СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LVI

Требиње, 03.10.2019. године

На основу чл. 59, 62, 66. и 69. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 71/12, 52/14 и 114/17), члана 50.
Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16), члана 39. став 2. алинеја 25. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 36. став 2. алинеја 27. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 02.10.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о дугорочном кредитном задужењу

Број: 7

намјена кредитних средстава, односно План утрошка
кредитних средстава као саставни дио Одлуке, мијења се на
тај начин што се као прилог ове одлуке усваја нови План
утрошка кредитних средстава и исти је саставни дио ове
одлуке.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“, а
примјењиваће се по добијању сагласности Министарства
финансија Републике Српске и кредитора.
Број:09-013-265/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________

I
Одлука о дугорочном кредитном задужењу број 09-013165/19 од 23.05.2019. године („Службени гласник Града
Требиња“, број 4/19) у тачки IX у дијелу којим је
дефинисана
ПЛАН УТРОШКА КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА
Р.б.

Опис

1.

Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката

2.
3.

Износ

Издаци за набавку постројења и опреме за пројекте енергетске ефикасности
зграде ГУ
УКУПНО (1+2):
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
Улица Нова
Улица С-1
Улица С-2
Изградња духовног центра у Мркоњићима
Учешће у изградњи система наводњавања у руралним подручјима
Изградња и ширење мреже оборинске и фекалне канализације
Изградња тротоара у МЗ Горица
УКУПНО 3:

100.000
115.000
215.000
400.000
400.000
250.000
900.000
600.000
150.000
50.000
2.750.000
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Издаци за реконструкцију и инвест. одрж. путева
Спортска инфраструктура
Jавна расвјета
Локална инфраструктура - градске мјесне заједнице
Локална инфраструктура - руралне мјесне заједнице

920.000
281.000
350.000
850.000
УКУПНО 4:

5.

2

2.401.000

Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину
Стратегија развоја туризма

На основу члана 45. до 49. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 36. став 2. алинеја
4. 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 02.10.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града
Требиња у периоду 01.01. - 30.06.2019. године
I
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета Града Требиња у
периоду 01.01.- 30.06.2019. године.
II
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу Буџета
Града Требиња у периоду 01.01.- 30.06.2019. године.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-266/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 77. став 7. Закона о заштити природе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/14), члана
4. став 2. Правилника о садржају, утврђивању и начину
спровођења мјера управљања заштићеним подручјима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 83/15), тачке
IX Одлуке о заштити споменика природе „Павлова пећина“
(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/13), члана
28. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 36.
став 2. тачка 9. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и
сагласности Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију број: 15.04-052-6211/19 од
04.09.2019. године, Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 02.10.2019. године, донијела је

80.000
УКУПНО 5:

80.000

УКУПНО :

5.446.000

ОДЛУКУ
о усвајању Плана управљања Павловом пећином
I
Усваја се План управљања заштићеним Спомеником
природе „Павлова пећина“ за период 2019 - 2029. година.
II
Саставни дио ове одлуке је План управљања заштићеним
Спомеником природе „Павлова пећина“ за период 2019 –
2029. година.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-270/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
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, 75/06, 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 02.10.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
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,
2/19 и 5/19), тачка ХI подтачка 2. мијења се и гласи:
„Паркирање аутобуса у ванредном превозу дозвољено је на
паркингу у улици Степе Степановића.“
II
У тачки XIII подтачки 1, алинеја 3. иза ријечи „Школског
центра“ , додају се ријечи:
Руска и Сјеверни логор (изнад Дома младих).“
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III
У тачки XX подтачка 1. ријечи „комунални полицајац“
мијењају се ријечима „надлежно лице ЈКП „Паркинг
сервис“ д.о.о. Требиње“.
IV
У тачки L a) у подтачки 1.:
у алинеји 1. износ од „200,00 КМ“, замјењује се износом од
„200,00 до 400,00 КМ“,
у алинеји 2. износ од „250,00 КМ“, замјењује се износом од
„150,00 до 500,00 КМ“,
у алинеји 3. износ од „400,00 КМ“, замјењује се износом од
„400,00 до 1.000,00 КМ“.
V
У тачки LI у подтачки 3.:
у алинеји 1. износ од „200,00 до 400,00 КМ“, замјењује се
износом од „150,00 до 300,00 КМ“,
у алинеји 2. износ од „300,00 до 500,00 КМ“, замјењује се
износом од „200,00 до 400,00 КМ“.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-271/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
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 6. став 1. тачка а) и
члана 7. Закона о комуналним дјелатностима („Службени
гласник Републике Српске“, број 124/11 и 100/17), тачке XV
Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 9/18,
2/19 и 5/19) 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.
и члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
02.10.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о условима организовања, начину кориштења и наплате
паркирања возила на јавним паркиралиштима на
подручју града Требиња
I
Овом одлуком утврђују се услови организовања, начина
кориштења и наплата паркирања возила на јавним
паркиралиштима (у даљем тексту: „паркиралишта“) на
подручју града Требињa.
II
1) Паркиралишта могу бити уређена за паркирање возила
на улици и ван улице.
2) Паркиралишта ван улице могу бити отвореног и
затвореног типа:
- Отворена паркиралишта су она паркиралишта која због
саобраћајне ситуације није могуће физички препрекама
затворити.
- Затворена паркиралишта су паркиралишта која се у
циљу контроле улаза и излаза возила могу физички
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затворити, а да се не ремете нормални токови
саобраћаја.
III
Паркиралишта морају бити означена саобраћајном
сигнализацијом у складу са прописима о безбједности
саобраћаја на путевима.
IV
Паркиралишта на којима се врши наплата паркирања морају
имати ознаку о времену наплате паркирања, цијени и
допуштеном времену паркирања, ознаку зоне, као и бројеве
телефона за плаћање путем СМС-а.
V
Уласком на паркинг мјесто, односно паркиралиште,
корисник паркиралишта, власник или возач возила,
прихвата опште услове прописане овом одлуком.
VI
Вријеме паркирања на паркиралиштима на којима се врши
наплата може се временски ограничити, у I зони
ограничење је два (2) часа у периоду од 15.05. до 15.09.
VII
1) Наплата паркирања може се вршити на подручју града
Требиња, у оквиру обухвата који одговара границама
обухвата градског грађевинског земљишта утврђеним
Одлуком о уређењу простора и грађевинском
земљишту Града Требиња.
2) Наплата паркинга врши се на паркиралиштима која су
подијељена у двије зоне, од чега је:
I Зона
Улице: Краља Петра I Ослободиоца, Цара Лазара и Царице
Милице, Вука Караџића до раскрснице са улицом Степе
Степановића, Десанке Максимовић, Светозара Ћоровића,
Доситејева, Цвјетни трг, Светосавска, Београдска и Луке
Петковића.
II Зона
Улице: Душанова, Гарибалдијева, Добровољних давалаца
крви, Требињских бригада, Вука Караџића од раскрснице са
улицом Степе Степановића до Војвођанске улице, Руска,
Жичка, Јелене Анжујске, Херцег Стефана Косаче, улица
која спаја Војвођанску улицу са улицом Степе Степановића.
Затворена паркиралишта ван улице:
Паркинг у Његошевој улици, паркинг у улици Степе
Степановића, паркинг на Ложиони - Ложиона 1 (испред
киоска), паркинг на Ложиони - Ложиона 2 (испред
Удружења пензионера), Паркинг Трг петрал, паркинг у
Сјеверном логору (иза Дома младих).
Паркиралиште за аутобусе:
Паркинг у улици Степе Степановића.
3) За затворена паркиралишта ће у погледу наплате и
могућности добијања свих категорија карата, важити
услови и цијене које важе за наплату паркинга у II Зони,
осим за паркинг у улици Степе Степановића у дијелу
који се односи на паркирање по сату и уколико се на
исти паркира аутобус, у том случају ће важити услови
наплате за аутобусе.
4) Појединачна паркинг мјеста на локалитетима из
подтачке 2. ће се успостављати и наплаћивати у складу
са важећим прописима.
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5) Наплата паркирања на паркиралиштима вршиће се
сваким радним даном од 7,00 – 21,00 часова, а суботом
од 7,00 – 14,00 часова, осим на паркингу у улици Степе
Степановића гдје се наплата паркинга, осим у напријед
наведеном периоду, може организовати суботом од
14,00 - 21,00 час, као и недељом и државним празником
од 7,00 - 21,00 час.
VIII
Наплата паркирања организована је:
1. путем аутомата за наплату паркирања,
2. путем СМС-а,
3. путем ручне наплате – блок карте,
4. путем полуаутоматских и аутоматских система наплате
и киоск карата.
IX
1) Паркинг карта садржи: назив Органа, серијски број
паркинг карте, те друге знакове којима се обиљежава
година, мјесец, дан и вријеме коришћења паркинга као
и цијену.
2) Паркинг картка важи искључиво за ону зону, односно
улицу за коју је издата.
X
Корисник паркиралишта дужан је да плати одговарајућу
накнаду за одређено вријеме коришћења паркирања, која је
утврђена Цјеновником који је саставни дио ове одлуке.
XI
1) Корисник паркинг простора започиње плаћање
паркирања путем СМС поруке, на начин да као текст
нове поруке упише регистарски број возила.
2) Порука се шаље на број који је одређен за плаћање
услуга паркирања.
3) Након исправно послате поруке систем кориснику
враћа информацију у виду СМС поруке у којој је
наведен регистарски број возила за који је плаћена
услуга, износ наплаћене услуге и обавјештење да се
порука сачува до истека паркирања.
4) Пет минута прије истека укупно уплаћеног времена
паркирања корисник добија СМС поруку са
обавјештењем о истеку времена и тренутку истека
(датум, сат, минут).
5) Након добијања информације из претходне двије
подтачке, корисник може послати још СМС порука и
унапријед продужити паркирање за сљедећи сат
паркирања.
6) Ако систем установи да порука из неког разлога није
правилно послата, корисник добија упозорење о
погрешно послатој поруци и мора поновити слање
исправне поруке.
7) Уколико корисник намјерно или грешком пошаље СМС
за услугу паркирања у времену када систем не ради,
аутоматски се уплата одлаже и важи за први сат
наплате у првом сљедећем дану када се врши наплата и
корисник добија обавјештење о томе.
8) Уколико систем из било којих разлога није оперативан,
корисник након слања поруке добија информацију да
систем није оперативан и да користи други начин
плаћања услуге коришћења паркинга.
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XII
1) Код аутоматске наплате корисник паркиралишта,
количином убачених новчаница у аутомат, одређује
дужину плаћеног паркирања.
2) Код затворених паркиралишта на којима је наплата
организована путем полуаутоматских, односно аутоматских система наплате, корисник плаћа накнаду за
паркирање при напуштању паркинга.
3) Накнада се обрачунава према подацима са улазног
листића.
XIII
1) Приликом плаћања паркинга путем киоск карте
корисник је обавезан да:
- на карти означи (заокружи, прецрта или избуши)
годину, мјесец и дан у коме користи паркиралиште, те
сат и минут у коме је паркирање започето,
- да истакне паркинг карту са унутрашње стране предњег
вјетробранског стакла возила.
2) Кисок паркинг карта се користи једнократно.
XIV
1) Корисник паркиралишта обавезан је да :
- плати коришћење паркинг мјеста према времену
задржавања на прописан начин;
- истакне паркинг карту са унутрашње стране предњег
вјетробранског стакла возила или плати паркирање
путем мобилног телефона;
- поступа у складу са ограничењем времена коришћења
паркинг мјеста утврђеним актом из тачке VI ове одлуке;
- користи паркинг мјесто у складу са саобраћајним
знаком, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом
којом је означено паркинг мјесто.
2) Правилност коришћења паркиралишта (истицањем
паркинг карте, вријеме задржавања и чувања листића),
контролишу радници јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње у складу са
овлашћењима, који морају имати пластифициране
идентификационе легитимације, на којима је исписано,
назив јавног предузећа, ознаку јавног предузећа,
серијски број, име и презиме и фотографију овлаштеног
радника.
XV
1) Забрањено је на паркиралиштима:
- заустављати и паркирати на паркинг мјестима означеним за паркирање возила инвалида, ако на возилу није
истакнут знак приступачности,
- заустављати и паркирати на паркинг мјестима која су
резервисана и означена ознаком „R“,
- заустављати и паркирати на пролазу и комуникацијама
унутар паркиралишта,
- на паркиралиштима која су намијењена за паркирање
путничких аутомобила, паркирати друга возила, приколице, радне, прикључне машине, аутобусе, камионе и
сл.,
- остављати неисправна и нерегистрована возила,
- користити паркинг супротно од хоризонталне и
вертикалне сигнализације,
- вршити оправке на возилима и сл.
2) При коришћењу паркиралишта, корисник је дужан
поштовати и друге одредбе прописане Законом.
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XVI
Корисник паркиралишта чини повреду одредаба општих
услова коришћења паркиралишта прописаних овом
одлуком:
- ако није платио накнаду за паркирање,
- ако прекорачи допуштено вријеме паркирања,
- ако не истакне паркинг карту са унутрашње стране
вјетробранског стакла,
- ако плаћањем путем СМС поруке погрешно унесе
регистарску ознаку или зону,
- ако унесе у паркинг карту нетачне податке или на други
начин доведе у заблуду овлаштено лице.
XVII
Корисником паркиралишта сматра се корисник возила или
власник возила који је евидентиран у одговарајућим
евиденцијама Министарства унутрашњих послова.
XVIII
1) Кориснику који учини повреду из тачке XVI извршиће
се блокирање возила, односно аутобуса.
2) Послове блокирања возила врше овлаштени радници за
контролу и наплату паркирања.
XIX
По утврђеном прекршају из тачке XV, односно учињеној
повреди општих услова из тачке XVI, овлаштени радник за
контролу и наплату паркирања, комунални полицајац,
односно радник полиције издаје налог за блокирање или
премјештање возила. Приликом блокирања, односно
премјештања возило се слика фотографским апаратом у
сврху доказивања учињеног прекршаја, односно повреде
општих услова, као и стања самог возила.
XX
1) Код блокирања возила, овлашћени радник је дужан на
предње стакло возила ставити наљепницу да је возило
блокирано са упутама шта возач мора да учини.
2) Текст наљепнице је на српском и енглеском језику.
XXI
Ако се деблокирање не изврши у року од 24 часа, обвезник
плаћања накнаде дужан је поред накнаде за деблокирање
измирити и накнаду у истој висини за сваки нови започети
дан у односу на истекло допуштено вријеме паркирања.
XXII
1) Трошкове премјештања возила на друго мјесто и
накнаду за смјештај тих возила, односно за блокирање и
деблокирање возила сноси власник возила, односно
корисник по овлаштењу власника возила.
2) ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње неће сносити
материјалну одговорност за евентуална оштећења и
крађу возила од момента уклањања возила са паркинг
простора до момента преузимања возила.
3) Возач или власник возила или друго лице које оштети
или уништи направу за блокирање точкова возила,
дужно је надокнадити насталу штету.
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XXIII
За паркирање возила инвалида, осигурава се одређени број
паркинг мјеста, који не плаћају накнаду за паркирање.
XXIV
1) Станарима зграде, односно власницима станова у
улицама које се налазе у зонама наплате, може се под
повољнијим условима одобрити кориштење мјеста за
паркирање, а на основу предходно поднесеног захтјева.
2) Лицима из претходне подтачке издаје се повлаштена
карта за станаре, односно власнике станова. Повлаштена паркинг карта може се издавати искључиво за
возила у својини подносиоца захтјева или на основу
пуномоћи за управљање туђим возилом.
3) Пребивалиште се доказује личном картом, односно
потврдом о пријави пребивалишта са тачном адресом
подносиоца захтјева, док се власништво над станом
доказује одговарајућим увјерењем из Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, као и
копијом нотарског уговора о власништу над станом.
4) Власницима апартмана, кућа за одмор или соба за
изнајмљивање такође се може, по претходно поднешеном захтјеву, одобрити кориштење „апартман паркинг
карте“, која даје могућност гостима да користе паркинг
у улици у којој се налази апартман, кућа за одмор или
соба за изнајмљивање, под условом да су регистровани
код надлежног органа.
5) Власништво над апартманом, кућом за одмор или
собом за изнајмљивање се доказује одговaрајућим
увјерењем из Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, као и копијом нотарског уговора о
власништу над станом, кућом за одмор или објектом у
коме се налази соба или апартман, док се регистрација
доказује увјерењем о регистрацији апартмана, куће за
одмор или собе за изнајмљивање од надлежног органа
локалне самоуправе или суда, односно потврдом од
АПИФ-а о евидентирању уговора са Туристичком
организацијом града Требиња у Регистру физичких
лица која пружају услуге на селу, као и пружалаца
услуга смјештаја, хране и пића у апартманима, кућама
за одмор или собама за изнајмљивање.
6) Станарима који имају статус пензионера, односно
лицима старијим од 65 година, који на своје име имају
регистровано моторно возило, издаје се повлаштена
карта која ће се наплатити у износу од 50% вриједности
повлаштене карте утврђене Цјеновником.
XXV
1) Повлаштена карта за станаре, власнике станова,
власнике апартмана, кућа за одмор или соба за
изнајмљивање и пензионере важи само за улице за које
је издата и иста не гарантује мјесто за паркирање.
2) Лицима из претходног става се може издати највише
једна повлаштена паркинг карта и може се користити
искључиво за возило за које је ова карта издата, осим за
власнике апартмана, кућа за одмор или соба за
изнајмљивање којима се може издати једна карта по
апартману, соби или кући за одмор која важи за
власника моторног возила, који је гост у наведеном
смјештају за који се издаје карта.
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XXVI
1) За издавање повлаштене паркинг карте за станаре
/пензионере/власнике, потребно је ЈКП „Паркинг
сервис“ д.о.о. Требиње доставити:
- захтјев за издавање повлаштене карте,
- фотокопија личне карте, односно фотокопија потврде о
пријави пребивалишта,
- фотокопија саобраћајне дозволе,
- чек од пензије (уколико је лице пензионер, а има мање
од 65 година),
- потврда о уплати.
2) За издавање повлаштене карте за власнике станова,
потребно је ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње
доставити:
- захтјев за издавање повлаштене карте за власнике
станова,
- фотокопија личне карте,
- фотокопија саобраћајне дозволе,
- увјерење из Републичке управе за геодетске и
имовинско правне послове, односно копија нотарског
уговора о власништу над станом,
- потврда о уплати.
3) За издавање карте за власнике апартмана, кућа за одмор
или соба за изнајмљивање потребно је ЈКП „Паркинг
сервис“ д.о.о. Требиње, доставити:
- захтјев за издавање „апартман паркинг карте“,
- фотокопија личне карте,
- увјерење о регистрацији апартмана, куће за одмор или
собе за изнајмљивање од надлежног органа локалне
самоуправе или суда, односно потврду од АПИФ-а о
евидентирању уговора са Туристичком организацијом
града Требиња у Регистру физичких лица која пружају
услуге на селу, као и пружалаца услуга смјештаја, хране
и пића у апартманима, кућама за одмор или собама за
изнајмљивање,
- увјерење из Републичке управе за геодетске и
имовинско правне послове, односно копија нотарског
уговора о власништу над апартманом, кућом за одмор
или објектом у коме се налази апартман или соба за
изнајмљивање,
- потврда о уплати.
XXVII
Наплате пакрирања ослобођена су службена возила Градске
управе Града Требиња, а возила Министарства унутрашњих
послова, Хитне помоћи, Ватрогасна возила за вријеме
интервенције.
XXVIII
1) Правним лицима, односно физичким лицима самосталним предузетницима који обављају дјелатност
у зонама наплате може се издати повлаштена карта, уз
сљедеће доказе:
- захтјев за издавање повлаштене карте,
- доказ о обављању дјелатности у наведеној улици
(сједиште или пословна јединица),
- фотокопија саобраћајне дозволе,
- фотокопија личне карте и
- потврда о уплати.
2) Правном лицу се може издати једна повлаштена карта
за службено возило или возило које гласи на лице на
које је регистрована дјелатност.
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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:
- захтјев за издавање повлаштене карте,
- потврда од послодавца о радном ангажовању за
подносиоца захтјева,
- фотокопија саобраћајне дозволе,
- фотокопија личне карте и
- потврда о уплати.
XXIX
1) Правна и физичка лица могу користити годишње и
мјесечне паркинг карте.
2) Годишња и мјесечна паркинг карта може се користити
само за возило за које је издана.
XXX
1) Годишњу, односно мјесечну паркинг карту корисник је
дужан истакнути на видном мјесту испод предњег
вјетробранског стакла.
2) На паркиралиштима на којима је уведена наплата
искључено је чување возила, те одговорност за настала
оштећења или крађу.
XXXI
1) Када се по приговору корисника установи очигледна
грешка корисника (погрешно укуцан један број или
слово регистарске ознаке) при уношењу регистарске
ознаке приликом плаћања путем СМС-a, а што је
довело до примјене мјере блокирања возила у времену
важења електронске карте, деблокирање ће се извршити
након плаћања цјелодневне паркинг карте за другу
зону, а за исправну регистарску ознаку.
2) О очигледним грешкама се води евиденција која
садржи сљедеће податке: датум и вријеме, погрешна
регистарска ознака, исправна регистарска ознака,
паркиралиште, име и презиме радника који је блокирао
возило.
XXXII
Даном ступања на снагу ове одлуке престајe да вaжи
Одлука о условима организовања, начину кориштења и
наплате паркирања возила на паркиралиштима на подручју
града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
10/18 и 5/19).
XXXIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-272/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак
___________________________________________________
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ЦЈЕНОВНИК
наплате паркирања на подручју града Требиња са ПДВ – ом
Р.б.

Кориштење паркинга

период 15.05.-15.09.

период 15.09.-15.05.

3,00 КМ/сат
(ограничење на 2 сата)

1,50 КМ/сат

Паркирање по започетом сату у II зони

1,50 КМ/сат

1,00 КМ/сат

3.

Паркирање по започетом сату нa паркингу у улици
Степе Степановића

0,50 КМ/сат

0,50 КМ/сат

4.

Цјелодневна паркинг карта у I зони

5.

Цјелодневна паркинг карта у II зони

1.

Паркирање по започетом сату у I зони

2.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Повлаштена мјесечна карта за правна, односно
физичка лица - предузетнике лица у I зони
Повлаштена мјесечна карта за правна, односно
физичка лица - предузетнике лица у II зони
Повлаштена паркинг карта за станаре и власнике
станова у I зони - мјесечно
Повлаштена паркинг карта за станаре и запослене у
II зони - мјесечно
Повлаштена паркинг карта за власнике апартмана
„апартман паркинг карта“- мјесечно
Годишња повлаштена паркинг карта за станаре и
власнике станова у I зони
Годишња повлаштена паркинг карта за станаре и
власнике станова у II зони
Годишња повлаштена паркинг карта за власнике
апартмана „апартман паркинг карта“
Паркирање по започетом сату на паркингу у ул.
Степе Степановића за паркирање туристичких
аутобуса
Дневна претплата за коришћење паркинга у ул.
Степе Степановића за паркирање туристичких
аутобуса
Накнада за деблокирање путничких возила
Накнада за деблокирање камиона, прикључног
возила и радне машине
Накнада за деблокирање путничких комбија/мањих
аутобуса до 16 мјеста

10,00 КМ
5,00 KM

5,00 КМ

100,00 КМ

50,00 КМ

30,00 КМ

20,00 КМ

15,00 КМ

10,00 КМ

10,00 КМ

10,00 КМ

100,00 КМ

50,00 КМ

120,00 КМ
100,00 KM
640,00 КМ
10,00 КМ (преко 16 мјеста)
5,00 КМ (до 16 мјеста)

10,00 КМ (преко 16 мјеста)
5,00 КМ (до 16 мјеста)

50,00 КМ (преко 16 мјеста)
25,00 КМ (до 16 мјеста)

30,00 КМ (преко 16 мјеста)
20,00КМ (до 16 мјеста)

30,00 КМ
50,00 КМ
100,00 КМ

19.

Накнада за деблокирање возила преко 16 мјеста

20.

Резервисана мјеста за правна лица у I зони

200,00 КМ

100,00 КМ

21.

Резервисана мјеста за правна лица у II зони

75,00 КМ

50,00 КМ

22.

Резервисана паркинг мјеста за физичка лица у I зони

150,00 КМ

80,00 КМ

23.

Резервисана паркинг мјеста за физичка лица у II зони

60,00 КМ

40,00 КМ

220,00 КМ мјесечно

120,00 КМ мјесечно

24.
25.
26.

Цијене мјесечне паркинг карте која се може
користити на свим паркиралиштима
Цијене годишње паркинг карте која се може
користити на свим паркиралиштима
Цијене годишње паркинг карте која се може
користити у II зони

150,00 КМ

1.600,00 КМ годишње
800,00 КМ годишње

Датум: 03.10.2019. год.
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На основу члана 3. став 1. подтачка 2. Закона о превозу у
друмском саобраћају Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 47/17), члана 39. став 2.
тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. став 2.
тачка 2. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 02.10.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о начину, организацији и условима за
вршење такси превоза на подручју града Требиња
I
У Одлуци о начину, организацији и условима за вршење
такси превоза на подручју града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 12/17) у тачки VIII подтачка
2. ријечи „Број такси возила на подручју града Требиња,
самосталних предузетника – такси возача и такси возила
правних лица је 5 према 1“ мијењају се ријечима „Број
такси возила на подручју града Требиња, самосталних
предузетника – такси возача и такси возила правних лица је
3 према 1“.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-273/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број
93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), члана 21. 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), чл. 36. и 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и претходно
прибављене сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске број 12.03.5330-2542-5/19 од 20.09.2019. године, Скупштина Града
Требиња на сједници, одржаној дана 02.10.2019. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, на подручју града Требиња
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске на подручју града
Требиња путем усменог јавног надметања за обављање
пољопривредне производње број 08-330-37-1/19 од
06.08.2019. године, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија,
понуда достављена на име „Анђелић“ д.о.о., Требиње, за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини
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Републике Српске које се налази на територији града
Требиња.
II
1) У складу са тачком I ове одлуке, на име „Анђелић“
д.о.о., Требиње, (у даљем тексту: закупац) додјељује се
у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске означено као:
БП 1
- к.ч. број 975, описана као воћњаци, III класе, у
површини 3260 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 976, описана као воћњаци, III класе, у
површини 3420 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 978/1, описана као воћњаци, III класе, у
површини 3720 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 978/2, описана као воћњаци, III класе, у
површини 4900 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 587/1, описана као воћњаци, III класе, у
површини 42570 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 587/2, описана као воћњаци, III класе, у
површини 2920 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 587/3, описана као воћњаци, III класе, у
површини 1600 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 587/4, описана као воћњаци, III класе, у
површини 2400 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 587/5, описана као воћњаци, III класе, у
површини 3560 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 587/6, описана као воћњаци, III класе, у
површини 2040 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 587/7, описана као воћњаци, III класе, у
површини 1900 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 587/8, описана као воћњаци, III класе, у
површини 800 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 587/9, описана као воћњаци, III класе, у
површини 1100 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 587/10, описана као воћњаци, III класе, у
површини 1800 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 587/11, описана као воћњаци, III класе, у
површини 1600 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 587/12, описана као воћњаци, III класе, у
површини 34300 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 587/13, описана као воћњаци, III класе, у
површини 1700 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 587/14, описана као воћњаци, III класе, у
површини 2040 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 914/1, описана као воћњаци, III класе, у
површини 1700 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 914/2, описана као воћњаци, III класе, у
површини 5950 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 915, описана као воћњаци, III класе, у
површини 6650 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 916, описана као воћњаци, III класе, у
површини 5920 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 917, описана као воћњаци, III класе, у
површини 4100 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 918, описана као воћњаци, III класе, у
површини 8000 m2, К.О. Врпоље,
све уписане у ПЛ 141/0, укупне површине 147950 m2, и чине
блок парцелу БП 1.
2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп,
износи 147950 m², односно 14,795 hа. Пољопривредно
земљиште из претходнe подтачке додјељује се у закуп
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ради обављања ратарскe производње на период од 10
година, рачунајући од дана закључивања уговора о
закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 1.185,00 КМ. Закупац је дужан, прије
закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа
уплатити годишњу закупнину у износу од 1.066,60 КМ, а
која је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња
закупнина за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана
унапријед, на годишњем нивоу у износу од 1.185,00 КМ.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити
уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и
обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу
пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које
од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном
земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу, губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња”.
Број:09-013-274/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број
93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), члана 21. 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), чл. 36. и 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и претходно
прибављене сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске број 12.03.5330-2542-2/19 од 20.09.2019. године, Скупштина Града
Требиња на сједници, одржаној дана 02.10.2019. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, на подручју града Требиња
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I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске на подручју града
Требиња путем усменог јавног надметања за обављање
пољопривредне производње број 08-330-37-1/19 од
06.08.2019. године, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија,
понуда достављена на име Радована Анђелића, Требиње, за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске које се налази на територији града
Требиња.
II
1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Радована
Анђелића, Требиње (у даљем тексту: закупац)
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске означено као:
БП 13
- к.ч. број 580, описана као воћњаци, III класе, у
површини 1250 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 581, описана као воћњаци, III класе, у
површини 1380 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 582, описана као воћњаци, III класе, у
површини 3400 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 588/1, описана као воћњаци, III класе, у
површини 9740 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 588/2, описана као воћњаци, III класе, у
површини 6630 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 589/1, описана као воћњаци, III класе, у
површини 1000 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 589/2, описана као воћњаци, III класе, у
површини 940 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 589/3, описана као воћњаци, III класе, у
површини 2450 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 590, описана као воћњаци, III класе, у
површини 620 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 591/1, описана као воћњаци, III класе, у
површини 740 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 591/2, описана као воћњаци, III класе, у
површини 1800 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 592, описана као воћњаци, III класе, у
површини 3200 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 593/1, описана као воћњаци, III класе, у
површини 850 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 593/2, описана као воћњаци, III класе, у
површини 2950 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 594, описана као воћњаци, III класе, у
површини 1920 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 597/1, описана као воћњаци, III класе, у
површини 5890 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 597/2, описана као воћњаци, III класе, у
површини 2160 m2, К.О. Врпоље;
- к.ч. број 578, описана као воћњаци, III класе, у
површини 1850 m2, К.О. Врпоље,
све уписане у ПЛ
141/0, укупне површине 48770 m2 и чине блок парцелу
БП 13.
2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп,
износи 48770 m², односно 4,877 hа.
3) Достављена пријава је поднесена благовремено и уз
пријаву су достављени сви тражени докази о
испуњавању услова из јавног огласа.
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4) Пољопривредно земљиште из подтачке 1. ове тачке
додјељује се у закуп ради обављања сточарскe
производње на период од 10 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 395,00 КМ. Закупац је дужан, прије
закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа
уплатити годишњу закупнину у износу од 355,90 КМ, а која
је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина
за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед,
на годишњем нивоу у износу од 395,00 КМ.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити
уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и
обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу
пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које
од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном
земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу, губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња”.
Број:09-013-275/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број
93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), члана 21. 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), чл. 36. и 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и претходно
прибављене сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске број 12.03.5330-2542-4/19 од 20.09.2019. године, Скупштина Града
Требиња на сједници, одржаној дана 02.10.2019. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, на подручју града Требиња
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I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске на подручју града
Требиња путем усменог јавног надметања за обављање
пољопривредне производње број 08-330-37-1/19 од
06.08.2019. године, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија,
понуда достављена на име Александре Делић, Требиње, за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске које се налази на територији града
Требиња.
II
1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Александре
Делић, Требиње, (у даљем тексту: закупац) додјељује се
у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске означено као:
- к.ч. број 1238/3 Чичево 2 дио 5В, описана као ливада, у
површини 50000 m2, I класе, К.О. Чичево 2, уписана у
ПЛ 1/14.
2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп,
износи 50000 m², односно 5,0 hа. Пољопривредно
земљиште из претходне подтачке додјељује се у закуп
ради обављања воћарске и виноградарске производње
на период од 20 година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 505.00 КМ. Закупац је дужан, прије
закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа
уплатити годишњу закупнину у износу од 455,00 КМ, а која
је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина
за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед,
на годишњем нивоу у износу од 505.00 КМ.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити
уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и
обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу
пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које
од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном
земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу, губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња”.
Број:09-013-276/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________

Датум: 03.10.2019. год.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број
93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19) члана 21. 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), чл. 36. и 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и претходно
прибављене сагласности Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске број 12.03.5330-2542-3/19 од 20.09.2019. године, Скупштина Града
Требиња на сједници, одржаној дана 02.10.2019. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, на подручју града Требиња

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу
пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које
од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном
земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о
закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске на подручју града
Требиња путем усменог јавног надметања за обављање
пољопривредне производње број 08-330-37-1/19 од
06.08.2019. године, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија,
понуда достављена на име Драгана Косјерине, Требиње, за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске које се налази на територији града
Требиња.
II
1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Драгана
Косјерине, Требиње (у даљем тексту: закупац)
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у
својини Републике Српске означено као:
- к.ч. број 1638/1 Полице дио 2П, описана као воћњаци, у
површини 4000 m2, I класе, К.О. Полице, уписана у ПЛ
631/424.
2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп,
износи 4000 m², односно 0,4 hа. Пољопривредно
земљиште из претходне подтачке додјељује се у закуп
ради обављања повртларске производње на период од
10 година, рачунајући од дана закључивања уговора о
закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 44,00 КМ. Закупац је дужан, прије
закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа
уплатити годишњу закупнину у износу од 20,00 КМ, а која
је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина
за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед,
на годишњем нивоу у износу од 44,00 КМ.

На основу члана 39. став 1. и 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 02.10.2019. године, донијела је

IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити
уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и

VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке
не потпише уговор о закупу, губи сва права утврђена овом
одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња”.
Број:09-013-277/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________

О Д Л У К У
о приступању измјени дијела Регулационог плана
„Блаце-Абазовина“
I
Приступа се измјени дијела Регулационог плана „БлацеАбазовина“ (у даљем тексту План).
II
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који
је њен саставни дио.
III
1) Границе подручја на које се односи измјена дијела
Плана су:
- са јужне стране спој Каменог моста са улицом Мића
Љубибратића;
- са западне стране ријека Требишњица;
- са сјеверне стране ријека Требишњица и коло
Малтезово и
- са источне стране улица Мића Љубибратића.
2) Површина обухвата Плана је сса 39 500 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.

Датум: 03.10.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

VII
1) План се састоји од текстуалног и графичког дијела.
2) Текстуални дио Регулационог плана по дијеловима
простора, односно цјелинама и потцјелинама садржи
сљедеће урбанистичке стандарде за грађење и уређење
простора:
- намјена површина,
- подјела простора на просторне цјелине и потцјелине са
објашњењем свих битних критеријума за подјелу по
зонама и критеријума за подјелу,
- избор врста, односно типова регулационих и
нивелационих рјешења,
- одређивање грађевинских линија,
- приједлог за измјену, односно побољшање парцелације
или препарцелације према власништву над земљиштем,
- одређивање граничних параметара за кориштење,
односно
рационално
кориштење
земљишта
(коефицијент изграђености и коефицијент заузетости,
спратност објеката и друго), одређивање дијела
наслијеђених
фондова
за
замјену,
доградњу,
надоградњу и друго са образложењем,
- обезбјеђење
јавног
и
општег
интереса
у
функционисању простора: саобраћајних површина,
зелених и рекреативних површина, објекти пејзажне
архитектуре, простора за развој привреде и услуга, за
развој објеката непривреде односно јавних служби и
друго,
- услови за опремање свим врстама техничке и
комуналне инфраструктуре са условима прикључења у
мјери довољној да буду основ за издавање локацијских
услова,
- формирање урбанистичко - техничких услова за
изградњу, доградњу или надоградњу објеката према
типовима парцелације, регулације и параметара за
кориштење земљишта,
- услови за заштиту, очување, уређење и активирање
природних ресурса,
- природни услови за грађење (рељеф, хидрографија,
геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија,
сеизмичност, клима и друго),
- услови за очување заштиту и презентацију насљеђа
културе, природе и заштиту животне средине,
- услови за заштиту људи и добара у случају
елементарних непогода, ратних катастрофа и
технолошких акцидената,
- мјере енергетске ефикасности,
- услови за уклањање баријера за кретање лица са
умањеним тјелесним способностима,
- одређивање зона, дијелова зона, групе локација или
појединачних линија за које је потребно радити
урбанистички пројекат, односно расписати конкурс за
израду тог пројекта,
- економска валоризација плана и
- друго што проистиче из карактера задатог подручја,
односно његове изграђености.
3) Графички дио Регулационог плана чине све карте стања
и карте планираног рјешења прописане правилником из
члана 27. став 5. тачка а) Закона.
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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 приједог 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 мишљењима разматра се на јавној
расправи у року од 30 дана од дана затварања јавног
увида. Позив за јавну расправу ће се јавно објавити у
најмање једном дневном листу доступном на
територији РС. Уколико би се приједлог Плана на
основу прихваћених приједлога, примједаба и
мишљења достављених у току јавног увида, значајно
разликовао од нацрта документа, носилац припреме ће
поново организовати јавни увид који се може
спроводити највише два пута.
IX
1) Носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи
утврдиће приједлог Плана у складу са закључцима са
расправе, најдуже у року од 30 дана.
2) Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о
приједлогу Плана у року од 60 дана од дана утврђивања
приједлога.
X
Средства потребна за покривање материјалних трошкова за
израду Плана обезбиједиће Град Требиње.
XI
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење, а носилац израде одредиће се у складу са Законом.
XII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-278/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________

Датум: 03.10.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 65. стaв 3, члана 69. став 1, члана 73, члана
80, члана 125. стaв. 2, члана 134. став 2, члана 151, члана
151. а Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске”, број 40/13, 106/15 и 3/16),
члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и
члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња”, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
02.10.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
o измјени Одлуке о уређењу простора
и грађевинском земљишту
I
У Одлуци о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/16, 6/17, 2/18 и
3/19) члан 16. се мијења и гласи:
„Градско и остало грађевинско земљиште може се дати у
закуп на одређено вријеме највише 30 година“.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику ГрадаТребиња“.
Број:09-013-279/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09,
95/11 и 60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и 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 02.10.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
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 која је у својини Града Требиња, означена као:
- к.ч. број 2827 (стари операт) К.О. Требиње 1, описана
као кошћела, ораница, површине 2298 m2, уписане у зк.
ул. број 2812, власништво Града Требиња са 1/1 дијела
што одговара к.ч. број 2233/16 К.О. СП Требиње (нови
операт), површине 2298 m2 уписана у Пл. број 1952,
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
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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:09-013-280/19
Датум:02.10.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09,
95/11 и 60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и 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 02.10.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
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 која је у својини Града Требиња, означена као:
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к.ч. број 2828 (стари операт) К.О. Требиње 1, описана
као кошћела, ораница, површине 2288 m2, уписане у зк.
ул. број 2812, власништво Града Требиња са 1/1 дијела
што одговара к.ч. број 2233/17 К.О. СП Требиње (нови
операт), површине 2288 m2 уписана у Пл. број 1952,
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:09-013-281/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
_________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09,
95/11 и 60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чл.
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36. и 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 02.10.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
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 која је у својини Града Требиња, означена као:
- к.ч. број 2843 (стари операт) К.О. Требиње 1, описана
као кошћела, ораница, површине 6670 m2, уписане у зк.
ул. број 467, власништво Града Требиња са 1/1 дијела
што одговара к.ч. број 2291/37 К.О. СП Требиње (нови
операт), површине 6670 m2 уписана у Пл. број 1952,
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“.

Датум: 03.10.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број:09-013-282/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09,
95/11 и 60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и 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 02.10.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
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 која је у својини Града Требиња, означена као:
- к.ч број 2637/10 (стари операт) К.О. Требиње 1, описана
као пијесчина, ораница, површине 963 m2, уписане у зк.
ул. број 3892, власништво Града Требиња са 1/1 дијела
што одговара к.ч. број 2291/69 К.О. СП Требиње (нови
операт), површине 963m2 уписана у Пл. број 1952,
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
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прије дана одређеног за дан усменог јавног надметањалицитације. 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:09-013-283/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09,
95/11 и 60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и 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 02.10.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
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 која је у својини Града Требиња, означена као:
- к.ч. број 2637/11 (стари операт) К.О. Требиње 1,
описана као пијесчина, ораница, површине 903 m2,
уписане у зк. ул. број 3892, власништво Града Требиња
са 1/1 дијела што одговара к.ч. број 2291/68 К.О. СП
Требиње (нови операт), површине 903 m2 уписана у Пл.
број 1952, 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.
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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.

IV
Уговором биће регулисана међусобна права и обавезе
уговорних страна, а овлашћује се градоначелник Града
Требиња да у име Града Требиња закључи уговор о преносу
права својине на непокретности из тачке I ове одлуке.

V
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем огласа у
средствима јавног информисања и то најкасније 15 дана
прије дана одређеног за дан усменог јавног надметањалицитације. 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.

Број:09-013-285/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-284/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
_________________________________________________
На основу члана 348. став 6. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09,
95/11 и 60/15), члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) 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 02.10.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о преносу права својине на непокретности
I
Град Требиње преноси, без нанаде право својине на
непокретности, на Републику Српску – Владу –
Министарство унутрашњих послова Републике Српске и то
на непокретности означеној као к.ч. број 546/14 К.О. СП
Горица, описана као Дураковина, економско двориште,
површине 1876 m2 уписана у зк. уложак број 1149,
власништво Града Требиња са 1/1 дијела, што одговара у
новом операту к.ч. број 1022/2 К.О. Горица 1, површина
1876 m2, уписана у Пл. број 497, посјед Град Требиње са 1/1
дијела, а која непокретност ће служити за потребе рада
Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
II
Право својине на земљишту из тачке I ове одлуке, преноси
се без накнаде.
III
На основу ове одлуке Град Требиње и Република Српска,
Влада Републике Српске - Министарство унутрашњих
послова, закључиће уговор о преносу права својине.

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 36. став 2. тачка 23. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и чл. 194. и 197. 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 02.10.2019. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о избору замјеника градоначелника Града Требиња
I
Госпођа Слађана Скочајић бира
градоначелника Града Требиња.

се

за

замјеника

II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
ојављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-286/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и
члана 92. и 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 3/13,
8/17 и 9/18), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 02.10.2019. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о остваривању Програма рада
Скупштине Града Требиња за период април - јун 2019.
године.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-263/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 31. и члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
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Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 02.10.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Информација о стању безбједности на
подручју града Требиња за период од 01.01.2019. до
30.06.2019. године.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-264/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 4. и члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 02.10.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Извјештај о стању дуга и издатим
гаранцијама Града Требиња на дан 30.06.2019. године.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-268/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 44. Закона о буџетском систему Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 36. став 2. тачка 4. и
члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана
150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18)
и члана 30. Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 10/18 и 6/19),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана
02.10.2019. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Извјештај о коришћењу средстава буџетске
резерве у периоду 01.01. - 30.06.2019. године.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-269/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.10.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
_________________________________________________
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), чл. 58. и 73. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17), Градоначелник Града Требиња, донио је

Број: 7 - Страна:

17

ОДЛУКУ
о расподјели новчаних средстава за помоћ дјеци из
подручних одјељења основних школа „Вук Караџић“
Требиње и „Јован Јовановић Змај“ Требиње
I
Овом одлуком одређују се ближи услови и начин
расподјеле новчаних средстава дјеци која похађају нaставу
у оквиру подручних одјељења горе наведених основних
школа.
II
Критеријуми за оставривање права на финансијску помоћ
су:
- да дијете похађа наставу у једном од подручних
одјељења основних школа „Вук Караџић“ Требиње и
„Јован Јовановић Змај“ Требиње;
- имовинско стање породичног домаћинства;
- да је дијете похађало наставу у једном од одјељења у
петоразредној подручној ОШ, а од шестог до деветог
похађа наставу у централној школи.
III
1) Финансијска помоћ се исплаћује на текући рачун
родитеља дјеце из тачке I, ове одлуке, за вријеме
трајања школске 2019/2020. године, у износу од:
- 50,00 КМ - у случају да су родитељи дјетета запослени;
- 50,00 КМ - у случају да је један родитељ запослен, а
други пензионер;
- 75,00 КМ - у случају да је један од родитеља запослен, а
други родитељ незапослен;
- 75,00 КМ - у случају да је родитељ самохран и
запослен;
- 75,00 КМ - у случају да су родитељи пензионери;
- 125,00 КМ - у случају да је родитељ самохран и
незапослен/пензионер;
- 125,00 КМ - у случају да су родитељи незапослени;
- 125,00 КМ - у случају да је родитељ пензионер, а други
незапослен.
2) Исплата предметних новчаних средстава ће се вршити
током 2019. године у четири мјесечне рате, а у 2020.
години у пет мјесечних рата.
IV
1) Остваривање права на додјелу финансијске помоћи
врши се на основу документације коју доставља
подносилац захтјева и то:
- Извод из матичне књиге рођених за дијете;
- ЦИПС-ова пријава пребивалишта за дијете и
родитеље/стратеље;
- Потврда са Завода за запошљавање РС у случају
незапослености, а чек од пензије ако је пензионер;
- Кућна листа;
- Потврда из основне школе о похађању наставе у једном
од подручних одјељења основних школа „Вук Караџић“
Требиње и „Јован Јовановић Змај“ Требиње;
- Потврда из основне школе да је дијете похађало
петоразредну подручну ОШ, а да сада иде у централну
ОШ;
- Копија текућег рачуна родитеља/старатеља.
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2) Градоначелник ће расписати јавни позив којим ће се
утврдити начин и рок подношења претходно наведене
документације.
3) У случају да током остваривања права финансијске
помоћи дође до промијењених околности које се
огледају у чињеници промјене пребивалишта
корисника права/родитеља, исти губе право на
остваривање предметне помоћи.
V
О расподјели финансијске помоћи по овој одлуци одлучује
Комисија коју именује градоначелник. Комисија разматра
приспјеле захтјеве, утврђује да ли исти испуњавају услове
из ове одлуке, те на основу прикупљене документације
упућује писмени приједлог градоначелнику. О писменом
приједлогу Комисије градоначелник одлучује закључком,
на основу кога ће се урадити појединачна рјешења за сваког
корисника.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-40/19
Градоначелник
Датум:03.09.2019. године
Мирко Ћурић, с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), 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 чланом 5. Закона о финансирању политичких
странака из Буџета Републике, града и општине („Службени
гласник Републике Српске“, број 65/08), градоначелник
Града Требиња, донио је
ОДЛУКУ
о расподјели дијела средстава планираних Буџетом
Града Требиња за 2019. годину у вези финансирања
политичких странака и независних кандидата
I
Дио средстава Буџета Града Требиња, планиран за
финансирање политичких странака и независних кандидата,
у висини 31.200,00 КМ распоређују се на ниже назначене
субјекте у назначеним износима, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Савез независних социјалдемократа
– Милорад Додик
Партија демократског прогреса
Српска демократска странка
Демократски народни савез
Социјалистичка партија
Уједињена Српска
Покрет за Требиње
Партија уједињених пензионера
Независни кандидат

713,33 КМ
713,33 КМ
713,33 КМ
713,33 КМ
713,33 КМ
713,33 КМ
713,33 КМ
713,33 КМ
713,33 КМ

II
Поред средстава из тачке I ове одлуке назначеним
субјектима, припадају и ниже назначени износи:

Број: 7 - Страна:

1. Савез независних социјалдемократа – Милорад Додик
2. Партија демократског прогреса
3. Српска демократска странка
4. Демократски народни савез
5. Социјалистичка партија
6. Уједињена Српска
7. Покрет за Требиње
8. Партија уједињених пензионера
9. Независни кандидат
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9.399,30 КМ
5.126,90 КМ
3.417,93 КМ
1.708,97 КМ
1.708,97 КМ
854,49 КМ
854,49 КМ
854,49 КМ
854,49 КМ

III
Средства из тачке I и II ове одлуке Одјељење за финансије
дозначиће на рачун назначених субјеката до краја децембра
2019. године, сагласно извршењу Буџета Града Требиња.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-39/19
Градоначелник
Датум:22.08.2019. 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: 04-400-382-1/19 од 09.08.2019. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
позиција 5113 – дефинисана као „издаци за набавку
постројења и опреме“ умањује за износ од 5.000,00 КМ, а
увећава позиција 4127 – дефинисана као „расходи за
стручне услуге“ за износ од 5.000,00 КМ, а све у оквиру
буџета 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:11-400-385/19
Градоначелник
Датум:14.08.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/18), а на основу сагласности на
реалокацију Одјељења за финансије број: ИД-06-132/19 од
16.08.2019. године, градоначелник Града Требиња, донио је

Датум: 03.10.2019. год.
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ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањује позиција у оквиру Одјељења за просторно
уређење како слиједи:
- 5117 – Издаци за осталу нематеријалну, произведену
имовину ....................................................... 29.100,00 КМ
- пројектна документација за Стари Град за износ од
................................................................. 29.100,00 КМ
а увећавају позиције:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5111 – Издаци за изградњу и прибављање објеката
....................................................................... 15.000,00 КМ
- Спомен соба за изос од ........................ 15.000,00 КМ
- 5117 – Издаци за осталу нематеријалну, произведену
имовину ...................................................... 14.100,00 КМ
- Измјена Зонинг плана „Ново Требиње“ за износ од
................................................................ 7.000,00 КМ
- Географски информациони систем (ГИС) за износ
од ............................................................. 7.100,00 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:11-400-394/19
Градоначелник
Датум:16.08.2019. 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 6/19) и интерним дописом Одјељења
за финансије број: ИД-06-158-2019 од 12.09.2019. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ Гимназија „Јован Дучић“ Требиње на
План и програм утрошка средстава планираних за издатке
за произведену сталну имовину планираних Ребалансом
Буџета Града Требиња за 2019. годину (План број: 01-556/119 од 13.08.2019. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-388/19
Градоначелник
Датум:13.09.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

Број: 7 - Страна:
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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 6/19) и интерним дописом Одјељења
за финансије број: ИД-06-158-2019 од 12.09.2019. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Техничка школа“ Требиње на План и
програм утрошка средстава планираних за издатке за
произведену сталну имовину планираних Ребалансом
Буџета Града Требиња за 2019. годину (План број: 01-5221/19 од 13.08.2019. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-389/19
Градоначелник
Датум:13.09.2019. 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 6/19) и интерним дописом Одјељења
за финансије број: ИД-06-158-2019 од 12.09.2019. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Центар средњих школа“ Требиње на
План и програм утрошка средстава планираних за издатке
за произведену сталну имовину планираних Ребалансом
Буџета Града Требиња за 2019. годину (План број: 03-34/319 од 14.08.2019. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-391/19
Градоначелник
Датум:13.09.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/18 и 6/19) и дописом Одјељења за
финансије број: ИД-06-160-2019 од 18.09.2019. године,
градоначелник Града Требиња, донио је

Датум: 03.10.2019. год.
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ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањује позиција у оквиру Стручне службе
градоначелника:
- 4151 – грантови у иностранству за суфинансирае
пројеката од интереса за Град за износ од
...................................................................... 24.000,00 КМ,
а увећавају позиције:
у оквиру ЈУ „Агенција за развој малих и средњих
предузећа“ Града Требиња у укупном износу од 24.000,00
КМ, на сљедећим позицијама:
- 4123 – расходи за режијски материјал за износ од
........................................................................... 450,00 КМ,
- 4124 – расходи за материјал за посебне намјене за
износ од ........................................................... 800,00 КМ,
- 4126 – расходи по основу путовања и смјештаја за
износ од ........................................................... 500,00 КМ,
- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од
........................................................................ 1.300,00 КМ,
- 4129 – остали непоменути расходи за износ од
........................................................................... 250,00 КМ,
- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за
износ од ...................................................... 20.700,00 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:11-400-433/19
Градоначелник
Датум:20.09.2019. 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 6/19) и сагласности Одјељења
за финансије број: 04-400-436-1/19 од 20.09.2019. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
позиција 4129 – дефинисана као „остали некласификовани
расходи“ умањује за износ од 3.000,00 КМ, а увећава
позиција 5112 – дефинисана као „издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката“ за износ
од 3.000,00 КМ, а све у оквиру буџета буџетског корисника
ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша
радост“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

Број: 7 - Страна:
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III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-441/19
Градоначелник
Датум:24.09.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/18 и 6/19), а на основу сагласности
на реалокацију Одјељења за финансије број: ИД-06-168/19
од 01.10.2019. године, градоначелник Града Требиња, донио
је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањују сљедеће позиције:
у оквиру Стручне службе градоначелника:
- 4127 – Расходи за стручне услуге за износ од
....................................................................... 40.000,00 КМ,
- 4129 – Остали некласификовани расходи за износ од
....................................................................... 10.000,00 КМ,
у оквиру Одјељења за финансије:
- 4127 – Расходи за стручне услуге за износ од
......................................................................... 5.000,00 КМ,
- 4129 – Остали некласификовани расходи за износ од
....................................................................... 10.000,00 КМ,
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5117 – Пројектна документација за Стари Град у износу
од .................................................................... 6.900,00 КМ,
- 5117 – Урбанистички план Требиње у износу од
....................................................................... 36.250,00 КМ,
- 4127 – Расходи за стручне услуге за износ од
............................................................................ 15.000 КМ,
у оквиру Одјељења за општу управу:
- 4125
–
Расходи
за
текуће
одржавање
....................................................................... 10.000,00 КМ,
а увећавају позиције:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5111 – изградња тартан подлоге око дјечијег игралишта
за износ од 5.900,00 КМ,
- 5117 – Издаци за нематеријалну, произведену имовину
за износ од 31.000,00 КМ и то:
Измјена Регулационог плана Блаце – Абазовина 3.000,00
КМ,
Измјена пројекта околног уређења зграде ЦЕБ 2 7.000,00
КМ,
Пројекат реконструкције раскрснице Душанове и др. Левија
5.000,00 КМ,
УТ услови за изградњу кружног тока у улици Вука
Мићуновића 2.000,00 КМ,
Главни пројекат кружног тока у улици Вука Мићуновића
4.000,00 КМ,
Пројекат оборинске одводње у улици кроз Петрово поље
3.000,00 КМ,
Измјена Главног пројеката западне обилазнице 7.000,00
КМ,
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у оквиру Одјељења за финансије:
- 4873 – трансфери јединицама локалне самоуправе
77.000,00 КМ,
у оквиру Стручне службе градоначелника:
- 4161 – дознаке у земљи за износ од 10.000,00 КМ,
у оквиру Одјељења за општу управу:
- 4152 – грантови у земљи – Грант за ДВД Зупци за износ од
6.000,00 КМ,
у оквиру ЈУ Народна библиотека:
- 4111 – расходи за бруто плате за износ од 3.250,00 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:11-400-469/19
Градоначелник
Датум:03.10.2019. 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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Јавној установи „Дом младих“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Јавној установи „Дом младих“ Требиње
број: 292-08/19 од 09.08.2019. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број: 7 - Страна:

21

Даје се сагласност на Правилник о измјени Правилника о
раду Јавне установе „Дом младих“ Требиње, број: 293-08/19
од 09.08.2019. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-38-1/19
Градоначелник
Датум:23.08.2019. 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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Јавној установи „Базени“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Јавној установи „Базени“ Требиње број:
254/19 од 03.09.2019. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-41/19
Градоначелник
Датум:06.09.2019. 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

Број:11-022-38/19
Градоначелник
Датум:23.08.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

САГЛАСНОСТ
на Правилник о тестирању запослених у Јавној
установи за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње на алкохол и друга средства
зависности

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

I
Даје се сагласност на Правилник о тестирању запослених у
Јавној установи за предшколско васпитање и образовање
дјеце „Наша радост“ Требиње на алкохол и друга средства
зависности број: 661-1/19 од 09.09.2019. године.

САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјени Правилника о раду Јавне
установе „Дом младих“ Требиње

II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

I

Број:11-022-44/19
Градоначелник
Датум:24.09.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

Датум: 03.10.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
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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

I
Даје се сагласност на годишњи програм рада Јавне установе
за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша
радост“ Требиње за радну 2019/2020. годину, број: 672/19
од 09.09.2019. године.

САГЛАСНОСТ
на Одлуку о критеријима за ослобађање од плаћања
услуга у Јавној установи за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње

II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавне
установе за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње, број: 666/19 од 09.09.2019. године,
којом се утврђују критерији по којима ће се ослободити од
плаћања услуга поједине категорије корисника услуга у
временском периоду од 01.09.2019. године до 31.08.2020.
године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-46/19
Градоначелник
Датум:26.09.2019. 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
САГЛАСНОСТ
на Извјештај о реализацији годишњег програма рада
Јавне установе за предшколско васпитање и образовање
дјеце „Наша радост“ Требиње за радну 2018/2019. годину
I
Даје се сагласност на Извјештај о реализацији годишњег
програма рада Јавне установе за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње за радну
2018/2019. годину, број: 671/19 од 09.09.2019. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-47/19
Градоначелник
Датум:26.09.2019. 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
САГЛАСНОСТ
на годишњи програм рада Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша
радост“ Требиње за радну 2019/2020. годину

Број:11-022-51/19
Градоначелник
Датум:26.09.2019. 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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама Правилника о организацији
послова и радних задатака и потребним радницима у
Јавној установи „Агенција за развој малих и средњих
предузећа“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама Правилника о
организацији послова и радних задатака и потребним
радницима у Јавној установи „Агенција за развој малих и
средњих предузећа“ Требиње број: 226-1-09/19 од
16.09.2019. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-52/19
Градоначелник
Датум:24.09.2019. 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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о етичком кодексу и понашању у Јавној
установи за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о етичком кодексу и
понашању у Јавној установи за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, број: 663/19 од
09.09.2019. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-45/19
Градоначелник
Датум:03.10.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

Датум: 03.10.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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
САГЛАСНОСТ
на Одлуку о допуни Статута Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша
радост“ Требиње
I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута Јавне
установе за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње, број: 668/19 од 09.09.2019. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-48/19
Градоначелник
Датум:03.10.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића 2, 89 101 Требиње, на основу Одлуке о
избору предсједника Управног одбора и Одлуке о избору
предсједника скупштине станара, извршило је промјену
уписа лица овлаштених за заступање Заједнице етажних
власника, Милоша Обилића 19 у Требињу.
Из регистра се брише предсједник Управног одбора,
Милијана Пржуљ, умјесто ње се уписује као нови
предсједник Управног одбора Јелена (Трипа) Ђурић.
Из регистра се брише предсједник скупштине станара,
Мирјана Ђурић, умјесто ње се уписује као нови предсједник
Управног одбора Јелена (Владимира) Ђурић.
Број: 06-372-9-1/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 12.09.2019. године
Бојан Чворо,с.р.
___________________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића 2, 89 101 Требиње, на основу Одлуке о
избору предсједника Управног одбора, извршило је
промјену уписа лица овлаштених за заступање Заједнице
етажних власника, Републике Српске бб у Требињу.
Из регистра се брише предсједник Управног одбора, Сандра
Кундачина, умјесто ње се уписује као нови предсједник
Управног одбора Драгиша Петричевић.
Број: 06-372-172/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 12.09.2019. године
Бојан Чворо,с.р.
___________________________________________________

Број: 7 - Страна:
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УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића 2, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-22/19 од 20.09.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-208, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Никшићки пут 18.
Оснивачи: 10 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 Душко Милојевић,
предсједник Управног одбора, самостално и без
ограничења. Заједницу заступа и Радован Брњош,
предсједник Скупштине.
Број: 06-372-22/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 20.09.2019. године
Бојан Чворо,с.р.
___________________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића 2, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-173/19 од 16.07.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-210, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Републике Српске 4
– Источна.
Оснивачи: 24 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 Синиша Дошло,
предсједник Управног одбора, самостално и без
ограничења. Заједницу заступа и Мирко Вулетић,
предсједник Скупштине.
Број: 06-372-173/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 20.09.2019. године
Бојан Чворо,с.р.
___________________________________________________

Датум: 03.10.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Одлука о измјени Одлуке о дугорочном кредитном задужењу,
2. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града Требиња у периоду 01.01. - 30.06.2019. године,
3. Одлука о усвајању Плана управљања заштићеним спомеником природе „Павлова пећина“
за период 2019 – 2029. година,
4. Одлука о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју града Требиња,
5. Одлука о условима организовања, начину кориштења и наплате паркирања возила
на јавним паркиралиштима на подручју града Требиња,
6. Одлука о измјени одлуке о начину, организацији и условима за вршење такси превоза
на подручју града Требиња,
7. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске на подручју града Требиња,
8. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске на подручју града Требиња,
9. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске на подручју града Требиња,
10. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске на подручју града Требиња,
11. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана „Блаце-Абазовина“,
12. Одлука о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту,
13. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња,
14. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња,
15. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња,
16. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња,
17. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња,
18. Одлука о преносу права својине на непокретности,
19. Одлука о избору замјеника градоначелника Града Требиња,
20. Закључак о прихватању Извјештаја о остваривању Програма рада Скупштине Града Требиња
за период април-јун 2019. године,
21. Закључак о прихватању Информације о стању безбједности на подручју града Требиња
за период од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године,
22. Закључак о прихватању Извјештаја о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња
на дан 30.06.2019. године,
23. Закључак о прихватању Извјештаја о кориштењу средстава Буџетске резерве за период
од 01.01. до 30.06.2019. године.
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука о расподјели новчаних средстава за помоћ дјеци из подручних одјељења основних школа
„Вук Караџић“ Требиње и „Јован Јовановић Змај“ Требиње,
2. Одлука о расподјели дијела средстава планираних Буџетом Града Требиња за 2019. годину
у вези финансирања политичких странака и независних кандидата,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Закључак,
8. Закључак,
9. Закључак,
10. Закључак,
11. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у Јавној установи „Дом младих“ Требиње,
12. Сагласност на Правилник о измјени Правилника о раду Јавне установе „Дом младих“ Требиње,
13. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у Јавној установи „Базени“ Требиње,
14. Сагласност на Правилник о тестирању запослених у Јавној установи за предшколско васпитање
и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње на алкохол и друга средства зависности,
15. Сагласност на Одлуку о критеријима за ослобађање од плаћања услуга у Јавној установи
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Датум: 03.10.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 7 - Страна:

за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,
16. Сагласност на Извјештај о реализацији Годишњег програма рада Јавне установе за предшколско васпитање
и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње за радну 2018/2019. годину,
17. Сагласност на Годишњи програм рада Јавне установе за предшколско васпитање
и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње за радну 2019/2020. годину,
18. Сагласност на Правилник о измјенама Правилника о организацији послова и радних задатака
и потребним радницима у Јавној установи „Агенција за развој малих и средњих предузећа“ Града Требиња,
19. Сагласност на Правилник о етичком кодексу и понашању у Јавној установи за предшколско васпитање
и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,
20. Сагласност на Одлуку о допуни Статута Јавне установе за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње.
ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
4. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.

_________________________________________________________________________________
Издавач: Скупштина Града Требиња - Стручна служба Скупштине. Улица Вука Караџића бр. 2
89101 Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби.
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