
 

 

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

 

 

 

 

   

 

Година LIV                                Требиње, 08.03.2017. године                                             Број: 2 

 

 

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

локалној самоуправи („Службени Гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној 

дана 06.03.2017. године, донијела је 

  

О Д Л У К У 

о приступању изради Стратегије развоја града 

Требиња од 2018. до 2025. године 
 

Члан 1. 

Приступа се изради Стратегије развоја града 

Требиња од 2018. до 2025. године. 
 

Члан 2. 

Овлашћује се Градоначелник Града Требиња да 

именује Одбор за координацију активности у 

поступку израде Стратегије развоја града 

Требиња (у даљем тексту Одбор), који ће радити 

на координацији активности у поступку израде 

Стратегије развоја града Требиња, а сачињаваће 

га: стручњаци из привреде, ванпривреде, Градске 

управе, Савјета за привреду и удружења грађана. 
 

Члан 3. 

Задаци Одбора су: 

- Дефинисање пројектног задатка, 

- Утврђивање методологије израде Стратегије, 

- Процјена потребних средстава за израду 

Стратегије, 

- Подношење Приједлога Градоначелнику за 

провођење поступка јавне набавке за израду 

Стратегије и израда тендерског документа, 

- Учешће у свим фазама израде Стратегије и 

припремним радњама за подношење Нацрта и 

Приједлога Стратегије Скупштини Града 

Требиња на усвајање. 

 

Члан 4. 

Одбор може да формира одговарајући број 

радних тијела за поједине области које ће бити 

обухваћене Стратегијом, као и да у складу са 

важећим законским прописима ангажује 

истакнуте стручњаке, научне и стручне 

институције. 

 

Члан 5. 

Одбор има обавезу да проведе све активности из 

своје надлежности на изради Стратегије до краја 

2017. године. 

 

Члан 6. 

Одбор између својих чланова бира предсједника и 

секретара Одбора. 
 

Члан 7. 

Служба за локално-економски развој, инвестиције 

и енергетску ефикасност, Одјељење за привреду 

Града Требиња и Савјет за привреду су надлежни 

да прате рад Одбора, дају мишљења, сугестије и 

приједлоге како би се овај пројекат завршио 

квалитетно и у року. 
 

Члан 8. 

Буџетом Града Требиња за 2017. годину 

планирана су средства за финансирање израде 

овог документа. 
 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-98/17 

Датум:06.03.2017. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 
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На основу члана 38. и 40. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

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

члана 17. и 36. Статута Града Требиња 

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

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

сједници одржаној дана 06.03.2017. године, 

донијела је     

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради Урбанистичког плана 

„Требиње“ 

  

I 

Приступа се изради Урбанистичког плана 

„Требиње“ (у даљем тексту План). 

 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког 

дијела, који је њен саставни дио. 

 

III 

Граница подручја на које се односи израда Плана 

je дефинисана Урбанистичким планом „Требиње 

2015“ и чине је катастарске општине: 

Мостаћи, Гомиљани, Горица, Требиње, Полице, 

Нецвијеће, Арсланагића мост, Придворци, 

Чичево, Волујац, Бихово те дијелови 

катастарских општина Правица, Површ и 

Рашевићи. 

IV 

Површина обухвата Плана је 10 027,40 хектара. 

 

V 

 План се доноси за временски период од 15 

година. 

VI 

(1) Смjернице за израду Плана: 

Смјернице за израду Плана израдиће носилац 

припреме Плана. 

(2) Носилац израде Плана је дужан да се 

приликом израде Плана руководи свим важећим 

законским прописима и програмским задатком. 

 

VII 

Рок израде Плана је 12 мјесеци од дана доношења 

ове одлуке. 

 

VIII 

1) План се састоји од текстуалног и графичког 

дијела. 

2) Текстуалним дијелом Плана детаљније се 

разрађује:  

- концепција уређења простора (формирање 

уређења зона, цјелина и подцјелина 

одређивање намјена и друго), границе уже и 

шире урбане зоне (ако је потребно), 

- границе осталих земљишта у обухвату плана 

и контактним зонама, 

- критеријуми за формирање зона (цјелина и 

подцјелина), 

- урбанистички и други услови за уређење 

градског грађевинског земљишта и других 

земљишта по цјелинама, 

- природни услови (морфолошке, хидролошке, 

геолошке, инжењерско-геолошке, инжење-

рско-сеизмолошке, климатске и друге са 

мјерама за заштиту, очување и активирање 

природних ресурса), 

- земљишна политика, 

- распоред и концепција општих центара 

јавних функција, радних зона и објеката 

непривреде и центара рекреације, 

- мјере заштите културно-историјског насљеђа 

природе и заштите животне средине, 

- систем зелених простора (стање, могућности 

и циљеви развоја), 

- мјере заштите људи и добара за случај 

елементарних непогода, ратних катастрофа и 

технолошких акцидената, 

- рјешења саобраћајне, водне, енергетске, 

комуналне и друге инфраструктуре, 

- критеријуми и правила за уређење, 

коришћење, изградњу свих врста планираних 

објеката и зона односно намјена и 

- услови за спровођење плана документима 

просторног уређења нижег реда по 

територијама, приоритету и остали услови. 

3) Графички дио Урбанистичког плана чине све 

карте стања и карте планираног рјешења, 

прописане правилником из члана 27. став 5. 

тачка а) Закона. 

 

IX 

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 најмање 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 

сједишту Града Требиња и ту ће се 
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прикупљати приједлози, примједбе и 

сугестије заинтересованих лица, на основу 

чега се припрема мишљење о нацрту 

документа и шаље носиоцу израде. 

7) Носилац израде Плана ће размотрити све 

примједбе, приједлоге и мишљења 

достављена у току јавног увида и о њима 

заузети и образложити свој став и тај став у 

писменој форми доставити носиоцу припреме 

Плана и лицима која су доставила своје 

приједлоге, примједбе и мишљења. 

8) Став носиоца израде Плана према 

примједбама, приједлозима и мишљенима  

разматра се на јавној расправи у року од 30 

дана од дана затварања јавног увида. 

9) Позив за јавну расправу ће се јавно објавити 

у најмање једном дневном листу доступном 

на територији Републике Српске. 

10) 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. 

 

X 

1) Носилац припреме Плана по одржаној јавној 

расправи утврдиће приједлог Плана у складу 

са закључцима са расправе, најдуже у року од 

30 дана и исти доставити министру на 

сагласност. 

2) Скупштина Града Требиња дужна је да 

одлучи о приједлогу Плана у року од 60 дана 

од дана утврђивања приједлога.  

 

XI 

Средства потребна за покривање материјалних 

трошкова за израду Плана обезбиједиће Град 

Требиње. 

 

XII 

Носилац припреме Плана је Одјељење за 

просторно уређење, а носилац израде Плана ће се 

одредити у складу са прописима о јавним 

набавкама.  

 

XIII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-99/17 

Датум:06.03.2017.године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 50. Закона 

о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03) и члана 

36. став 2. алинеја 19. Статута Града Требиња 

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

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

сједници одржаној дана 06.03.2017. године, 

донијела је  

О Д Л У К У 

 

I 

Господин Велибор Бодирога, дипломирани 

правник именује се на мјесто Секретара 

Скупштине Града Требиња, на вријеме трајања 

мандата Скупштине.  

 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  

 

Број:09-013-100/17 

Датум:06.03.2017. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК  

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 
 

На основу члана 36. и 72. Статута Града Требиња 

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

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

сједници одржаној дана 06.03.2017. године, 

донијела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању чланова Комисије за давање 

приједлога назива насеља, улица, тргова, 

мостова, институција, установа и друштава на 

подручју града Требиња 

 

I 

У Комисију за давање приједлога назива насеља, 

улица, тргова, мостова, институција, установа и 

друштава на подручју града Требиња, именују се: 
 

1. Градоначелник Града Требиња - предсједник 

2. Предсједник Скупштине Града Требиња - 

замјеник предсједника 

3. Замјеник Градоначелника – члан 

4. Ђорђо Одавић - члан 

5. Ервин Побрић – члан 

6. Неђељко Марић - члан 

7. Саво Пујић - члан 

8. Љиљана Перовић - члан 
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9. Ђорђе Вучинић - члан 

10. Слободан Драговић Шупљеглав - члан 

11. Михајло Тешановић - члан 

12. Драган Ковач – члан 

13. Љубиша Анђелић – члан 

14. Коча Говедарица – члан 

15. Весна Андрић – члан 

16. Марко Рикало – члан 

17. Ивана Грујић – члан 

18. Недељко Мићановић – члан 

19. Данило Бендераћ – члан. 

 

II 

За секретара Комисије именује се господин 

Борислав Грубач. 

III 

Задатак Комисије је да изврши анализу 

постојећих назива и предложи евентуалне 

промјене истих, као и да предложи називе улица 

које немају назив. 

IV 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука број: 09-013-119/13 од 04.04.2013. године 

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

 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-101/17 

Датум:06.03.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), а у складу са 

чланом 11. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

37/12 и 90/16) и на основу члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 06.03.2017. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о проширеним 

правима у социјалној заштити Града Требиња 

 

Члан 1. 

У Одлуци о проширеним правима у социјалној 

заштити Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13 и 3/14) у члану 4. тачке 

7. и 8. бришу се, а тачке 9, 10. и 11. постају тачке 

7, 8. и 9. 

 

Члан 2. 

У члану 5. став 1. мијења се и гласи: 

„(1) Помоћ за задовољавање повећаних хигије-

нских потреба је право које остварују лица са 

инвалидитетом која због проблема контролисања 

столице и мокрења имају повећане хигијенске 

потребе и повећане трошкове одржавања 

хигијене. Право остварују лица код којих је 

неспособност наступила прије петнаесте године 

живота, као и лица код којих је неспособност 

наступила у радно способном периоду (до 65. 

године живота) и траје док за то постоје Одлуком 

прописани услови.“ 

 

Члан 3. 

У члану 6. став 2. мијења се и гласи: 

„(2) Висина права на помоћ за задовољавање 

повећаних хигијенских потреба обрачунава се у 

проценту од просјечне нето плате остварене у 

Републици Српској у претходној години и износи: 

1) 15% од основице за лице код којег постоји 

инконтиненција столице и мокрења, 

2) 10% од основице за лице које има честе 

незгоде у контроли столице и мокрења.“ 

 

Члан 4. 

У члану 13. став 2. мијења се и гласи: 

„(2) Помоћ за опрему корисника исплаћује се 

једном годишње.“ 

 

Члан 5. 

Чланови 16. и 17. бришу се. 

 

Члан 6. 

У члану 18. иза става 3. додаје се став 4. који 

гласи: 

„(4) Лице које је остварило право на помоћ за 

сношење трошкова сервисних услуга превоза, 

исхране и смјештаја ученика са инвалидитетом 

који стичу основно образовање не може 

остварити право из члана 5. и члана 7. Одлуке.“ 

 

Члан 7. 

У члану 24. иза става 1. додаје се став 2. који 

гласи: 

„(2) Права утврђена предметном Одлуком могу се 

остваривати док за то постоје обезбијеђена, 

односно расположива средства у Буџету Града 

Требиња намијењена за проширена права у 

социјалној заштити.“ 

 

Члан 8. 

Досадашњи чланови 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. и 

26. постају чланови 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. и 

24. 
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Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-103/17 

Датум:06.03.2017. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. у вези са 

тачком 9. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

сједници одржаној дана 06.03.2017. године, 

донијела је   

О Д Л У К У 

о термину одржавања Манифестације 

„Дучићеве вечери поезије“ 

 

I 

Манифестације посвећене пјеснику Јовану 

Дучићу одржаваће се сваке године у два термина. 

Манифестација под називом „Дучићев дан“ 

одржаваће се у прољетном термину (7. априла), а 

манифестација „Дучићеве вечери поезије“ у првој 

половини октобра. 

 

II 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о термину одржавања Манифестације 

„Дучићевe вечери поезије“, број: 09-013-100/14 од 

28.03.2014. године. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-104/17 

Датум:06.03.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. у вези са 

тачком 9.  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

сједници одржаној дана 06.03.2017. године, 

донијела је  

О Д Л У К У 

о именовању Савјета „Дучићевих вечери 

поезије“ 

 

I 

У Савјет Манифестације „Дучићеве вечери 

поезије“ именују се: 

 

1. Градоначелник Града Требиња - 

Предсједник Савјета 

2. Његово Преосвештенство Епископ Захумско 

– Херцеговачки и Приморски, господин 

Григорије 

3. Предсједник Скупштине Града Требиња 

4. Замјеник Градоначелника Града Требиња 

5. Начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности 

6. Директор Гимназије „Јован Дучић“ Требиње  

7. Министар просвјете и културе Републике 

Српске 

8. Министар културе Републике Србије 

9. Предсједник Удружења књижевника РС 

10. Предсједник Удружења књижевника Србије 

11. Предсједник Књижевне заједнице Јован 

Дучић 

12. Проф.др Вељко Брборић - Филолошки 

факултет Београд 

13. Проф.др Ирина Деретић - Филозофски 

факултет Београд 

14. Проф.др Драган Јовановић - Учитељски 

факултет Београд 

15. Проф.др Ранко Поповић - Филозофски 

факултет Бања Лука 

16. Проф.др Драган Станић – Матица српска 

Нови Сад 

17. Желидраг Никчевић - књижевник 

18. Мирослав Максимовић - пјесник 

19. Владимир Кецмановић – књижевник 

20. Ђорђе Вучинић 

21. Неђељко Марић 

22. Ђорђо Одавић 

23. Брано Дурсун 

24. Олгица Цице. 

 

II 

Савјет „Дучићевих вечери поезије“: 

 доноси програм „Дучићевих вечери поезије“, 

 именује жири за додјелу Дучићеве награде, 

 именује по потреби комисије и радна тијела 

Савјета, 

 усваја финансијски план и коначан обрачун 

трошкова „Дучићевих вечери поезије“,  

 подноси Извјештај о одржаној Манифестацији 

Скупштини Града. 

 

III 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о именовању Савјета Манифестације 

„Дучићевих вечери поезије“, број: 09-013-117/13 

од 04.04.2013. године. 
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IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  
 

Број:09-013-105/17 

Датум:06.03.2017. године 

     ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 4. и 6. 

Закона о јавним путевима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 89/13), члана 187. Закона 

о стварним правима („Службени гласник 

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

60/15) и члана 36. став 2. тачка 9. Статута Града 

Требиња („Службени гласаник Града Требиња“, 

број 2/3, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина Града 

Требиња на сједници одржаној дана 06.03.2017. 

године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о висини накнаде за коришћење путног и 

осталог земљишта  
 

I 

Овом Одлуком утврђује се висина и начин 

плаћања накнада за коришћење путног земљишта 

локалних путева и улица на подручју града 

Требиња, као и осталог земљишта на подручју 

града, у сврху конституисања стварних 

служности. 

II 

Путно земљиште, у смислу ове одлуке, је 

земљиште у које се уграђује или је уграђена 

подземна инсталација (каблови, водови, 

цјевоводи), а обухвата труп пута, банкине и путни 

појас до катастарске међе локалног пута или 

улице са катастарском међом другог власника. 

Остало земљиште чини изграђено и неизграђено 

земљиште у обухвату и ван обухвата просторно 

планске документације.  
 

III 

Инфраструктурни водови, у смислу ове одлуке, су 

уграђене подземне инсталације у земљишту из 

тачке II ове одлуке, а које се односе на 

телекомуникацијске, ПТТ, електро каблове, 

водоводну и канализациону мрежу као и остали 

водови. 

IV 

1) Правна лица, предузетници и физичка лица (у 

даљем тексту: корисници) могу користити путно 

и остало земљиште за постављање инфра-

структурних водова, уколико су, у складу са 

законом и другим прописима добили одобрење  

од стране надлежног органа и ако плаћају накнаду 

за коришћење путног и осталог земљишта, у 

складу са овом одлуком. 

2) Надлежни ораган ће издати одобрење након 

што се закључи уговор о начину плаћања 

накнаде. 

 

V 

1) Накнаду за коришћење путног и осталог 

земљишта, утврђену овом одлуком, корисник 

плаћа у корист Јавних прихода-Буџета Града 

Требиња. 

2) Накнада за коришћење земљишта (у даљем 

тексту: накнада) обрачунава се по дужном метру 

положеног кабла или вода утврђеним рјешењем 

надлежног органа о одобравању за постављање 

кабла или вода. 

3) Накнада за служност у осталим случајевима 

(пута, пролаза,...), утврдиће се у сваком 

конкретном случају, на основу процјене 

овлаштеног вјештака одговарајуће струке. 
 

VI 

1) Накнада по једном дужном метру коришћења 

земљишта, у зависности од намјене за коју се 

земљиште користи, износи: 

- За телекомуникацијске, ПТТ, електро 

каблове и водове.......................1,20КМ/m 

- За канализациону мрежу............1,20КМ/m 

- За водоводну мрежу...................0,80КМ/m 

2) Накнада из подтачке 1) ове тачке  обрачунава 

се за годишње коришћење земљишта. 

3) Порез на додату вриједност (ПДВ) обрачунава 

се у складу са законом. 
 

VII 

1) Висина накнаде коју корисник плаћа утврђује 

се уговором закљученим између надлежног 

органа Града и корисника земљишта. 

2) Уговор из подтачке 1) ове тачке садржи: 

ознаку уговорних страна, врсту и дужину 

инфраструктурног вода (каблови, водови, 

цјевоводи), вријеме на које се закључује уговор, 

начин плаћања накнаде, отказни рок и друге 

одредбе. 

3) Надлежни орган, у смислу подтачке 1) ове 

тачке је Градоначелник, а припрему података и 

приједлога уговора врши организациона јединица 

Градске управе надлежна за просторно уређење. 
 

VIII 

Са корисницима земљишта са којима су 

склопљени уговори, а није утврђен износ накнаде 

за коришћење земљишта односно установљење 

права служности, у сврху полагања каблова, 

водова, цјевовода, закључиће се анекс Уговора. 
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IX 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-107/17 

Датум:06.03.2017. године 

      ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута  Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња, 

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

Требиња на сједници оджаној дана  06.03.2017. 

године, донијела је                                                                                              
                                                            

О  Д  Л  У  К  У 

о начину финансирања изградње 

„Ватрогасног дома“ 
 

I 

Овом одлуком утврђује се начин финансирања 

изградње објекта „Ватрогасног дома“ у Требињу.                                                                                                                                                           

 

II 
Финансирање изградње објекта наведеног у тачки 

I ове одлуке вршиће се у 2017, 2018. и 2019. 

години и то на начин: 

- у 2017. години ће се финансирати у износу од 

260.000,00 КМ 

- у 2018. години ће се финансирати у износу од 

370.000,00 КМ 

- у 2019. години ће се финансирати у износу од 

370.000,00 КМ. 

 

III 

Уговор о изградњи објекта закључиће се са 

најповољнијим понуђачем, након проведене 

процедуре, према Закону о јавним набавкама. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-108/17 

Датум:06.03.2017. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута  Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња, 

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

Требиња на сједници оджаној дана 06.03.2017. 

године, донијела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о  измјештању и изградњи фудбалског 

стадиона 

   

I 

Овом одлуком утврђује се локалитет и начин 

изградње новог фудбалског стадиона, у замјену за 

фудбалски стадион који се налази на локалитету 

„Абазовина“, а на коме ће се градити затворени 

базен – олимпијски и помоћни са пратећим 

садржајима. 

                                                               

II 

Нови Фудбалски стадион изградиће се на 

локалитету Драженска гора, непосредно у 

близини туристичког комплекса Град Сунца.  

 

III 

Изградња фудбалског стадиона финансираће се 

средствима Хидроелектрана на Требишњици које 

су инвеститор изградње олимпијског затвореног и 

помоћног базена са пратећим садржајима, а на 

име накнаде за уложена средства у фудбалски 

стадион на локалитету „Абазовина“. 

                                                                                             

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  „Службеном гласнику Града  

Требиња“. 

 

Број:09-013-109/17 

Датум:06.03.2017. године 

     ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 31. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

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

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

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 36. Статута Града Требиња 

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

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

сједници одржаној дана 06.03.2017. године, 

донијела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјени Одлуке о усвајању Буџета Града 

Требиња за 2017. годину 

 

I 

Члан 2. Одлуке о усвајању Буџета Града Требиња 

за 2017. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16), се мијења и сада гласи: 

„Саставни дио ове одлуке је Буџет Града Требиња 

за 2017. годину исказан кроз табеларни преглед 

економске, организационе и функционалне 

класификације“. 
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II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-110/17 

Датум:06.03.2017. године 

      ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 06.03.2017. 

године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Плана капиталних улагања Града 

Требиња за 2017. годину 

 

 

 

I 

Усваја се План капиталних улагања Града 

Требиња за 2017. годину. 

 

II 

Саставни дио Плана капиталних улагања Града 

Требиња за 2017. годину је табеларни преглед 

планираних улагања по организационим 

јединицама. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-111/17 

Датум:06.03.2017. године 

     ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

 

 

 

 

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 

ек. Код/МЗ ОПИС начин финансирања 

буџет хидроакумулације накнаде властита 

средства 

укупно 

1 2 3 4 5 

 ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1-                                  

Градска управа 

     

 
Стручна служба Градоначелника 

5113 издаци за набавку опреме  6.000   6.000 

 Укупно: 0 6.000   6.000 

 
Стручна служба Скупштине Града 

5113 издаци за набавку опреме 4.000    4.000 

 Укупно: 4.000    4.000 

 
Одјељење за општу управу 

5112 издаци за инвест. одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката - сеоске школе 

60.000    60.000 

5113 издаци за набавку постројења и опреме     97.000 

 издаци за набавку аута 17.000     

 издаци за набавку опреме  80.000    

5114 издаци за инвестиционо одржавање 

опреме 

5.000    5.000 

5161 издаци за залихе робе, ситног инвентара 

и сл. 

10.000    10.000 

 Укупно: 92.000 80.000   172.000 

 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

5111 издаци за изградњу и прибављање 

зграда и објеката - изградња откупних 

станица 

30.000    30.000 

5113 издаци за набавку  опреме 5.000    5.000 

5117 издаци по основу улагања у развој- 

израда Стратегије развоја 

 70.000   70.000 

5117 издаци по основу улагања у развој- 

израда Шумско привредне основе 

35.000    35.000 

 Укупно: 70.000 70.000 0  140.000 
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 Одјељење за просторно уређење 

А)   5131 Издаци за прибављање земљишта      

513112 Издаци за прибављање градског грађ. 

земљишта 

330.000    330.000 

 Укупно: 330.000 0 0  330.000 

 УКУПНО А: 330.000 0 0  330.000 

Б)   5111 Издаци за изградњу и прибављање 

зграда и објеката 

     

511112 Издаци за изградњу стамбених објеката 

за посебне социјалне групе  

     

МЗ Засад Зграда за избј. и расељена лица - ЦЕБ 2 

програм 

105.000    105.000 

511127 Издаци за изградњу и прибављање 

осталих објеката 

     

МЗ Центар Објекат на пијаци 28.000    28.000 

МЗ Засад Ватрогасни дом (дио по Програму 

утрошка пп накнада) 

300.000    300.000 

 Укупно: 433.000 0 0  433.000 

511131 Издаци за прибављање саобраћајних 

објеката 

     

МЗ Тини Источна обилазница - наставак 206.000    206.000 

 ГП Алексина Међа - Петрина- 

Подгљивље 

50.000    50.000 

МЗ Горица Улица Ђурђевданска 19.500    19.500 

МЗ Засад Површка улица 5.500    5.500 

 Укупно: 281.000 0 0  281.000 

511191 Издаци за прибављање водовода      

МЗХрупјела        

МЗ Горица 

пројекат Снабдијевања водом и 

канализација у Граду Требињу 

 850.000   850.000 

 Укупно: 0 850.000 0  850.000 

511191 Издаци за прибављање водовода и 

канализације 

     

МЗ Зупци Водоснабдијевање Зубаца   130.000  130.000 

МЗ Засад Оборинска одводња улица Нова   240.000  240.000 

МЗ Засад Оборинска одводња улица С1   100.000  100.000 

 Укупно: 0 0 470.000  470.000 

 УКУПНО Б: 714.000 850.000 470.000  2.034.000 

В)  5112 Издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката 

     

511231 Издаци за реконструкцију и инвест. 

одрж. путева 

     

МЗ Горица Пут кроз градско гробље Погљивље 28.000    28.000 

МЗ Центар Улица Краља Петра I Карађорђевића 116.000    116.000 

 Укупно: 144.000 0 0  144.000 

511234 Вањско освјетљење, тротоари и ограде      

МЗ Горица ЈР Подгљивље 30.000    30.000 

МЗ Центар ЈР капија Старог града 3.000    3.000 

 Укупно: 33.000 0 0  33.000 

511296 Реконструкција и инвест. одрж. осталих 

објеката 

     

МЗ Полице Околно уређење зграде у Жељезничкој 

улици 

20.000    20.000 

 Укупно: 20.000 0 0  20.000 

 УКУПНО В: 197.000 0 0  197.000 

Г)   511718 Издаци за осталу нематеријалну, 

произвдену имовину 

     

МЗ Полице Израда регулационог плана Абазовина-

Студенац 

7.000    7.000 

 Зонинг план Алексина Међа- Петрина-

Подгљивље 

34.000    34.000 

 Зонинг план Убла 20.000    20.000 

 Измјене и допуне Урбанистичког плана 

Требиња 

70.000    70.000 

 Укупно: 131.000 0 0  131.000 

 УКУПНО Г: 131.000 0 0  131.000 

Д)  4152 Капитални грантови      
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4152 Капитални грантови јавним 

нефинансијским субјектима 

     

МЗ Засад Палата  Правде 163.000    163.000 

МЗ Љубомир за изградњу водовода Врпоље - Љубомир 20.000    20.000 

 Општа болница Требиње 50.000    50.000 

 Укупно: 233.000 0 0  233.000 

 УКУПНО Д: 233.000 0 0  233.000 

 УКУПНО А+Б+В+Г+Д: 1.605.000 850.000 470.000  2.925.000 

        Одјељење за стамбено комуналне послове 

5113 издаци за набавку комуналне опреме 150.000    150.000 

 наплатне рампе за паркинг 24.000     

 знакови 6.000     

 пумпа и систем за наводњавање 120.000     

5117 израда ЛЕАП-а 20.000    20.000 

5135 издаци за прибављање осталих 

природних добара 

15.000    15.000 

 Укупно: 185.000    185.000 

 Одјељење за борачко инвлидску заштиту 

       5111 издаци за прибављање објеката  - 

суфинансирање станова 

20.000    20.000 

5113 издаци за набавку опреме 1.500    1.500 

 Укупно: 21.500    21.500 

 Одјељење за финансије 

5113 издаци за набавку опреме  2.000   2.000 

 Укупно: 0 2.000   2.000 

       Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције 

5113 издаци за набавку опреме 1.000    1.000 

 Укупно: 1.000    1.000 

 Територијална ватрогасна јединица  

5114 издаци за инвестиц. одржавање опреме - 

по Програму пп СГ 

20.000    20.000 

5161 издаци за залихе мат.. робе и ситног 

инвентара 

4.000    4.000 

 Укупно: 24.000    24.000 

        УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА 2.002.500 1.008.000 470.000 0 3.480.500 

        ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА  2                                        

Буџетски корисници 

     

        Центар за социјални рад 

5113 издаци за набавку опреме  3.000   3.000 

 Укупно: 0 3.000   3.000 

 Дјечији вртић "Наша радост" 

5113 укупно набавка опреме    5.000 5.000 

 Укупно: 0   5.000 5.000 

        Гимназија Јован Дучић 

5113 издаци за набавку опреме    7.500 7.500 

 Укупно: 0  0 7.500 7.500 

        Техничка школа 

5112 издаци за реконструкцију - прикључак 

на канал.мрежу 

 10.000  1.500 11.500 

5113 издаци за набавку опреме    4.000 4.000 

 Укупно: 0 10.000  5.500 15.500 

        Центар средњих школа 

5112 издаци за реконструкцију - замјена 

отвора и ел.инсталација 

 10.000   10.000 

5113 издаци за набавку опреме    5.000 5.000 

 Укупно: 0 10.000  5.000 15.000 

        Средња музичка школа 

5113 издаци за набавку опреме - инструменти  3.000   3.000 

 Укупно: 0 3.000   3.000 

        Народна библиотека 

5113 књижни фонд 2.000   6.000 8.000 

 Укупно: 2.000   6.000 8.000 

         

 

 



Датум: 08.03.2017. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                  Број: 2  - Страна:   11 

Музеј Херцеговине 

5113 издаци за набавку опреме (сто, књиге, 

музејски експонати, прецизна и оптичка 

опрема) 

 7.000  4.000 11.000 

 Укупно: 0 7.000  4.000 11.000 

        Центар за информисање и образовање 

5113 издаци за набавку опреме за радио и 

портал (миксета, камера...) 

 8.000   8.000 

5171 издаци по основу ПДВ-а     0 

 Укупно: 0 8.000  0 8.000 

        Требињеспорт 

5112 издаци за реконструкцију    15.000 15.000 

5113 издаци за набавку опреме     0 

5161 издаци за залихе робе за бифе    10.000 10.000 

 Укупно: 0   25.000 25.000 

        Дом младих 

5113 издаци за набавку опреме за фитнес 

центар 

   10.000 10.000 

5161 издаци за залихе робе за бифе    10.000 10.000 

 Укупно: 0  0 20.000 20.000 

        Културни центар 

5113 издаци за набавку опреме за позориште, 

галерију и тв студио 

 20.000   20.000 

 Укупно: 0 20.000   20.000 

        УКУПНО КОРИСНИЦИ - ОЈ 2 2.000 61.000 0 78.000 141.000 

               УКУПНО                                                                      

Оперативна јед. 1 +  Оперативна јед. 2 

2.004.500 1.069.000 470.000 78.000 3.621.500 

        

На основу чланова 67, 69, 71, 72. и 73. Закона o 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

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

члана 4. Правилника о обрачуну накнаде тро-

шкова уређења градског грађевинског земљишта 

(„Службени гласник Републике Српске“, 34/14) - 

Пречишћени текст, као и члана 36. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

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

Требиња на сједници одржаној дана 06.03.2017. 

године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Измјенe и допунe Програма 

уређења грађевинског земљишта за 2017. 

годину 
 

I 

Скупштина Града Требиња усваја Измјене и 

допуне Програма уређења грађевинског 

земљишта за 2017. годину. 
 

II 

Саставни дио ове одлуке су Измјене и допуне 

Програма уређења грађевинског земљишта за 

2017. годину.  

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

обајвљивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-112/17 

Датум:06.03.2017. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Измијењени и допуњени Програм уређења и 

опремања грађевинског земљишта  са финанси-

јским планом за 2017. годину (у даљем тексту: 

Програм) обухвата уређивање и опремање 

грађевинског земљишта на територији града 

Требињa, тј. улагања у припрему и изградњу 

капиталних објеката. 

Измијењени и допуњени Програм се заснива на 

рјешењима и условима садржаним у законима, 

одлукама и прописима којима се уређују односи у 

области грађевинског земљишта и грађења. 

Врсту и обим програмских задатака опредјељују: 

Буџет Града Требиња за 2017. годину, те стање 

реализације инвестиција и изградње објеката 

комуналне инфраструктуре чија реализација траје 

више година, стање израде започете планске и 

техничке документације. 

Основна опредјељења Измијењеног и допуњеног 

Програма су: 

Рационално коришћење грађевинског земљишта и 

боље искоришћење постојећих капацитета 

инфраструктурних система. 

Полазећи од наведених циљева, података о стању 

радова и материјалнх оквира за реализацију 

Програма, измијењени и допуњени Програм 

садржи избор приоритетних објеката комуналне 

инфраструктуре и планиране активности које су 

утврђене по сљедећим основним критеријумима: 
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- завршетак и довођење у функцију објеката 

чија је изградња у току; 

- одржавање континуитета изградње 

комуналних објеката значајних за развој 

града у цјелини; 

- изградња нових објеката и доградња 

постојећих који су неопходни за реализацију 

стамбене и друге изградње на започетим и 

новим локацијама; 

- израда планске и техничке документације за 

просторе и објекте чија је реализација 

извјесна, као припрема за реализацију 

Програма у наредним годинама. 

Основе за израду Измјена и допуна Програма 

уређења грађевинског земљишта у 2017. години 

су: 

- Стратегија развоја општине Требиње, 

- Преузете обавезе по основу накнада за 

уређење грађевинског земљишта, 

- Студије, анализе и пројекти, 

- Приоритети произашли из постојећег стања 

инфраструктуре у односу на потребе, 

- Приоритети произашли из захтјева грађана, 

мјесних заједница и јавне расправе. 

Измијењени и допуњени Програм обухвата 

активности на: 

а) припремању грађевинског земљишта за 

изградњу (прибављање земљишта, израда 

урбанистичке документације, геодетских и других 

подлога, инжењерско-техничка испитивања 

земљишта, санациони радови и рашчишћавање 

земљишта), 

б) опремање грађевинског земљишта 

(изградња објеката водоснабдијевања и 

канализације, саобраћајних површина и уређење 

слободних површина и други радови комуналне 

инфраструктуре). 

 

1. Прибављање земљишта 

Локалитет Планиране услуге /радови 

 

Планирана средства: 

 

МЗ Горица 

МЗ Полице 
Источна обилазница 

(експропријација земљишта) 

Усвојени Програм: 

100.000,00 КМ 

(буџет) 

Измјена Програма: 

50.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Центар 
Околно уређење Спомен обиљежја палим борцима 1991-1995. 

године у Требињу 

(експропријација земљишта) 

Усвојени Програм: 

100.000,00 КМ 

(буџет) 

Измјена Програма: 

30.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Центар 
Стамбено-пословни објекат на Тргу слободе 

(експропријација земљишта) 

Усвојени Програм: 

20.000,00 КМ 

(буџет) 

Измјена Програма: 

20.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Полице 

МЗ Горица 
Обилазница Алексина међа-Подгљивље 

(експропријација земљишта) 

Допуна Програма: 

20.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  

Усвојени Програм: 

450.000,00 КМ 

Измјена Програма: 

330.000,00 КМ 
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2. Изградња стамбених објеката за посебне социјалне групе 

Локалитет Планиране услуге /радови 

 

Планирана средства: 

 

МЗ Засад 
Зграда за избјегла и расељена лица – ЦЕБ2 програм 

(техничка документација, грађевинске дозволе, прикључци) 

Усвојени Програм: 

285.000,00 КМ 

(буџет) 

Измјена Програма: 

105.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  

Усвојени Програм: 

285.000,00 КМ 

Измјена Програма: 

105.000,00 КМ 

 

 

 

 

 

3. Изградња  и прибављање осталих објеката  

Локалитет Планиране услуге /радови 

 

Планирана средства: 

 

МЗ Центар 
Стамбено-пословни објекат на Тргу слободе 

(пројекат, прикључци) 

Усвојени Програм: 

50.000,00 КМ 

(буџет) 

Измјена Програма: 

28.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Засад 

 
Ватрогасни Дом 

(грађевински и грађевинско-занатски радови) 

Усвојени Програм: 

250.000,00 КМ 

(буџет) 

Измјена Програма: 

300.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  

Усвојени Програм: 

300.000,00 КМ 

Измјена Програма: 

328.000,00 КМ 
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4. Изградња и прибављање саобраћајних објеката 

Локалитет Планиране услуге /радови 
Планирана 

средства: 

МЗ Полице 

МЗ Горица 

Источна обилазница 

(техничка документација и  радови) 

 

Усвојени Програм: 

50.000,00 КМ 

(буџет) 

Измјена Програма: 

206.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Горица 

 

Горичка – крак 1 

(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова) 

Усвојени Програм: 

30.000,00 КМ 

(буџет) 

Обилазница Алексина међа-Петрина 
(израда главног пројекта) 

Измјена Програма: 

50.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  

Усвојени Програм: 

105.000,00 КМ 

Измјена Програма: 

281.000,00 КМ 

 

 

 

 

 

7. Реконструкција и инвестиционо одржавање објеката 

Локалитет Планиране услуге /радови 

 

Планирана средства: 

 

МЗ Хрупјела 

 
Пут кроз градско гробље Подгљивље 

(асфалтерски радови) 

Усвојени Програм: 

20.000,00 КМ 

(буџет) 

Измјена Програма: 

28.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Центар 
Улица Краља Петра I Карађорђевића 

(асфалтерски радови) 

Усвојени Програм: 

120.000,00 КМ 

(буџет) 

Измјена Програма: 

116.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  

Усвојени Програм: 

140.000,00 КМ 

Измјена Програма: 

144.000,00 КМ 
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10. Остала материјална и непроизведена имовина 

Локалитет Планиране услуге /радови 
Планирана 

средства: 

 
Зонинг план Алексина међа-Петрина 

(израда просторно-планске документације) 

Допуна Програма: 

34.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Зонинг план Убла 

(израда просторно-планске документације) 

Допуна Програма 

20.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  

Усвојени Програм: 

77.000,00 КМ 

Измјена Програма: 

131.000,00 КМ 

 

 

 

11.  Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима 

Локалитет Планиране услуге /радови 
Планирана 

средства: 

МЗ Засад 
Палата правде 

(рушење старог објекта Ватрогасног дома, чишћење терена, 

дозволе, прикључци) 

Усвојени Програм: 

270.000,00 КМ 

(буџет) 

Измјена Програма: 

163.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  

Усвојени Програм: 

340.000,00 КМ 

Измјена Програма: 

233.000,00 КМ 

 

 

Укупно планирана средства за инфраструктуру у 2017. години су: 

 

 

 Усвојени Програм уређења 

грађевинског земљишта: 

Измјена и допуна Програма уређења 

грађевинског земљишта: 

Буџетска средства: 1.750.000,00 KM 1.605.000,00 КМ 

Хидроакумулације: 850.000,00 КМ 850.000,00 КМ 

Водне накнаде: 470.000,00 КМ 470.000,00 КМ 

УКУПНО: 3.070.000,00 КМ 2.925.000,00 КМ 

 

   Број:09-013-112/17 

  Датум:06.03.2017. године 

                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

_____________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 43. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној 

дана 06.03.2017. године, донијела је  
                                   

О Д Л У К У 

о именовању Савјета за праћење израде 

Регулационог плана „Абазовина-Студенац“ 
 

I 

У Савјет за праћење израде Регулационог плана 

„Абазовина-Студенац“ (у даљем тексту: Савјет 

Плана) именују се: 
 

1. Срећко Дучић, дипл.инг.арх. 

2. Радојка Ножица, дипл.инг.арх.  

3. Драгомир Брњош, дипл.инг. грађ. 
 

II 

Савјет Плана је дужан да прати израду Плана, 

заузима стручне ставове према питањима општег, 

привредног и просторног развоја територијалне 

јединице, односно подручја за који се документ 

доноси, стручне ставове у погледу рационалности 

и квалитета предложених планских рјешења, 

усаглашености документа са документима 

просторног уређења, који представљају основу за 

његову даљу израду као и усаглашеност 

документа са одредбама Закона и другим 

прописима донесеним на основу закона. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-113/17 

Датум:06.03.2017. године 

     ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
_____________________________________________________________ 

 

На основу члана 43. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној 

дана 06.03.2017. године, донијела је  
                                   

О Д Л У К У 

о именовању Савјета за праћење израде 

Зонинг плана „Петрина-Подгљивље“ 
 

I 

У Савјет за праћење израде Зонинг плана 

„Петрина-Подгљивље“ (у даљем тексту: Савјет 

Плана) именују се: 

1. Срећко Дучић, дипл.инг.арх. 

2. Радојка Ножица, дипл.инг.арх.  

3. Драгомир Брњош, дипл.инг. грађ. 

 

II 

Савјет Плана је дужан да прати израду Плана, 

заузима стручне ставове према питањима општег, 

привредног и просторног развоја територијалне 

јединице, односно подручја за који се документ 

доноси, стручне ставове у погледу рационалности 

и квалитета предложених планских рјешења, 

усаглашености документа са документима 

просторног уређења, који представљају основу за 

његову даљу израду као и усаглашеност 

документа са одредбама Закона и другим 

прописима донесеним на основу закона.       

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-114/17 

Датум:06.03.2017. године 

     ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“,  

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

Требиња на сједници одржаној дана 06.03.2017.  

године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о  измјени Одлуке о приступању процесу  

израде средњорочног 

плана капиталних инвестиција Града Требиња 

                                                               

I 

У Одлуци о приступању процесу израде 

срадњорочног плана капиталних инвестиција 

Града Требиња број: 09-013-19/16 тачка I мијења 

се и гласи: „Приступа се процесу израде 

средњорочног плана капиталних инвестиција 

Града Требиња за период од 2017. до 2022. 

године“.    

                                                      

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-115/17 

Датум:06.03.2017. године 

     ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 348. Закона 

о стварним правима („Службени гласник 

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

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

конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

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

Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној 

дана 06.03.2017. године, донијела је 
 

 О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје 

непокретности у својини Града Требиња 
 

I 

Под условима и на начин регулисан овом 

одлуком спровешће се путем усменог јавног 

надметања-лицитације продаја непокретности 

односно грађевинског земљишта у својини Града 

Требиња, а која је означена као: 

- к.ч. број 171/124 К.О. СП Горица, описана као 

Цигански сад, ораница, површине 223 m
2
, 

уписана у з.к. уложак број 28, власништво 

Града Требиња са 1/1 дијела, што у новом 

премјеру одговара к.ч. број 300/124 К.О. 

Горица 1, уписана у Пл. број 497, посјед 

Града Требиња са 1/1 дијела.  
 

II 

Почетна продајна цијена непокретности из тачке I 

ове Одлуке, као и остали услови продаје утврдиће 

се Огласом о продаји непокретности 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 

5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са 

назнаком броја огласа, најкасније до дана који је 

огласом одређен за одржавање усменог јавног 

надметања-лицитације. 
 

IV 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са 

којим ће се закључити купопродајни уговор, 

дужан је уплатити купопродајну цијену на 

Јединствени рачун Трезора Града Требиња број 

5620080000023092 код НЛБ Развојне банке. 

Предаја непокретности 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 непокретности 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 

непокретности спровешће Комисија за 

лицитацију. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-116/17 

Датум:06.03.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 348. Закона 

о стварним правима („Службени гласник 

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

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

конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

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

Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној 

дана 06.03.2017. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје 

непокретности на подручју Града Требиња 
 

I 

Под  условима и на начин регулисан овом 

Одлуком спровешће се путем усменог јавног 

надметања-лицитације продаја грађевинског 

земљишта односно грађевинске парцеле у својини 

Града Требиња која је означена као: 

- к.ч. број 1923/1 (стари операт) К.О. Требиње, 

описана као војничко вјежбалиште, површине 

3854 m
2
, уписана у зк.ул. број 3891, власништво 

Града Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч. 
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број 2291/64 К.О. Требиње 1 (нови операт) 

уписана у ПЛ. број 1952 посједник Град Требиње 

са 1/1 дијела и к.ч. број 1923/4 (стари операт) К.О. 

Требиње, описана као Требиње, војничко вјежба-

лиште, површине 648 m
2
, уписана у зк. уложак 

број 91, власништво Града Требиња са 1/1 дијела, 

што одговара к.ч. број 2291/26 К.О. Требиње 1 

(нови операт), уписана у Пл. број 1952 посједник 

Град Требиње са 1/1 дијела. Грађевинска парцела 

је укупне површине 4502 m
2
. 

 

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 

5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са 

назнаком броја огласа, најкасније до дана који је 

огласом одређен за одржавање усменог јавног 

надметања-лицитације.  

 

IV 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са 

којим ће се закључити купопродајни уговор, 

дужан је уплатити купопродајну цијену на 

Јединствени рачун Трезора Града Требиња број 

5620080000023092 код НЛБ Развојне банке. 

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:09-013-117/17 

Датум:06.03.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

_______________________________________ 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 348. Закона 

о стварним правима („Службени гласник 

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

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

конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

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

Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној 

дана 06.03.2017. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје 

непокретности на подручју Града Требиња 

 

I 

Под  условима и на начин регулисан овом 

одлуком спровешће се путем усменог јавног 

надметања-лицитације продаја грађевинског 

земљишта у својини Града Требиња које је 

означено као: 

- к.ч. број 2846 К.О. СП Требиње, описана као 

Пијесци, ораница, површине 5676 m
2
, 

уписана у зк. ул. број 467, власништво Града 

Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број 

2291/36 К.О. Требиње 1 (нови операт) 

уписана у Пл. број 1952 посједник 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 
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5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са 

назнаком броја огласа, најкасније до дана који је 

огласом одређен за одржавање усменог јавног 

надметања-лицитације.  
 

IV 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са 

којим ће се закључити купопродајни уговор, 

дужан је уплатити купопродајну цијену на 

Јединствени рачун Трезора Града Требиња број 

5620080000023092 код НЛБ Развојне банке. 

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:09-013-117-1/17 

Датум:06.03.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 36. и 72. Статута Града Требиња 

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

5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Писмом намјере 

Привредног друштва „ЛОТИКА“ из Вишеграда, 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној 

дана 06.03.2017. године, донијела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

I 

Прихвата се Писмо намјере Привредног друштва 

„ЛОТИКА“ из Вишеграда, број: 01-2017 од 

02.03.2017. године.  

Саставни дио ове одлуке је Писмо намјере. 
 

II 

Задужује се Градоначелник, да са надлежним 

одјељењима Градске управе Града Требиња, у 

одговарајућим процедурама, обезбиједи 

реализацију циљева истакнутих у Писму намјере. 

III 

Овлашћује се Градоначелник, да, у име Града 

Требиња, потпише уговор којим ће се у 

потпуности дефинисати међусобни односи 

између Привредног друштва „ЛОТИКА“ из 

Вишеграда и Града Требиња, у фазама 

обезбјеђења средстава за изградњу и опремање 

мултиплекс биоскопа, израду пројектне 

документације, обезбјеђења одговарајућих 

одобрења за доградњу потребног простора за 

успостављање мултиплекс биоскопа, као и 

финансијске ефекте у кориштењу тако изграђеног 

мултиплекс биоскопа. 

 

IV 
Уговор из претходне тачке ће ступити на снагу 

након давања сагласности од стране Скупштине 

Града. 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-118/17 

Датум:06.03.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 06.03.2017. године, донијела је 

 

О Д Л У К У  

 

Члан 1.  

Господин Душко Роган разрјешава се са мјеста 

директора Јавне установе „Требињестан“ 

Требиње, на лични захтјев. 

 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  

 

Број:09-013-119/17 

Датум:06.03.2017. године 

     ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 
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На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 06.03.2017.  

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о стању јавног реда 

и мира, криминалитета и безбједности 

саобраћаја на подручју града Требиња за 

период 01.07.2016. године до 31.12.2016. 

године. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Требиња“. 

 

Број:09-013-96/17 

Датум:06.03.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 06.03.2017.  

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о стању 

пренесених неизмирених обавеза Града 

Требиња. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Требиња“. 

 

Број:09-013-97/17 

Датум:06.03.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 06.03.2017.  

године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Задужује се Градоначелник Града Требиња да 

покрене процедуру кредитног задужења, ради 

измирења обавеза Града Требиња. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Требиња“. 

 

Број:09-013-97-1/17 

Датум:06.03.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 06.03.2017.  

године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Задужује се Савјет за спорт и надлежно 

Одјељење да извијесте Скупштину Града 

Требиња о начину утрошка и расподјеле 

средстава за спорт у периоду 2013-2016. 

године, те о евентуалним неправилностима 

при расподјели истих. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Требиња“. 

 

Број:09-013-102/17 

Датум:06.03.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске”, број 97/16) и члана 36. став 2. тачка 16. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Скупштина Града Требиња  на  сједници, одржа-

ној дана 06.03.2017. године, донијела је 
 

П Л А Н 

КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ 

1. Планом коришћења јавних површина (у даљем 

тексту: План) одређују се: дијелови јавних 

површина на урбаном подручју града Tребиња 

предвиђени за привремено коришћење/заузимање 

ради постављања објеката, уређаја и опреме, у 

сврху обављања одређених дјелатности, као и 
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постављање рекламних објеката, намјена и услови 

за њихово заузимање, те начин додјеле. 

Урбано подручје града Требиња које је одређено 

Одлуком о уређењу простора и грађевинском 

земљишту („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/16), према овом Плану, дијели се на: дио 

ужег урбаног подручја и остало урбано подручје 

града Требиња. 

2. Као дио ужег урбаног подручја града Требиња, 

сматра се простор у границама прве и друге зоне 

утврђене чланом 6, 7. и 8. Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту, а остало 

урбано подручје града Treбиња обухвата простор 

изван дијела ужег урбаног подручја, а у оквиру је 

урбаног подручја града Требиња. 

3. Као јавне површине, у смислу тачке 1. овог 

Плана сматрају се површине дефинисане у члану 

2. тачка л) Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16) и у члану 2. Одлуке о 

комуналном реду („Службени гласник Града 

Требиња“, број 6/14 и 4/16), а којима управља 

Град Требиње. 

4. Као привремено коришћење/заузимање јавних 

површина, у смислу тачке 1. овог Плана, сматра 

се привремено постављање, на тим површинама, 

објеката, уређаја и опреме, у сврху обављања 

дјелатности одређених чланом 22. Одлуке о 

комуналном реду. 

5. Као објекти, уређаји и опрема за обављање 

дјелатности, у смислу тачке 4. сматрају се:  

- баште за угоститељске објекте, 

- киосци, 

- покретни објекти на точковима, 

- покретни столови, сталци и други 

импровизовани објекти, 

- столови и уређаји за припрему и продају 

кестена, кокица, кукуруза и сл., 

- уређаји и опрема за забавне радње, 

- возила изложена ради продаје и сл., 

- остали објекти и уређаји наведени у члану 22. 

Одлуке. 

6. Рекламним објектима сматрају се: 

- самостојећи рекламни пано, 

- покретни пано, 

- плакат, 

- билборд. 

7. Услови за привремено коришћење јавних 

површина, који се у смислу тачке 1. одређују 

овим планом, су: 

- локације објекта, 

- намјена објекта, 

- димензије, изгледи и техничке карактеристике 

објекта, 

- услови за постављање објекта и за прикључење 

на одређене инсталације. 

II - КОРИШЋЕЊЕ/ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА 

1. Баште за угоститељске објекте отвореног и 

затвореног типа 

1.1. Услови за коришћење јавних површина за 

постављање башти за угоститељске објекте 

отвореног и затвореног типа, у ужем урбаном 

подручју града Требиња (прва и друга зона), 

одређују се урбанистичко-техничким условима за 

постављање башти, а услови за постављање 

башти у ширем урбаном подручју појединачним 

урбанистичко-техничким условима у складу са 

просторно-планским могућностима. 

1.2. Услови из претходног става су подлога за 

издавање локацијских услова за постављање 

башти за угоститељске објекте. 

1.3. Локације башти за угоститељске објекте, 

одређене условима из тачке 1.1. су привремене 

локације, а намјена јавних површина за 

постављање башти је привремена намјена, у 

смислу члана 65. Закона о уређењу простора и 

грађењу и члана 49 – 55. Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту. 

2. Киосци 

2.1. Услови за постављање киоска у ужем 

урбаном подручју града Требиња (прва и друга 

зона) одређују се урбанистичко-техничким 

условима за постављање монтажно-демонтажних 

објеката-киоска, а услови за постављање киоска у 

ширем урбаном подручју појединачним 

урбанистичко-техничким условима у складу са 

просторно-планским могућностима. 

2.2. Услови из претходног става су подлога за 

издавање локацијских услова за постављање 

киоска. 

2.3. Локације киоска, одређене условима из тачке 

2.1, су привремене локације, а намјена јавних 

површина за постављање киоска је привремена 

намјена, у смислу члана 65. Закона о уређењу 

простора и грађењу и члана 49 – 58. Одлуке о 

уређењу простора и грађевинском земљишту. 

2.4. У киосцима се може обављати трговинска и 

услужна дјелатност у складу са прописима који 

регулишу ову дјелатност. 

3. Покретни објекти на точковима за обављање 

трговинске дјелатности - ван пословних 

просторија, те монтажно-демонтажних објеката за 

друге намјене (утврђене урбанистичко-техничким 

условима) 

3.1. Услови за постављање покретних објеката на 

точковима  за обављање трговинске дјелатности - 

ван пословних просторија, те монтажно-

демонтажних објеката за друге намјене (утврђене 

урбанистичко-техничким условима), у ужем 

урбаном подручју града Требиња (прва и друга 

зона), одређују се урбанистичко-техничким 
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условима, а услови за постављање ових 

привремених објеката у ширем урбаном подручју 

појединачним урбанистичко-техничким условима 

у складу са просторно-планским могућностима. 

3.2. Локације за постављање покретних објеката 

на точковима за обављање трговинске 

дјелатности - ван пословних просторија, те 

монтажно-демонтажних објеката за друге намјене 

су привремене локације, у смислу члана 65. 

Закона о уређењу простора и грађењу и члана 49 

– 55. Одлуке о уређењу простора и грађевинском 

земљишту. 

3.3. У предње наведеним објектима за обављање 

трговинске дјелатности - ван пословних 

просторија се може обављати трговинска 

дјелатност у складу са прописима који регулишу 

ове дјелатности. 

4. Покретни објекти за уличну продају 

4.1. Услови за коришћење јавних површина за 

постављање покретних објеката за уличну 

продају (постављање столова, штандова и 

сличних преносивих објеката за вршење 

повремених радњи у изузетним приликама – 

пригодне продаје поводом празника, 

манифестација, хуманитарне активности, продаја 

улазница и слично), у ужем урбаном подручју 

града (прва и друга зона), одређују се 

урбанистичко-техничким условима за 

постављање покретних објеката за уличну 

продају, а услови за постављање покретних 

објеката за уличну продају, у ширем урбаном 

подручју, појединачним урбанистичко-техничким 

условима у складу са просторно-планским 

могућностима. 

4.2. Из расхладних витрина може се продавати 

фабрички пакован сладолед. 

4.3. На покретним столовима, сталцима, тезгама, 

штандовима, пултовима и сл. могу се продавати: 

- књиге, цвијеће, часописи и сличне публикације, 

разгледнице, честитке, лутрија, сувенири, сунчане 

наочале (без диоптрије), 

- прехрамбени производи који се припремају на 

лицу мјеста (кестен, кокице, кукуруз). 

4.4. На истом покретном објекту из тачке 4.3. 

може се продавати једна или више роба из прве 

алинеје, или једна или више роба из друге 

алинеје. 

На истом покретном објекту, не могу се 

продавати робе из обје алинеје. 

4.5. Услови за постављање покретних објеката 

испред пословних објеката и просторија за 

продају роба из дјелатности продавнице и 

постављање изложбених мјеста, утврђује се 

појединачним урбанистичко-техничким усло-

вима. 

5. Забавне радње , возила изложена ради продаје и 

сл. 

5.1. Локације и услови за постављање: циркуских 

шатри, рингишпила и друге опреме и уређаја за 

забавне радње, утврђују се појединачним 

урбанистичко-техничким условима. 

5.2. Коришћење/заузимање јавне површине за 

изнајмљивање дјечијих бицикла, аутића и 

сличних средстава на механички или електрични 

погон, може се одобрити на рекреационим 

површинама, а услови се утврђују  појединачним 

урбанистичко-техничким условима. 

5.3. Локације и услови за постављање возила 

изложених у продајне сврхе и слично, утврђују се 

појединачним урбанистичко-техничким усло-

вима. 

6. Локације и услови за одржавање јавног 

окупљања, утврђују се одобрењем за кориштење 

јавне површине у складу са Планом. 

7. Локације и услови за одржавање 

манифестација, промоција, дегустација и сл. 

утврђују се одобрењем за кориштење јавне 

површине.                                                  

8. Локације и услови за постављање осталих 

објеката и уређаја наведених у члану 22. Одлуке о 

комуналном реду, а који нису предходно описани 

утврђују се појединачним урбанистичко-

техничким условима у складу са просторно-

планским могућностима. 

9. Рекламни објекти 

9.1. Услови и локације за постављање 

самостојећих рекламних паноа, покретних паноа 

и  билборда утврђују се урбанистичко-техничким 

условима. 

9.2. Услови за постављање плаката, паноа за 

оглашавање културних, спортских и других 

манифестација, као и за политичко оглашавање у 

вријеме избора, утврђују се одобрењем за 

коришћење/заузимање јавне површине. 

 

III - НАЧИН ДОДЈЕЛЕ 

1. Привремене локације за заузимање јавне 

површине додјељују се: 

- јавним оглашавањем, 

- непосредном погодбом. 

2. Правила за провођење поступка јавног 

оглашавања 

Одлуку о расписивању јавног оглашавања за 

додјелу локација за заузимање јавне површине 

доноси Градоначелник. 

Јавно оглашавање проводи Комисија, коју 

именује Градоначелник, из реда радника Градске 

управе. 

Почетна цијена не може бити нижа од цијене 

утврђене Тарифом комуналних такси Града 

Требиња. 
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Текст огласа утврђује Комисија. 

Текст огласа мора бити објављен у  средствима 

јавног информисања и на огласној табли Градске 

управе.  

Резултат јавног надметања утврђује Комисија, 

закључком. 

Закључак о резултату огласа доставља се 

препорученом пошиљком, свим учесницима, у 

року од осам дана од закључења огласа, односно 

конкурса и објављује се на огласној табли 

Градске управе. 

Учесник јавног надметања има право да, у року 

од осам дана од пријема закључка, уложи 

приговор Градоначелнику. 

Приговор се подноси у писменој форми, преко 

Комисије. 

Приговор, са приједлогом да се исти усвоји, 

односно одбије са образложењем, Комисија је 

дужна доставити Градоначелнику, ради 

доношења коначне одлуке, најкасније у року од 8 

дана од дана подношења приговора. 

2.1. Додјела према критеријуму највише цијене 

Редослијед првенства на јавном оглашавању за 

додјелу привремене локације одређује се према 

висини понуђеног износа. 

Ако су, два или више учесника у јавном 

оглашавању, понудили исти највиши износ, 

првенство има онај понуђач чија је понуда раније 

приспјела. 

Ако за наведену локацију, након проведеног 

поступка јавног оглашавања, нема 

заинтересованих лица, иста се може додијелити 

непосредном погодбом, путем подношења 

захтјева за додјелу. 

3. Додјела непосредном погодбом 

3.1. Додјела јавних површина ради привременог 

заузимања, непосредном погодбом се врши: 

а)власницима постојећих киоска-који су 

постављени на јавним површинама на основу 

одговарајућег акта надлежног органа Града; 

б)власницима или корисницима угоститељских 

објеката за постављање башти; 

в)власницима или корисницима продавница - за 

постављање покретних објеката, испред 

продавница за продају роба из дјелатности 

продавнице; 

г)власницима забавних радњи које се организују 

од мјеста до мјеста; 

д)за оглашавање културних, спортских и других 

манифестација, као и за политичко оглашавање у 

вријеме избора; 

ђ)када се јавна површина заузима у хуманитарне 

сврхе, некомерцијалне манифестације, и када је 

организатор манифестације Град Требиње и 

Туристичка организација Града Требиња; 

е)у другим случајевима од интереса за Град, када 

одлуку о додјели доноси Скупштина Града. 

3.2. Непосредном погодбом, може се додијелити 

јавна површина - ради привременог заузимања, и 

у случају када није дата на коришћење по огласу, 

из разлога што на огласу није било 

заинтересованих кандидата, или додјела није 

реализована због одустанка учесника огласа. 

 

IV – ПРИМЈЕНА 

План коришћења јавних површина почиње да се 

примјењује у року од осам дана рачунајући од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

  

Број:09-013-106/17 

Датум:06.03.2017. године 

      ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број  97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник  Града 

Требиња донио је сљедећу  

 

О Д Л У К У 

о оснивању Савјета за безбједност саобраћаја у 

граду Требињу 
 

I 

У Савјет за безбједност саобраћаја у граду 

Требињу, именују се: 
 

1. Мирко Ћурић, замјеник Градоначелника 

Града Требиња – предсједник 

2. Жељко Бегенишић – члан – Ауто мото савез 

РС 

3. Љубиша Маџар – члан – „Херцеговина-

путеви“  а.д. Требиње  

4. Илија Магазин – члан – саобраћајни 

инспектор 

5. Тихомир Ивковић – члан – Центар јавне 

безбједности Требиње 

6. Илија Бован – члан – Ауто школа 

7. др Александар Радановић –члан – ЈЗУ 

„Болница“ Требиње.  

 

II 

Задатак Савјета за безбједност саобраћаја у граду 

Требињу је: 

- разматра питања и даје приједлоге за 

дугорочно рјешавање безбједности саобраћаја 

на подручју града, 
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- даје приједлоге за планирање, техничка 

рјешења и пројектовање саобраћајница и 

саобраћајне сигнализације, 

- даје приједлоге за техничку регулацију 

саобраћаја на улицама, 

- даје приједлоге за трасу градских и 

приградских линија, 

- даје приједлоге и техничка рјешења за 

пројектовање и уређење паркиралишта, 

- остварује сарадњу са тијелима и 

организацијама које дјелују у области 

саобраћаја како на подручју града, тако на 

подручју других општина и градова, 

- проводи активности којима се обезбјеђује 

спровођење саобраћајног образовања и 

превентивног дјеловања, 

- ради на унапређењу саобраћајне и техничке 

културе, 

- ради на унапређењу саобраћајног одгоја и 

оспособљавању дјеце и омладине из области 

безбједности саобраћаја, 

- ради на унапређењу пропагандног и 

информативног дјеловања према учесницима 

у саобраћају и 

- прати, разматра и даје мишљења на нацрте 

законских и подзаконских аката и других 

аката којима се утврђују питања од значаја за 

унапређење и безбједност саобраћаја. 

 

III 

Савјет се образује на период до 31.12.2020. 

године и састаје се најмање два пута годишње. 

Стручне и административно техничке послове 

рада Савјета обавља Одјељење за стамбено 

комуналне послове. 

 

IV 

Средства потребна за рад Савјета обезбиједиће се 

у Буџету Града Требиња. 

 

V 

Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван 

снаге Одлука број: 11-022-23/14 од 14.10.2014. 

године. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику  Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-25/17                ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:17.02.2017. године     Лука Петровић, 

                                                дипл.инж.маш.с.р.                                                                                                 
___________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број  97/16), члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16) 

и приједлога Одјељења за борачко инвалидску 

заштиту број: ИД/08-20/17 од 22.02.2017. године,  

Градоначелник  Града Требиња донио је  
 

О Д Л У К У 

о расподјели нераспоређеног гранта 

дефинисаног као „грант борачким 

категоријама“ 
 

I 

Нераспоређени грант дефинисан као „грант 

борачким категоријама“ планиран Буџетом Града 

Требиња за 2017. годину, у укупном износу 

90.000,00 КМ, а у оквиру Одјељења за борачко 

инвалидску заштиту, распоређује се како слиједи: 

- грант Градској борачкој организацији у 

износу од 67.000,00 КМ 

- грант Удружењу логораша регије Требиње у 

износу од 6.200,00 КМ 

- грант Удружењу дјеце погинулих бораца 

„Насљеђе“ у износу од 1.500,00 КМ 

- преостали дио средстава у висини од 

15.300,00 КМ утрошиће се за финансирање 

програма везаних за борачке категорије. 
 

II 

Грантови из тачке I ове одлуке ће се реализовати 

сагласно Одлуци о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину, а на основу сагласности 

дате од стране Градоначелника на програм 

утрошка планираних средстава које ће сачинити 

корисници грантова. 

III 

Нераспоређени дио средстава ће се користити за 

финансирање програма везаних за борачке 

категорије, а износ средстава ће одобравати 

Градоначелник на приједлог Одјељења за борачко 

инвалидску заштиту. 

 IV 

Ову одлуку ће реализовати Одјељење за 

финансије у сарадњи са Одјељењем за борачко 

инвалидску заштиту. 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику  Града 

Требиња“. 
 

Број:11-022-29/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:23.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                  дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 



Датум: 08.03.2017. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                  Број: 2  - Страна:   25 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16) 

и приједлога Одјељења за друштвене дјелатности: 

ИД/10-10-2017 од 20.02.2017. године, 

Градоначелник Града Требиња донио је  

 

О Д Л У К У 

о расподјели нераспоређеног гранта 

дефинисаног као „грант удружењима 

националних мањина и повратника“ 
 

I 
Нераспоређени грант дефинисан као „грант 

удружењима националних мањина и повратника“ 

планиран Буџетом Града Требиња за 2017. 

годину, у укупном износу од 4.000,00 КМ, а у 

оквиру Одјељења за друштвене дјелатности, 

распоређује се како слиједи: 
 

- грант Завичајном удружењу Црногораца у 

Херцеговини „Петар Петровић Његош“ у 

износу од 1.000,00 КМ 

- грант Удружењу избјеглих лица из Хрватске 

„Повратак“ у износу од 1.000,00 КМ 

- грант Удружењу „Повратника“ у износу од 

1.000,00 КМ 

- грант Удружењу Црногораца „Вук 

Мићуновић“ у износу од 1.000,00 КМ. 

 

II 

Грантови из тачке I ове одлуке ће се реализовати 

сагласно Одлуци о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину, а на основу сагласности 

дате од стране Градоначелника на програм 

утрошка планираних средстава које ће сачинити 

корисници грантова. 

 

III 

Ову одлуку ће реализовати Одјељење за 

финансије у сарадњи са Одјељењем за друштвене 

дјелатности. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:11-022-50/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:23.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16) 

и приједлога Одјељења за друштвене дјелатности: 

ИД/10-10-2017 од 20.02.2017. године, 

Градоначелник Града Требиња је донио   

 

О Д Л У К У 

о расподјели нераспоређеног гранта 

дефинисаног као „грант пјевачким друштвима 

и хоровима“ 

 

I 
Нераспоређени грант дефинисан као „грант 

пјевачким друштвима и хоровима“ планиран 

Буџетом Града Требиња за 2017. годину, у 

укупном износу од 8.000,00 КМ, а у оквиру 

Одјељења за друштвене дјелатности, распоређује 

се како слиједи: 

 

- грант Мјешовитом хору „Трибуниа“ у износу 

од 4.500,00 КМ 

- грант Хору „Грачаница“ у износу од 2.000,00 

КМ 

- грант Етно групи „Захумље“ у износу од 

1.500,00 КМ. 

 

II 

Грантови из тачке I ове одлуке ће се реализовати 

сагласно Одлуци о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину, а на основу сагласности 

дате од стране Градоначелника на програм 

утрошка планираних средстава које ће сачинити 

корисници грантова. 

 

III 

Ову одлуку ће реализовати Одјељење за 

финансије у сарадњи са Одјељењем за друштвене 

дјелатности. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-51/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:23.02.2017. године        Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

 

 

 



Датум: 08.03.2017. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                  Број: 2  - Страна:   26 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16) 

и приједлога Одјељења за друштвене дјелатности: 

ИД/10-10-2017 од 20.02.2017. године, 

Градоначелник Града Требиња је донио   

 

О Д Л У К У 

о расподјели нераспоређеног гранта 

дефинисаног као „грант културно 

умјетничким друштвима“ 

 

I 
Нераспоређени грант дефинисан као „грант 

културно умјетничким друштвима“ планиран 

Буџетом Града Требиња за 2017. годину, у 

укупном износу од 20.000,00 КМ, а у оквиру 

Одјељења за друштвене дјелатности, распоређује 

се како слиједи: 

- грант КУД „Алат Swisllion“ у износу од 

12.000,00 КМ 

- грант КУД „Херцеговина“ у износу од 

5.000,00 КМ 

- грант АНИ „Јован Дучић“ у износу од 

3.000,00 КМ. 

 

II 

Грантови из тачке I ове одлуке ће се реализовати 

сагласно Одлуци о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину, а на основу сагласности 

дате од стране Градоначелника на програм 

утрошка планираних средстава које ће сачинити 

корисници грантова. 

 

III 

Ову одлуку ће реализовати Одјељење за 

финансије у сарадњи са Одјељењем за друштвене 

дјелатности. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-52/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:23.02.2017. године        Лука Петровић, 

                                                    дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
 

 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 58. Статута града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16) 

и приједлога Одјељења за друштвене дјелатности: 

ИД/10-10-2017 од 20.02.2017. године, 

Градоначелник Града Требиња је донио   
 

О Д Л У К У 

о расподјели нераспоређеног гранта 

дефинисаног као „грант за удружења особа са 

инвалидитетом“ 
 

I 
Нераспоређени грант дефинисан као „грант 

удружењима особа са инвалидитетом“ планиран 

Буџетом Града Требиња за 2017. годину, у 

укупном износу од 20.000,00 КМ, а у оквиру 

Одјељења за друштвене дјелатности, распоређује 

се како слиједи: 
 

- грант Савезу слијепих у износу од 3.000,00 

КМ 

- грант Удружењу параплегичара у износу од 

4.000,00 КМ 

- грант Савезу инвалида рада у износу од 

4.000,00 КМ 

- грант Удружењу ампутираца у износу од 

5.000,00 КМ 

- грант Удружењу родитеља, дјеце и омладине 

са посебним потребама „Сунце нам је 

заједничко“ у износу од 4.000,00 КМ. 
 

II 

Грантови из тачке I ове одлуке ће се реализовати 

сагласно Одлуци о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину, а на основу сагласности 

дате од стране Градоначелника на програм 

утрошка планираних средстава које ће сачинити 

корисници грантова. 
 

III 

Ову одлуку ће реализовати Одјељење за 

финансије у сарадњи са Одјељењем за друштвене 

дјелатности. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:11-022-53/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:23.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
 



Датум: 08.03.2017. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                  Број: 2  - Страна:   27 

На основу члана 59. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

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

5/14, 6/15 и 3/16) и члана 7. Правилника о 

условима и критеријима за финансирање 

програма развоја спорта у граду Требињу 

(„Службени гласник Општине Требиња“, број 

4/10 и 7/10), Градоначелник Града Требиња је 

донио сљедеће 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

I 

Средства Буџета Града Требиња планирана за 

финансирање програма развоја спорта на 

подручју града Требиња за 2017. годину у износу 

од 460.000,00 КМ, распоређују се како слиједи: 
 

1. Грант за спортске 

организације   
305.000,00 КМ 

2. Грант за одржавање, 

изградњу и реконструкцију 

спортских објеката, као и 

набавку опреме и реквизита 

90.000,00 КМ 

3. Грант за школски спорт    5.000,00 КМ 

4. Грант за припреме и учешће 

перспективних и     

врхунских спортиста на 

међународним     

такмичењима 

10.000,00 КМ 

5. Грант за усавршавање 

спортских стручњака и   

спортских радника 

10.000,00 КМ 

6. Грант за обезбјеђивање 

услова за спортске     

активности инвалидних 

лица 

7.000,00 КМ 

7. Грант за награде за 

постигнуте спортске 

резултате 

10.000,00 КМ 

8. Грант за резерву 23.000,00 КМ 
 

II 

Средства из става I тачка 1 овог рјешења („Грант 

спортским организацијама“) распоређују се како 

слиједи: 
 

1. Фудбалски клуб „Леотар“ 100.000,00 КМ 

2. Кошаркашки клуб „Swisslion 

Леотар“ 
30.000,00 КМ 

3. Џудо клуб „Леотар“ 15.000,00 КМ 

4. Жен.рукометни клуб 

„Леотар“ 
15.000,00 КМ 

5. Рукометни клуб „Леотар“ 15.000,00 КМ 

6. Пливачки клуб „Леотар“ 10.000,00 КМ 

7. Атлетски клуб „Леотар“ 10.000,00 КМ 

8. Омладински кошаркашки 

клуб „Леотар“ 
10.000,00 КМ 

9. Жен.кош.клуб „Требиње 03“ 8.000,00 КМ 

10. Клуб малог фудбала 

„Леотар“ 
8.000,00 КМ 

11. Џиу џица клуб „Леотар“ 5.000,00 КМ 

12. Аеро клуб „Требиње“ 5.000,00 КМ 

13. Стрељачки клуб „Леотар 

РВИ“ 
5.000,00 КМ 

14. Карате клуб „Требиње“ 5.000,00 КМ 

15. Клуб борилачких спортова 

„Карате Ju-Jutsu“ 
5.000,00 КМ 

16. Планинарско друштво 

„Вучји Зуб“ 
5.000,00 КМ 

17. Куглашки клуб 

„Требишњица“ 
5.000,00 КМ 

18. Омладински стрељачки клуб 

„Леотар“ 
4.000,00 КМ 

19. Рукометни клуб 

„Требишњица“ 
4.000,00 КМ 

20. Шаховски клуб „Леотар+“ 3.500,00 КМ 

21. Ронилачки клуб „Посејдон“ 3.000,00 КМ 

22. Кајак-Кану и рафтинг клуб 

„Требишњица“ 
3.000,00 КМ 

23. Веслачко друштво 

„Требишњица“ 
3.000,00 КМ 

24. Одбојкашки клуб „Леотар“ 3.000,00 КМ 

25. Жен.фуд.клуб „Леотар-Tех“ 3.000,00 КМ 

26. Атлетски клуб „Требиње“ 3.000,00 КМ 

27. Тениски клуб „Тини“ 3.000,00 КМ 

28. Кик бокс и бокс клуб 

„Леотар“ 
3.000,00 КМ 

29. Карате клуб „Леотар +“ 3.000,00 КМ 

30. Омладински одбојкашкин 

клуб „Леотар“ 
2.500,00 КМ 

31. Одбојкашки клуб 

„Требишњица“ 
2.000,00 КМ 

32. Стонотениски клуб „Свети 

Сава“ 
2.000,00 КМ 

33. Ауто картинг клуб „Леотар“ 2.000,00 КМ 

34. Фудбалски клуб „Викторија“ 1.000,00 КМ 

35. Коњички клуб „Корона“ 1.000,00 КМ 
 

III 

Планирана средства из става II овог Рјешења 

Одјељење за финансије ће дозначавати на жиро - 

рачуне спортских организација сразмјерно 

извршењу Буџета, с тим да ће се након 

регистрације Спортског друштва „Леотар“ 

Требиње изузети дио средстава за заједничке 

трошкове, о чему ће спортске организације бити 

благовремено обавијештене. 
 

IV 

Корисници средстава обавезни су доставити 

Одјељењу за финансије и Одјељењу за друштвене 

дјелатности извјештај о намјенском утрошку 

средстава. 
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V 

Надзор над намјенским трошењем средстава 

вршиће Митар Мрдић, службеник Градске управе 

Града Требиња. 

VI 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:11-66-26/17                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:01.03.2017. године        Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), а у вези са извршењем 

одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2016. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 8/15),  Градоначелник Града 

Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то 

са позиције 4126 дефинисане као „расходи по 

основу путовања и смјештаја“ у износу од 227,00 

КМ, на позицију 5171 дефинисану као „издаци по 

основу ПДВ-а“, а у оквиру Ребаланса Буџета за 

2016. годину Буџетског корисника ЈУ „Центар за 

информисање и образовање“ Требиње. 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:11-400-88/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:13.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Дом младих“ Требиње на 

План утрошка средстава планираних за издатке за 

произведену сталну имовину планираних 

Буџетом Града за 2017. годину (План број: 26-

01/17 од 17.01.2017. 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:11-400-15/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:14.02.2017. године        Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ Гимназија „Јован Дучић“ 

Требиње на План утрошка средстава планираних 

за издатке за произведену сталну имовину 

планираних Буџетом Града за 2017. годину (План 

број: 01-26/1-17 од 23.01.2017. 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:11-400-21/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:14.02.2017. године        Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
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З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Матичној музејској установи 

„Музеј Херцеговине“ Требиње на План утрошка 

средстава планираних за издатке за произведену 

сталну имовину планираних Буџетом Града за 

2017. годину (План број: 1-05/17 од 23.01.2017. 

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:11-400-24/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:14.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ЈУ за предшколско васпитање 

и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње на 

План утрошка средстава планираних за издатке за 

произведену сталну имовину планираних 

Буџетом Града за 2017. годину (План број: 18/17 

од 24.01.2017. 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:11-400-26/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:14.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Техничка школа“ Требиње 

на План утрошка средстава планираних за 

издатке за произведену сталну имовину 

планираних Буџетом Града за 2017. годину (План 

број: 01-21/2-17 од 23.01.2017. 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:11-400-27/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:14.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Центар средњих школа“ 

Требиње на План утрошка средстава планираних 

за издатке за произведену сталну имовину 

планираних Буџетом Града за 2017. годину (План 

број: 03-64/1-17 од 23.01.2017. 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:11-400-28/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:14.02.2017. године        Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Требињеспорт“ Требиње 

на План утрошка средстава планираних за 

издатке за произведену сталну имовину 

планираних Буџетом Града за 2017. годину (План 

број: 39/17 од 02.02.2017. 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:11-400-49/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:14.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                  дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Музичка школа“ Требиње 

на План утрошка средстава планираних за 

издатке за произведену сталну имовину 

планираних Буџетом Града за 2017. годину (План 

број: 66/17 од 08.02.2017. 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:11-400-61/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:14.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Требиње на План утрошка средстава планираних 

за издатке за произведену сталну имовину 

планираних Буџетом Града за 2017. годину (План 

број: 03-401-1.1/17 од 24.01.2017. 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:11-400-93/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:14.02.2017. године        Лука Петровић, 

                                                    дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Спортском риболовном 

друштву „Требиње“ Требиње на План утрошка 

средстава гранта  планираног Буџетом Града 

Требиња за 2017. годину (План број: 288/17 од 

29.11.2016. године). 
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II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:11-400-95/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:15.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                  дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Ловачком друштву „Леотар“ 

Требиње на План утрошка средстава гранта 

планираног Буџетом Града Требиња за 2017. 

годину (План број: 82/16 од 24.11.2016. 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:11-400-96/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:15.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Спелеолошком друштву 

„Зелена брда“ Требиње на План утрошка 

средстава гранта  планираног Буџетом Града 

Требиња за 2017. годину (План број: 16/16 од 

14.11.2016. 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:11-400-97/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:15.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                  дипл.инж.маш.с.р. 
_______________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Удружењу за хуманитарну 

помоћ „ИМАРЕТ“ - Требиње на План утрошка 

средстава планираних за издатке за произведену 

сталну имовину планираних Буџетом Града за 

2017. годину (План од 09.02.2017. године). 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:10-400-84/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:20.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                  дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Удружењу дијабетичара и 

осталих заитересованих лица Требиње на План 

утрошка средстава планираних Буџетом Града за 

2017. годину (План од 15.02.2017. године). 
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II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:10-400-67-2/17              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:21.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                  дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), а у вези са извршењем 

одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2016. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 8/15),  Градоначелник Града 

Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и 

којом се умањују позиције: 

- у оквиру ЈУ „Центар за социјални рад“: 

4111-расходи за бруто плате за износ 6.390 КМ 

4112-бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања за износ 920 КМ  

- у оквиру ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“: 

4111-расходи за бруто плате за износ 7.540 КМ 

4112-бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања за износ 9.490 КМ 

- у оквиру ЈУ „Центар за информисање и 

образовање“: 

4111-расходи за бруто плате за износ 9.000 КМ 

4112-бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања за износ 950 КМ  

- у оквиру ЈУ „Дом младих“: 

4111-расходи за бруто плате за износ 1.550 КМ 

4112-бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања за износ 3.790 КМ 

- у оквиру ЈУ „Културни центар“: 

4111-расходи за бруто плате за износ 3.550 КМ 

4112-бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања за износ 4.500 КМ  

- у оквиру ЈУ „Агенција за развој малих и 

средњих предузећа“: 

4111-расходи за бруто плате за износ 1.520 КМ 

4112-бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања за износ 3.080 КМ 

- у оквиру ЈУ „Туристичка организација 

Града Требиња“: 

4111-расходи за бруто плате за износ 5.640 КМ 

4112-бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања за износ 4.340 КМ 

- у оквиру Стручне службе Градоначелника: 

4112-бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања за износ 850 КМ 

- у оквиру Стручне службе Скупштине: 

4112-бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања за износ 440 КМ 

4129-остали непоменути расходи за износ 61.000  

КМ 

- у оквиру Одјељења за стамбено- 

комуналне послове: 

4125-расходи за текуће одржавање за износ 

11.000 КМ 

4129-остали непоменути расходи за износ 9.300 

КМ 

- у оквиру Одјељења за општу управу: 

4122-расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга за износ 39.030 КМ, 

укупно се умањују позиције за износ од 183.880 

КМ,  

а увећавају позиције: 

- у оквиру Стручне службе Градоначелника: 

4111-расходи за бруто плате за износ 1.900 КМ 

4127-расходи за стручне услуге за износ 556 КМ 

- у оквиру Стручне службе Скупштине: 

4111-расходи за бруто плате за износ 1.640 КМ 

- у оквиру Одјељења за финансије: 

4111-расходи за бруто плате за износ 69.500 КМ 

4112-бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања 69.110 КМ 

- у оквиру Територијалне ватрогасне 

јединице: 

4111-расходи за бруто плате за износ 8.210 КМ 

4112-бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања 9.840 КМ 

- у оквиру Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности:  

4129-остали непоменути расходи за износ 2.266 

КМ 

- у оквиру Одјељења за просторно уређење: 

4127-расходи за стручне услуге за износ 961 КМ 

- у оквиру Одјељења за стамбено-комуналне 

послове: 

5135-издаци за прибављање осталих природних 

добара за износ 790 КМ 

4128-расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине за износ 

19.107 КМ, 

укупно се увећавају позиције за износ од 183.880 

КМ. 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 
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III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-400-119/17               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:23.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Градској борачкој 

организацији Требиње на План утрошка 

средстава гранта планираних Буџетом Града 

Требиња за 2017. годину, а у висини од 67.000,00 

КМ, што је утврђено Одлуком Градоначелника о 

расподјели нераспоређеног гранта дефинисаног 

као „грант борачким категоријама“ (План број: 

19-02/17 од 23.02.2017. 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:11-400-123/17               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:23.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Удружењу логораша регије 

Требиње на План утрошка средстава гранта 

планираних Буџетом Града Требиња за 2017. 

годину, а у висини од 6.200,00 КМ, што је 

утврђено Одлуком Градоначелника о расподјели 

нераспоређеног гранта дефинисаног као „грант 

борачким категоријама“ (План број: 15/17 од 

23.02.2017. 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:11-400-124/17               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:23.02.2017. године         Лука Петровић, 

                                                    дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Удружењу дјеце погинулих 

бораца „Насљеђе“ на План утрошка средстава 

гранта планираних Буџетом Града Требиња за 

2017. годину, а у висини од 1.500,00 КМ, што је 

утврђено Одлуком Градоначелника о расподјели 

нераспоређеног гранта дефинисаног као „грант 

борачким категоријама“ (План број: 10-02/17 од 

23.02.2017. 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:11-400-125/17               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:23.02.2017. године        Лука Петровић, 

                                                    дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Књижевној заједници „Јован 

Дучић“ Требиње на План утрошка средстава 

гранта планираног Буџетом Града Требиња за 

2017. годину (План од 30.12.2016. 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:08-400-759/16               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:27.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________________________________ 

  
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Удружењу гуслара и епских 

пјесника „Војвода Лука Вукаловић“ Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираног 

Буџетом Града Требиња за 2017. годину (План од 

14.02.2017. године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:10-400-91/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:27.02.2017. године        Лука Петровић, 

                                                    дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________________________________ 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Радио клубу „Требиње“ Е 7 3 

D P R на План утрошка средстава гранта 

планираног Буџетом Града Требиња за 2017. 

годину (План број: 02-02/17 од 17.02.2017. 

године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:10-400-110/17               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:27.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
 

 На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Одреду извиђача „Требиње“ на 

План утрошка средстава гранта планираног 

Буџетом Града Требиња за 2017. годину (План од 

13.02.2017. године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:10-400-120/17               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:27.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________________________________ 
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 На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Српском удружењу 

„Ћирилица“ Требиње на План утрошка средстава 

гранта планираног Буџетом Града Требиња за 

2017. годину (План број: 4/17 од 16.02.2017. 

године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:10-400-109/17               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:27.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Удружењу породица са 

проблемом стерилитета „БЕБЕ“ Требиње на План 

утрошка средстава гранта планираног Буџетом 

Града Требиња за 2017. годину (План од 

15.02.2017. године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:10-400-66-2/17              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.02.2017. године         Лука Петровић, 

                                                    дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________________________________ 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Градској организацији Црвеног 

крста Требиње на План утрошка средстава гранта 

планираног Буџетом Града Требиња за 2017. 

годину (План од 14.02.2017. године). 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:10-400-74-2/17              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
_____________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Дом ученика“ Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираног 

Буџетом Града Требиња за 2017. годину (План 

број:25/17 од 13.02.2017. године). 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:10-400-76-2/17              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.02.2017. године        Лука Петровић, 

                                                    дипл.инж.маш.с.р. 
_____________________________________________________________ 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Ватрогасном друштву „Ластва“ 

Требиње на План утрошка средстава гранта 

планираног Буџетом Града Требиња за 2017. 

годину (План број: 01-16/17 од 21.02.2017. 

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:11-400-149/17               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:02.03.2017. године       Лука Петровић, 

                                                  дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Сабору српских гуслара и 

пјесника „Светосавље“ на План утрошка 

средстава гранта планираног Буџетом Града 

Требиња за 2017. годину (План број: 3/017 од 

17.02.2017. године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:10-400-112/17               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:07.03.2017. године       Лука Петровић, 

                                                  дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________________________________ 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), а у вези са извршењем 

одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 15/16),  Градоначелник 

Града  је донио сљедећи  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава, и то 

како слиједи: 

да се у оквиру Одјељења за просторно уређење 

умање сљедеће позиције: 
5131-издаци за прибављање земљишта за износ од 

120.000 КМ 

4152-грантови у земљи- капитални грант за 

изградњу Палате правде за износ 107.000 КМ, 

а увећају позиције како слиједи: 

- у оквиру Одјељења за просторно уређење: 

5111-издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката за износ 28.000 КМ 

5117-издаци за нематеријалну произведену 

имовину за износ од 54.000 КМ  

- у оквиру Одјељења за општу управу: 

5112-издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката- за 

сеоске школе за износ 60.000 КМ 

- у оквиру Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности: 

5111-издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката- за откупне станице за износ 30.000 КМ 

5117-издаци за нематеријалну произведену 

имовину- за шумско- привредну основу за износ 

од 35.000 КМ  

- у оквиру Одјељења за стамбено-комуналне 

послове: 

5117-издаци за нематеријалну произведену 

имовину- за ЛЕАП за износ од 20.000 КМ.  

 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:10-400-157/17               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:07.03.2017. године        Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Фото кино клубу „Требиње“ на 

План утрошка средстава гранта планираног 

Буџетом Града Требиња за 2017. годину (План од 

27.02.2017. године). 

 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:10-400-137/17               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:08.03.2017. године       Лука Петровић, 

                                                  дипл.инж.маш.с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ ОШ „Свети Василије 

Острошки“ Требиње на План коришћења 

средстава планираних Буџетом Града Требиња за 

2017. годину (износ од 3.000,00 КМ за „школска 

такмичења“, износ од 1.000,00 КМ за „индекс 

инклузивности“ – План број: 01-113-1/17 од 

02.03.2017. године). 

 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:10-400-63-2/17              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:08.03.2017. године         Лука Петровић, 

                                                    дипл.инж.маш.с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), члана 90. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14), а у вези са чланом 8. Правилника о 

поступку директног споразума („Службени 

гласник БиХ“, број 90/14), Градоначелник Града 

Требиња, донио је 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

о поступку набавке роба, 

услуга и радова путем директног споразума 

 

Члан 1. 

(Предмет Правилника)  

(1) Овим Правилником се дефинише поступак 

јавне набавке роба, услуга и радова путем 

директног споразума из члана 90. Закона о јавним 

набавкама (у даљем тексту: Закон).  

 

Члан 2. 

(Услови за примјену директног споразума)  

(1) Поступак директног споразума се може 

провести када је процијењена вриједност 

истоврсних роба, услуга или радова на годишњем 

нивоу једнака или мања од 6.000,00 КМ (без 

ПДВ-а).  

(2) Град Требиње (у даљем тексту: Уговорни 

орган)  може током једне године за исти предмет 

набавке потрошити до 6.000,00 КМ путем овог 

поступка.  

(3) Уговорни орган  започиње  поступак 

директног споразума ако је таква набавка 

предвиђена планом набавки или када Уговорни 

орган донесе посебну одлуку о покретању 

директног споразума у складу са чланом 17. став 

(1) Закона.  

Члан 3. 

(Начела додјеле директног споразума)  

Поступак директног споразума се проводи на 

начин да се осигура поштовање начела из члана 3. 

Закона.  
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Члан 4. 

(Почетак поступка)  

(1) Процјењивање вриједности јавне набавке која 

се додјељује директним споразумом врши се у 

складу са чланом 15. Закона.  

(2) Процијењена вриједност мора бити важећа у 

тренутку када уговорни орган затражи приједлог 

цијене или понуду од једног или више 

привредних субјеката.  

(3) Поступак директног споразума започиње 

подношењем иницијативе од стране  Одјељења 

или Службе за чије потребе се проводи тај 

поступак уз прилагање доказа о обезбјеђености 

средстава за провођење те набавке (финансијска 

сагласност коју издаје Одјељење за финансије). 

(4) Одлуку о покретању поступка набавке доноси  

Градоначелник и  иста садржи све елементе из 

члана 18. став (1) Закона.  

 

Члан 5. 

(Провођење поступка)  

(1) На основу Одлуке из члана 4. став (4) овог 

Правилника, Самостални стручни сарадник за 

јавне набавке испитује тржиште те тражи писани 

приједлог цијене или понуду од једног или више 

привредних субјеката који обављају дјелатност 

која је предмет јавне набавке.  

(2) Након што прими приједлог цијене или 

понуду од једног или више понуђача, а прије 

закључивања директног спразума, Самостални 

стручни сарадник за јавне набавке:  

а) преговара са понуђачем/понуђачима о цијени 

и/или  

б) прихвата приједлог цијене или понуду једног 

понуђача и/или  

в) предлаже  другу врсту поступка дефинисану 

Законом.  

Члан 6. 

(Избор понуђача)  

(1) Након испитивања тржишта на начин 

предвиђен у претходном члану Самостални 

стручни сарадник за јавне набавке сачињава 

приједлог одлуке за закључење директног 

споразума узимајући  у обзир факторе као што су 

цијена, количина, квалитет, технички опис, 

естетске и функционалне захтјеве, карактеристике 

које се односе на околину, вријеме и период 

испоруке и сл.  

(2) Градоначелник разматра приједлог одлуке и 

исту прихвата или враћа самосталном стручном  

сараднику за јавне набавке са упутама које 

недостатке треба отклонити или на које 

околности је потребно детаљније испитати 

тржиште. 

(3) У случају прихватања приједлога Градона-

ченик доноси одлуку о избору понуђача.  

Члан 7. 

(Закључивање директног споразума)  

Директни споразум се сматра закљученим:  

а) Код набавки чија вриједност износи до 1.000,00 

КМ, прилагањем рачуна;  

б) Код набавки чија вриједност је виша од 

1.000,00 КМ, уговорни орган је дужан закључити 

уговор.  

 

Члан 8. 

(Прелазне одредбе)  

 Ступањем на снагу овог Правилника ставља се 

ван снаге  Правилник о поступку набавке роба, 

услуга или  радова путем директног споразума, 

(„Службени гласник  Града Требиња“, број 3/16). 

 

Члан 9. 

(Ступање на снагу)  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-404-10/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:07.03.2017. године        Лука Петровић, 

                                                    дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјенама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у ЈУ „Културни центар“ 

Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама 

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈУ „Културни 

центар“ Требиње број: 68/17 од 10.02.2017. 

године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-22/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:14.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
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На основу члана 59.  став 1. тачка 12. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о раду ЈУ „Културни центар“ 

Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о раду ЈУ 

„Културни центар“ Требиње број: 73/17 од 

10.02.2017. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:11-022-23/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:14.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
_______________________________________________________________________ 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Статут Јавног предузећа „Радник“ д.о.о. 

Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа 

„Радник“ д.о.о. Требиње број: 09-013-45-1/17 од 

08.02.2017. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-24/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:17.02.2017. године      Лука Петровић, 

                                                  дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Статут ЈУ „Туристичка организација Града 

Требиња“  

 

I 

Даје се сагласност на Статут ЈУ „Туристичка 

организација Града Требиња“ број: 38/2017 од 

06.02.2017. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-19/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:24.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о организацији и 

систематизацији радних мјеста у „Аграрном 

фонду Града Требиња“ 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о организацији и 

систематизацији радних мјеста у „Аграрном 

фонду Града Требиња“, број: 3/17 од 24.02.2017. 

године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:11-022-28/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:27.02.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о раду ЈУ „Дом младих“ 

Требиње  
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I 

Даје се сагласност на Правилник о раду ЈУ „Дом 

младих“ Требиње број: 112-02/17 од 27.02.2017. 

године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:11-022-33/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.02.2017. године        Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈУ „Дом 

младих“ Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

ЈУ „Дом младих“ Требиње, број: 113-02/17 од 

28.02.2017. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-33-1/17              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.02.2017. године         Лука Петровић, 

                                                    дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈП „Радник“ 

д.о.о. Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње, број: 3/17 од 

28.02.2017. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:11-022-36/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:01.03.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о организацији послова и 

радних задатака и потребним радницима у ЈУ 

„Агенција за развој малих и средњих 

предузећа Града Требиња“  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о организацији 

послова и радних задатака и потребним 

радницима у ЈУ „Агенција за развој малих и 

средњих предузећа Града Требиња“, број: 69-3-

02/17 од 28.02.2017. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:11-022-34/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:02.03.2017. године       Лука Петровић, 

                                                  дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________________________________ 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о начину обрачуна и исплате 

плата и других примања запослених у ЈУ 

„Агенција за развој малих и средњих 

предузећа Града Требиња“  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о начину 

обрачуна и исплате плата и других примања 

запослених у ЈУ „Агенција за развој малих и 

средњих предузећа Града Требиња“, број: 69-1-

02/17 од 28.02.2017. године. 
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II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-35/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:02.03.2017. године        Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста  

у ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње, број: 02-340/17 од 

03.03.2017. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-44/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:03.03.2017. године        Лука Петровић, 

                                                    дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о платама запослених у ЈП 

„Радник“ д.о.о. Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о платама 

запослених у ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње, број: 

4/17 од 02.03.2017. године. 

 

 

 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-45/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:03.03.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 

___________________________________________ 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста  

у ЈУ „Требињеспорт“ Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

ЈУ „Требињеспорт“ Требиње, број: 105/17 од 

06.03.2017. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-46/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:07.03.2017. године       Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о раду у ЈУ „Требињеспорт“ 

Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о раду у ЈУ 

„Требињеспорт“ Требиње број: 104/17 од 

02.03.2017. године. 
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II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:11-022-46-1/17              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:07.03.2017. године       Лука Петровић, 

                                                    дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста  

у ЈУ „Базени“ Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

ЈУ „Базени“ Требиње, број: 32/17 од 03.03.2017. 

године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:11-022-47/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:07.03.2017. године        Лука Петровић,  

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. 

Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 

 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о раду у ЈУ „Базени“ Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о раду у ЈУ 

„Базени“ Требиње број: 34/17 од 02.03.2017. 

године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-47-1/17              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:07.03.2017. године        Лука Петровић, 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
_____________________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове Града 

Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на 

основу Рјешења број: 06-372-9/17 од 24.02.2017. 

године, извршило је упис у Регистар заједнице 

етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-145, упис оснивања 

Заједнице за управљање зградом, Требиње, улица 

Шумадијска 30.  

Оснивачи: 12 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 удијела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. Заступа 

Самарџић Миодраг, предсједник Управног 

одбора, самостално и без ограничења. Заједницу 

заступа и Шкоро Милко, предсједник Скупштине.  

 

Број: 06-372-9/17                  СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ  

Датум: 24.02.2017. године              OРГАНА 

                                                       Јања Ћапин,с.р. 

___________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

1. Одлука о приступању изради Стратегије развоја града Требиња од 2018. до 2025. године, 1 

2. Одлука о приступању изради Урбанистичког плана „Требиње“,    2 

3. Одлука о именовању секретара Скупштине Града Требиња,     3 

4. Одлука о именовању чланова Комисије за давање приједлога назива насеља, улица,  

       тргова, мостова, институција, установа и друштава на подручју града Требиња,   3 

5. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о проширеним правима у социјалној заштити  

       Града Требиња,          4 

6. Одлука о термину одржавања Манифестације „Дучићеве вечери поезије“,    5 

7. Одлука о именовању Савјета „Дучићевих вечери поезије“,     5 

8. Одлука о висини накнаде за коришћење путног и осталог земљишта,    6 

9. Одлука о начину финансирања изградње „Ватрогасног дома“,     7 

10. Одлука о измјештању и изградњи фудбалског стадиона,     7 

11. Одлука о измјени Одлуке о усвајању Буџета Града Требиња  за 2017. годину,   7 

12. Одлука о усвајању Плана капиталних улагања Града Требиња за 2017. годину,   8 

13. Одлука о усвајању Измјене и допуне Програма уређења грађевинског земљишта  

за 2017. годину,          11 

14. Измјене и допуне Програма уређења грађевинског земљишта за 2017. годину,   11 

15. Одлука о именовању Савјета за праћење израде Регулационог плана „Абазовина - Студенац“, 16 

16. Одлука о именовању Савјета за праћење израде Зонинг плана „Петрина - Подгљивље“,  16 

17. Одлука о измјени Одлуке о приступању процесу израде средњорочног плана  

капиталних инвестиција Града Требиња,       16 

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

19. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности на подручју Града Требиња,  17 

20. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности на подручју Града Требиња,  18 

21. Одлука о прихватању писма намјере Привредног друштва „Лотика“,    19 

22. Одлука о разрјешењу директора Јавне установе „Требињестан“ Требиње,  

на лични захтјев,          19 

23. Закључак о прихватању Информације о стању јавног реда и мира, криминалитета и  

безбједности саобраћаја на подручју града Требиња за период 01.07.2016. године  

до 31.12.2016. године,         20 

24. Закључак о прихватању Информације о стању пренесених неизмирених обавеза Града Требиња, 20 

25. Закључак којим се задужује Градоначелник Града Требиња да покрене процедуру кредитног  

задужења, ради измирења обавеза Града Требиња,      20 

26. Закључак којим се задужује Савјет за спорт и надлежно Одјељење да извијесте Скупштину 

 Града Требиња о начину утрошка и расподјеле средстава за спорт у периоду  

2013-2016. године,          20  

27. План кориштења јавних површина.        20 

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Одлука о оснивању Савјета за безбједност саобраћаја у граду Требињу,   23 

2. Одлука о расподјели нераспоређеног гранта дефинисаног као  

„грант борачким категоријама“,        24 

3. Одлука о расподјели нераспоређеног гранта дефинисаног као  

„грант удружењима националних мањина и повратника“,     25 

4. Одлука о расподјели нераспоређеног гранта дефинисаног као  

„грант пјевачким друштвима и хоровима“,      25 

5. Одлука о расподјели нераспоређеног гранта дефинисаног као  

„грант културно умјетничким друштвима“,      26 

6. Одлука о расподјели нераспоређеног гранта дефинисаног као  

„грант за удружења особа са инвалидитетом“,      26 

7. Рјешење о расподјели средстава Буџета Града Требиња планираних за финансирање  

програма развоја спорта на подручју града Требиња за 2017. годину,   27 

8. Закључак,           28 
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9. Закључак,           28 

10. Закључак,           28 

11. Закључак,           28 

12. Закључак,           29 

13. Закључак,           29 

14. Закључак,           29 

15. Закључак,          30 

16. Закључак,          30 

17. Закључак,          30 

18. Закључак,          30 

19. Закључак,           31 

20. Закључак,           31 

21. Закључак,           31 

22. Закључак,           31 

23. Закључак,           32 

24. Закључак,           33 

25. Закључак,           33 

26. Закључак,           33 

27. Закључак,           34 

28. Закључак,           34 

29. Закључак,           34 

30. Закључак,           34 

31. Закључак,           35 

32. Закључак,           35 

33. Закључак,           35 

34. Закључак,           35 

35. Закључак,          36  

36. Закључак,           36 

37. Закључак,          36 

38. Закључак,          37 

39. Закључак,          37 

40. Правилник о поступку набавке роба, услуга и радова путем директног споразума,  37 

41. Сагласност на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и  

систематизацији радних мјеста у ЈУ „Културни центар“ Требиње,     38 

42. Сагласност на Правилник о раду ЈУ „Културни центар“ Требиње,     39 

43. Сагласност на Статут Јавног предузећа „Радник“ д.о.о. Требиње,    39 

44. Сагласност на Статут ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“,    39 

45. Сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Аграрном  

фонду Града Требиња,          39 

46. Сагласност на Правилник о раду ЈУ „Дом младих“ Требиње,    39 

47. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 

 ЈУ „Дом младих“ Требиње,         40 

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

у ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње,        40 

49. Сагласност на Правилник о организацији послова и радних задатака и потребним  

радницима у ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња“,   40  

50. Сагласност на Правилник о начину обрачуна и исплате плата и других примања  

запослених у ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња“,  40 

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

у ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње,        41 

52. Сагласност на Правилник о платама запослених у ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње,   41 

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

у ЈУ „Требињеспорт“ Требиње,         41 

54. Сагласност на Правилник о раду у ЈУ „Требињеспорт“ Требиње,     41 

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

у ЈУ „Базени“ Требиње,         42 
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56. Сагласност на Правилник о раду у ЈУ „Базени“ Требиње.     42 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.     42 
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Издавач: Скупштина Града Требиња - Стручна служба Скупштине. Улица Вука Караџића бр. 2 

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

 


