

и начин излагања нацрта Плана на јавни увид. 

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

начину излагања нацрта Плана јавност и власници 

непокретности на подручју за које се доноси План ће се 

обавијестити огласом.  

6) Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у просторијама 

Одјељења за просторно уређење, Центра за дозволе, МЗ 

и просторијама носиоца израде Плана. 

7) Носилац израде Плана ће размотрити све примједбе, 

приједлоге и мишљења достављена у току јавног увида 

и о њима заузети и образложити свој став и тај став у 

писменој форми доставити носиоцу припреме Плана и 

лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и 

мишљења. 

8) Став носиоца израде Плана према примједбама, 

приједлозима и мишљенима разматра се на јавној 

расправи у року од 30 дана од дана затварања јавног 

увида. Позив за јавну расправу ће се јавно објавити у 

најмање једном дневном листу доступном на 

територији Републике Српске. Уколико би се приједлог 

Плана на основу прихваћених приједлога, примједаба и 

мишљења достављених у току јавног увида, значајно 

разликовао од нацрта документа, носилац припреме ће 

поново организовати јавни увид који се може 

спроводити највише два пута. 

 

IX 
1) Носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи 

утврдиће приједлог Плана у складу са закључцима са 

расправе, најдуже у року од 30 дана.  

2) Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о 

приједлогу Плана у року од 60 дана од дана утврђивања 

приједлога.  

X 
Средства потребна за покривање материјалних трошкова за 

израду Плана обезбиједиће Град Требиње. 

 

XI 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 

уређење, а носиоца израде Плана ће одредити Град Требиње 

у складу са Законом. 

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-223/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

 

На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 

и 3/16), чл. 17. и 36. Статута Града Требиња („Службени 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

10.07.2019. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању измјени  дијела  

Регулационог плана „Сјеверни логор“ 

 

I 

Приступа се измјени дијела Регулационог плана  „Сјеверни 

логор" (у даљем тексту: План). 

                                                                 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који 

је њен саставни дио. 

III 

1) Обухват подручја на који се односи измјена плана су 

дијелови парцеле 1409/1, 1405, 2582/1 и др. НП КО 

Требиње, а у свему према графичком прилогу. 

2) Површина обухвата Плана је сса 14000 m2. 

 

IV 

План се доноси за временски период од 10 година. 

 

V 

Смjернице за израду Плана: 

Носилац израде Плана је дужан да се приликом израде 

Плана руководи свим важећим законским прописима и 

програмским задатком. 

VI 

Рок израде Плана је шест мјесеци од дана доношења ове 

одлуке. 

VII 

План се састоји од текстуалног и графичког дијела: 

Текстуални дио регулационог плана по дијеловима 

простора, односно цјелинама и потцјелинама садржи 

сљедеће урбанистичке стандарде за грађење и уређење 

простора:  

а) намјена површина,  

б) подјела простора на просторне цјелине и потцјелине са 

објашњењем свих битних критеријума за подјелу по зонама 

и критеријума за подјелу, 

в) избор врста, односно типова регулационих и нивелаци-

оних рјешења, 

г) одређивање грађевинских линија, 

д) приједлог за измјену, односно побољшање парцелације 

или препарцелације према власништву над земљиштем,     

ђ) одређивање граничних параметара за кориштење, одно-

сно рационално кориштење земљишта (коефицијент изгра-

ђености и коефицијент заузетости, спратност објеката и 

друго), одређивање дијела наслијеђених фондова за замјену, 

доградњу, надоградњу и друго са образложењем, 

е) обезбјеђење јавног и општег интереса у функционисању 

простора: саобраћајних површина, зелених и рекреативних 

површина, објекти пејзажне архитектуре, простора за развој 

привреде и услуга, за развој објеката непривреде односно 

јавних служби и друго,                                                                              
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ж) услови за опремање свим врстама техничке и комуналне 

инфраструктуре са условима прикључења у мјери довољној 

да буду основ за издавање локацијских услова, 

з) формирање урбанистичко - техничких услова за изгра-

дњу, доградњу или надоградњу објеката према типовима 

парцелације, регулације и параметара за кориштење 

земљишта, 

и) услови за заштиту, очување, уређење и активирање 

природних ресурса, 

ј) природни услови за грађење (рељеф, хидрографија, геоло-

гија, хидрогеологија, инжињерска геологија, сеизмичност, 

клима и друго), 

к) услови за очување, заштиту и презентацију насљеђа 

културе, природе и заштиту животне средине, 

л) услови за заштиту људи и добара у случају елементарних 

непогода, ратних катастрофа и технолошких акцидената, 

љ) мјере енергетске ефикасности, 

м) услови за уклањање баријера за кретање лица са умање-

ним тјелесним способностима, 

н) одређивање зона, дијелова зона, групе локација или 

појединачних линија за које је потребно радити урбани-

стички пројекат, односно расписати конкурс за израду тог 

пројекта, 

њ) економска валоризација плана и 

о) друго што проистиче из карактера задатог подручја, 

односно његове изграђености.  

Графички дио регулационог плана чине све карте стања и 

карте планираног рјешења прописане правилником из члана 

27. став 5. тачка а. Закона. 
 

VIII 

1) Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана 

предати овјерен преднацрт Плана. Носилац припреме 

Плана ће размотрити преднацрт на стручној расправи. 

Носилац израде Плана ће размотрити примједбе, 

мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена 

рјешења ће уградити у нацрт Плана. 

2) Скупштина Града Требиња на приједог носиоца 

припреме Плана утврдиће нацрт Плана, мјесто, вријеме 

и начин излагања нацрта Плана на јавни увид. 

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

начину излагања нацрта Плана јавност и власници 

непокретности на подручју за које се доноси План ће се 

обавијестити огласом.  

4) Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у просторијама 

Одјељења за просторно уређење, Центра за дозволе, МЗ 

и просторијама носиоца израде Плана. 

5) Носилац израде Плана ће размотрити све примједбе, 

приједлоге и мишљења достављена у току јавног увида 

и о њима заузети и образложити свој став и тај став у 

писменој форми доставити носиоцу припреме Плана и 

лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и 

мишљења. 

6) Став носиоца израде Плана према примједбама, 

приједлозима и мишљенима разматра се на јавној 

расправи у року од 30 дана од дана затварања јавног 

увида.  

7) Позив за јавну расправу ће се јавно објавити у најмање 

једном дневном листу доступном на територији РС. 

Уколико би се приједлог Плана на основу прихваћених 

приједлога, примједаба и мишљења достављених у току 

јавног увида, значајно разликовао од нацрта документа, 

носилац припреме ће поново организовати јавни увид 

који се може спроводити највише два пута. 
 

IX 

1) Носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи 

утврдиће приједлог Плана у складу са закључцима са 

расправе, најдуже у року од 30 дана.  

2) Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о 

приједлогу Плана у року од 60 дана од дана утврђивања 

приједлога.  

X 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова за 

израду Плана обезбиједиће инвеститор градње. 
 

XI 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 

уређење, а носиоца израде Плана ће одредити инвеститор у 

складу са Законом. 

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-224/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 35. и 38. став 2. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16), чл. 17. и 36. Статута Града Требиња 

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

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

одржаној дана 10.07.2019. године, донијела је  

 

О Д Л У К  У 

о измјени и допуни Регулационог плана „Засад поље“ 
 

I 

Доноси се измјена и допуна Регулационог плана „Засад 

поље“ (у даљем тексту План). 
 

II 

План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

Текстуални дио Плана садржи: 

 А.  Уводно образложење 

 Б.   Стање организације, уређења и кориштења простора 

 В.  Потребе, могућности и циљеви организације, уређења и                      

       кориштења простора 

 Г.   План организације, уређења и кориштења простора 

 Д.   Одредбе и смјернице за спровођење плана 

 Ђ.   Прилози 

Графички дио Плана садржи: 

 1. 

Геодетски план са висинском 

представом и картом подземних 

инсталација 

 Р =1:1000 

 2. 
Валоризација насљеђених фондова 

нискоградње и високоградње 
Р =1:1000 

 3. 
Извод из урбанистичког плана 

„Требиње 2015“ 
 

 4.  Извод из РП „Засад поље“  

 5. Инжињерско - геолошка карта  

 6. План рушења Р =1:1000 
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 7. План организације простора Р =1:1000 

 8. 
План саобраћаја, саобраћајница и 

нивелације 
Р =1:1000 

 9.  План хидротехничке инфраструктуре Р =1:1000 

10. 
План енергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре 
Р =1:1000 

11. 
План регулационих и грађевинских 

линија 
Р =1:1000 

12. 

План парцелације са аналитичко - 

геодетским елементима за пренос плана 

на терен 

Р =1:1000 

 

III 

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

саставни дио ове одлуке. 

IV 

План се излаже на стални јавни увид у Одјељењу за 

просторно уређење Града Требиња.  

 

V 

О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно 

уређење Града Требиња. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-225/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

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

грађевинском земљишту („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/16, 6/17 и 2/18) и чл. 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 10.07.2019. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о поступку давања закупа земљишта 

 усменим јавним надметањем – лицитацијом 

 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања – 

лицитацијом давање у закуп земљишта у власништву Града 

Требиња и то земљиште означено као: 

- к.ч. број 1708/1 К.О. СП Зубци, површине 673232 m2, 

уписана у зк. уложак број 54.  

 

II 

Почетна закупна цијена земљишта из тачке I ове одлуке, 

као и остали услови закупа утврдиће се Огласом о давању у 

закуп земљишта, који ће се објавити у средствима јавног 

информисања. 

III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања - 

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу 

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

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

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

огласом одређен за одржавање усменог јавног надметања - 

лицитације.  

IV 

1) Најповољнији учесник у поступку лицитације са којим 

ће се закључити Уговор о закупу, закупопримац - 

закупац дужан је уплaћивати закупнину на Јединствени 

рачун Трезора Града Требиња број 571-080-00001093-

48 код Комерцијалне банке, у складу са Уговором о 

закупу. 

2) Предаја земљишта у посјед закупцу извршиће се у року 

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

се сачинити Записник о примопредаји. 

 

V 

Поступак лицитације земљишта спровешће Комисија за 

лицитацију. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-226/19 

Датум:10.07.2019. 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, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

10.07.2019. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о реализацији програма 

подршке запошљавања незапослених лица на подручју 

града Требиња за период 2017 – 2018. година.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-209/19 

Датум:10.07.2019. 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, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

10.07.2019. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Акциони план запошљавања незапослених 

лица на подручју града Требиња за период 2019 – 2021. 

година.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-210/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
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На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

10.07.2019. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализованим активностима из 

„Стратегије развоја социјалне заштите у граду Требињу 

2018-2023“ (извјештајни период - јул 2018 - март 2019. 

године).  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-214/19 

Датум:10.07.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 22. и 44. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12), члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Штаба  

за ванредне ситуације града Требиња 

 

I 

У Штаб за ванредне ситуације града Требиња, именују се: 

1. Мирко Ћурић, командант Штаба, 

2. Ненад Милићевић, замјеник команданта, 

3. Стеван Бекан, начелник Штаба 

4. Немања Сорајић, оперативно - плански и финансијски 

послови, 

5. Манојло Ћук, информисање, јављање, 

6. Бранка Драшковић, медицинска помоћ, асанација 

терена и идентификација настрадалих, 

7. Александар Копривица, евакуација и збрињавање 

угрожених и настрадалих, 

8. Спасо Росић, заштита и спасавање од пожара, 

9. Душко Вујовић, заштита и спасавање од поплава, 

10. Драган Брњош, заштита и спасавање из рушевина, 

11. Ратка Гавриловић, заштита животиња и намирница 

животињског поријекла, 

12. Бранко Тасовац, заштита биља и намирница биљног 

поријекла, 

13. Градимир Ћирић, РХБ заштита и заштита околине, 

14. Владимир Лозо, очување реда и сарадња са полицијом, 

15. Миодраг Батинић, логистичка подршка и координација, 

16. Небојша Рикало, замрачивање и снабдијевање 

енергентима. 

II 

Задаци и надлежности Штаба дефинисани су Законом о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, другим 

законима и подзаконским актима. 

 

III 

Стпањем на снагу овог рјешења ставља се ван снаге 

рјешење број: 11-81-9/17 од 08.02.2017. године. 

 

IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-111-34/19                                   Градоначелник 

Датум:27.06.2019. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

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

Буџета Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник 

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

финансије број: 04-400-248-1/19 од 20.05.2019. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

позиција 4112 – дефинисана као „расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања запослених по основу 

рада“ умањује за износ од 2.000,00 КМ, а увећава позиција 

4114 – дефинисана као „расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи за износ од 2.000,00 КМ, а у све у 

оквиру буџетског корисника ЈУ за предшколско васпитање 

и образовање дјеце „Наша радост“ 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:11-400-255/19                                 Градоначелник 

Датум:27.05.2019. године                    Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

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

Буџета Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник 

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

финансије број: ИД-06-112-2019 од 28.05.2019. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

позиција 4141 – дефинисана као „субвенције по програму 

оспособљавања приправника“ у оквиру Одјељења за 

привреду умањује за износ од 770,00 КМ, а позиција 4129 – 

дефинисана као „остали непоменути расходи“ у оквиру 

буџетског корисника ЈУ Гимназија „Јован Дучић“ Требиње 

увећава за износ од 770,00 КМ. 
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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:11-400-272/19                                 Градоначелник 

Датум:30.05.2019. године                    Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

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

Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града 

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

дјелатности број: 10-400-708/18 од 04.06.2019. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Удружењу за хуманитарну помоћ 

„Имарет“ Требиње на План утрошка средстава гранта 

дефинисаног као „грант за суфинансирање пројеката из 

социјално - хуманитарних активности“ планираног Буџетом 

Града за 2019. годину (План број: 11-022-100/18 од 

25.12.2018. 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:11-400-296/19                                  Градоначелник 

Датум:06.06.2019. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

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

Буџета Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник 

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

финансије број: 04-400-228-1/19 од 25.04.2019. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

позиција 4111 – дефинисана као „расходи за бруто плате 

запослених“ умањује за износ од 2.000,00 КМ, а увећава 

позиција 4113 – дефинисана као „расходи за накнаду плате 

за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих 

накнада плата“ за износ од 2.000,00 КМ, а све у оквиру 

буџета 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:11-400-271/19                                  Градоначелник 

Датум:06.06.2019. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о тестирању запослених у  

ЈУ „Културни центар“ Требиње  

на алкохол и друга средства зависности  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о тестирању запослених у 

ЈУ „Културни центар“ Требиње на алкохол и друга средства 

зависности број: 321/19 од 13.05.2019. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-30/19                                      Градоначелник 

Датум:11.06.2019. године                       Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о дисциплинској и материјалној 

одговорности запослених у  

ЈУ „Културни центар“ Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о дисциплинској и 

материјалној одговорности запослених у ЈУ „Културни 

центар“ Требиње број: 320/19 од 13.05.2019. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-30-1/19                                    Градоначелник 

Датум:11.06.2019. године                        Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, даје 
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С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о тестирању запослених у  

Јавној установи „Требињеспорт“ Требиње  

на алкохол и друга средства зависности  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о тестирању запослених у 

Јавној установи „Требињеспорт“ Требиње на алкохол и 

друга средства зависности број: 257/19 од 21.05.2019. 

године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-35/19                                      Градоначелник 

Датум:27.06.2019. године                       Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Одлуке о 

промјени лица овлаштених за заступање, извршило је 

промјену уписа лица овлаштених за заступање, па се 

умјесто Жељка Ђоговића и Риста Вулића, као лица 

овлаштена за заступање Заједнице етажних власника С-22, 

Требињских бригада 1 у Требињу уписују Дражен Бјелица и 

Дражен Ћорлука. 

 

Број: 06-372-17-1/05           СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 12.06.2019. године              Бојан Чворо,с.р. 

___________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

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

06-372-34/19 од 12.06.2019. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-201, упис оснивања Заједнице 

за управљање зградом, Требиње, улица Републике Српске 

14/5.  

Оснивачи: 25 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 Предраг Јокановић 

предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу заступа и Срећко Јовановић, 

предсједник Скупштине.  

 

Број: 06-372-34/19                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 12.06.2019. године               Бојан Чворо,с.р. 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Одлуке о избору 

предсједника Управног одбора, извршило је промјену уписа 

лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника, 

Српска 17 у Требињу. 

Из регистра се брише предсједник Управног одбора 

Милојка Мулина, умјесто ње се уписује као нови 

предсједник Управног одбора Младен Жуловић. 

 

Број: 06-372-36/19               СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 12.06.2019. године              Бојан Чворо,с.р. 

___________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Одлуке о избору 

предсједника Управног одбора и Одлуке о избору 

предсједника скупштине станара, извршило је промјену 

уписа лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних 

власника, Трг Петрал бб, улаз 1 у Требињу. 

 

Из регистра се брише предсједник Управног одбора Ранко 

Јовановић, умјесто њега се уписује као нови предсједник 

Управног одбора Срђан Ћурић. 

 

Из регистра се брише предсједник скупштине станара, 

Срђан Ћурић, умјесто њега се уписује као нови предсједник 

скупштине станара Ранко Јовановић. 

 

Број: 06-372-37/19               СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 12.06.2019. године              Бојан Чворо,с.р. 

___________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

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

06-372-44/19 од 28.06.2019. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-202, упис оснивања Заједнице 

етажних власника, Требиње, улица Никшићки пут 16.  

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. Заједницу заступа Томиша 

Чалак предсједник Скупштине, самостално и без 

ограничења.  

 

Број: 06-372-44/19                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 28.06.2019. године               Бојан Чворо,с.р. 

___________________________________________________ 

 



Датум: 11.07.2019. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 5 - Страна:    15 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

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

06-372-45/19 од 04.07.2019. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-203, упис оснивања Заједнице 

етажних власника, Требиње, улица Луке Петковића ламела 

Б.  

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. Заједницу заступа Милорад 

Ивковић предсједник Скупштине, самостално и без 

ограничења. Заједницу заступа и Јово Грковић. 

 

Број: 06-372-45/19                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 04.07.2019. године               Бојан Чворо,с.р. 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

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

06-372-46/19 од 05.07.2019. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-204, упис оснивања Заједнице 

етажних власника, Требиње, улица Милешевска 9.  

Оснивачи: 11 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа Драган 

Пајић предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу представља и предсједник 

Скупштине, Велимир Андрић. 

 

Број: 06-372-46/19                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 05.07.2019. године               Бојан Чворо,с.р. 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Датум: 11.07.2019. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 5 - Страна:    16 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

1. Одлука о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода,   1 

2. Одлука о покрићу дефицита Буџета Града Требиња са стањем на дан 31. децембра 2018. године,   1 

3. Одлука о усвајању Нацрта ребаланса Буџета Града Требиња за 2019. годину,     1 

4. Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавне установе „Културни центар“ Требиње,    2 

5. Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске на подручју града Требиња путем усменог јавног надметања,    2  

6. Одлука о усвајању Етичког кодекса Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње,  3 

7. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју града Требиња,   3 

8. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама,      4 

9. Одлука о допунама Одлуке о условима организовања, начину кориштења и наплате паркирања 

10. возила на јавним паркиралиштима на подручју града Требиња,       5 

11. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о прикупљању, депоновању и одвожењу комуналног отпада,  6 

12. Одлука о продаји основних средстава,         6 

13. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња,    7 

14. Одлука о продаји непосредном погодбом непокретности у државној својини,     7 

15. Одлука о измјени Одлуке о висини накнаде за кориштење путног и осталог земљишта,    7 

16. Одлука оприступању измјени дијела Зонинг плана „Ново Требиње“,      8 

17. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана „Сјеверни логор“,     9 

18. Одлука о измјени и допуни Регулационог плана „Засад поље“,       10 

19. Одлука о поступку давања закупа земљишта усменим јавним надметањем – лицитацијом,   11 

20. Закључак о прихватању Информације о реализацији програма подршке запошљавања незапослених лица  

21. на подручју града Требиња за период 2017 – 2018. година,       11 

22. Закључак о прихватању Акционог плана запошљавања незапослених лица на подручју града Требиња  

за период 2019 – 2021. година,          11 

23.  Закључак о прихватању Извјештаја о реализованим активностима из „Стратегије развоја социјалне заштите 

у граду Требињу 2018-2023“ (извјештајни период - јул 2018-март 2019. године).     12 

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Рјешење о именовању чланова Штаба за ванредне ситуације града Требиња,     12 

2. Закључак,             12 

3. Закључак,             12 

4. Закључак,             13 

5. Закључак,             13 

6. Сагласност на Правилник о тестирању запослених у ЈУ „Културни центар“ Требиње на алкохол  

и друга средства зависности,           13 

7. Сагласност на Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених  

у ЈУ „Културни центар“ Требиње,          13  

8. Сагласност на Правилник о тестирању запослених у Јавној установи „Требињеспорт“ Требиње  

на алкохол и друга средства зависности.         13 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,      14 

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,      14 

3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,      14 

4. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,      14 

5. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,      14 

6. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,      15 

7. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.      15  
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