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На основу члана 145. Закона о локалној самоуправи 

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

и чл. 36. и 117. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о успостављању сарадње између Града Требиња  

и Општине Ловеч – Република Бугарска 

 

I 

Успоставља се сарадња између Града Требиња и Општине 

Ловеч – Република Бугарска. 

 

II 

Овлашћује се предсједник Скупштине Града Требиња да 

потпише акт којим ће се ближе дефинисати облици сарадње 

између Града Требиња и Општине Ловеч. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-54/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу 

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

3/16 и 84/19) и чл. 17. и 36. Статута Града Требиња 

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

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању измјени и допуни Регулационог плана 

„Засад поље“ 

I 

Приступа се измјени и допуни Регулационог плана „Засад 

поље“ (у даљем тексту: План). 

                                                                 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који 

је њен саставни дио. 

III 

Границе подручја на  које се односи измјена и допуна Плана 

су:  

Са истока: од моста Браниоцима Требиња, улицом Војводе 

Степе Степановића до укрштања са улицом Краља Петра 

Првог Ослободиоца; 

Са сјевера: улицом Вожда Карађорђа, новопланираном 

улицом западно од Средњошколског центра, те дијеловима 

насеља Засад и Мостаћи који гравитирају Војвођанској 

улици, до споја новопланиране примарне градске саобраћа-

јнице са магистралним путем М6, те дијелом магистралног 

пута М6; 

Са југа: цијелом дужином канала за наводњавање, затим 

правцем пружања „Бресквењака“ обухватајући хелиодром, 

те десном обалом ријеке Требишњице до моста Браниоцима 

Требиња. 

IV 

Површина обухвата Плана је сса 120 ha. 

 

 V 

План се доноси за временски период од 10 година. 

 

VI 

Смjернице за израду Плана: 

Носилац израде Плана је дужан да се приликом израде 

Плана руководи свим важећим законским прописима и 

програмским задатком. 

VII 

Рок израде Плана је шест мјесеци од дана доношења ове 

одлуке. 
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VIII 

1) План се састоји од текстуалног и графичког дијела: 

Текстуални дио регулационог плана по дијеловима 

простора, односно цјелинама и потцјелинама садржи 

сљедеће урбанистичке стандарде за грађење и уређење 

простора:  

а) намјена површина,  

б) подјела простора на просторне цјелине и потцјелине са 

објашњењем свих битних критеријума за подјелу по зонама 

и критеријума за подјелу, 

в) избор врста, односно типова регулационих и нивелаци-

оних рјешења, 

г) одређивање грађевинских линија, 

д) приједлог за измјену, односно побољшање парцелације 

или препарцелације према власништву над земљиштем, 

ђ) одређивање граничних параметара за кориштење, 

односно рационално кориштење земљишта (коефицијент 

изграђености и коефицијент заузетости, спратност објеката 

и друго), одређивање дијела наслијеђених фондова за 

замјену, доградњу, надоградњу и друго са образложењем, 

е) обезбјеђење јавног и општег интереса у функционисању 

простора: саобраћајних површина, зелених и рекреативних 

површина, објекти пејзажне архитектуре, простора за развој 

привреде и услуга, за развој објеката непривреде односно 

јавних служби и друго,                                                                              

ж) услови за опремање свим врстама техничке и комуналне 

инфраструктуре са условима прикључења у мјери довољној 

да буду основ за издавање локацијских услова, 

з) формирање урбанистичко - техничких услова за изгра-

дњу, доградњу или надоградњу објеката према типовима 

парцелације, регулације и параметара за кориштење 

земљишта, 

и) услови за заштиту, очување, уређење и активирање при-

родних ресурса, 

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

гија, хидрогеологија, инжињерска геологија, сеизмичност, 

клима и друго), 

к) услови за очување заштиту и презентацију насљеђа кул-

туре, природе и заштиту животне средине, 

л) услови за заштиту људи и добара у случају елементарних 

непогода, ратних катастрофа и технолошких акцидената, 

љ) мјере енергетске ефикасности, 

м) услови за уклањање баријера за кретање лица са 

умањеним тјелесним способностима, 

н) одређивање зона, дијелова зона, групе локација или поје-

диначних линија за које је потребно радити урбанистички 

пројекат, односно расписати конкурс за израду тог пројекта, 

њ) економска валоризација плана и 

о) друго што проистиче из карактера задатог подручја, 

односно његове изграђености.  

2) Графички дио регулационог 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. Носилац припреме 

Плана ће размотрити преднацрт на стручној расправи.  

2) Носилац израде Плана ће размотрити примједбе, 

мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена 

рјешења ће уградити у нацрт Плана. 

3) Скупштина Града Требиња на приједог носиоца 

припреме Плана утврдиће нацрт Плана, мјесто, вријеме 

и начин излагања нацрта Плана на јавни увид. 

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

начину излагања нацрта Плана јавност и власници 

непокретности на подручју за које се доноси План ће се 

обавијестити огласом.  

5) Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у просторијама 

Одјељења за просторно уређење, Центра за дозволе, МЗ 

и просторијама носиоца израде Плана. 

6) 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. 

7) Став носиоца израде Плана према примједбама, 

приједлозима и мишљенима разматра се на јавној 

расправи у року од 30 дана од дана затварања јавног 

увида.  

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

једном дневном листу доступном на територији РС. 

Уколико би се приједлог Плана на основу прихваћених 

приједлога, примједаба и мишљења достављених у току 

јавног увида, значајно разликовао од нацрта документа, 

носилац припреме ће поново организовати јавни увид 

који се може спроводити највише два пута. 

 

X 

1) Носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи 

утврдиће приједлог Плана у складу са закључцима са 

расправе, најдуже у року од 30 дана.  

2) Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о 

приједлогу Плана у року од 60 дана од дана утврђивања 

приједлога.  

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 бити изабран у складу 

са Законом. 

XIII 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

измјени и допуни Регулационог плана Засад поље број: 09-

013-225/19 од 10.07.2019. године, објављена у „Службеном 

гласнику Града Требиња“, број 5/19. 

 

XIV 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-55/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

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

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 36. став 2. тачка 4. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 
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Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени 

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

Града Требиња, на сједници одржаној дана 11.06.2020. 

године, донијела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града 

Требиња у периоду 1. јануар - 31. децембар 2019. године 

 

I 

Усваја се Извјештај о извршењу Буџета Града Требиња у 

периоду 1. јануар - 31. децембар 2019. године. 

 

II 

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу Буџета 

Града Требиња у периоду 1. јануар - 31. децембар 2019. 

године. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-56/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 59, 62, 66. и 69. Закона о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске („Службени гласник 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени 

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

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 36. став 2. алинеја 27. Статута Града 

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

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

сједници одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о дугорочном кредитном задужењу 
 

I 

Одлука о дугорочном кредитном задужењу („Службени 

гласник Града Требиња, број 4/19 и 7/19) у тачки IX у 

дијелу којим је дефинисана намјена кредитних средстава, 

односно План утрошка кредитних средстава као саставни 

дио одлуке, мијења се на тај начин што се као прилог ове 

одлуке усваја нови План утрошка кредитних средстава и 

исти је саставни дио ове одлуке. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“, а 

примјењиваће се по добијању сагласности Министарства 

финансија Републике Српске и кредитора. 

 

Број:09-013-59/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________

 

 

  ПЛАН УТРОШКА КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА   

Р.б. Опис Износ 

1. Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (пословни простори) 100.000 

2. Издаци за набавку постројења и опреме за пројекте енергетске ефикасности зграде ГУ 115.000 

  УКУПНО (1+2): 215.000 

3. Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката    

  Улица Нова 400.000 

  Улица С-1 400.000 

  Улица С-2 250.000 

  Изградња духовног центра у Мркоњићима 900.000 

  Учешће у изградњи система наводњавања у руралним подручјима 600.000 

  Изградња и ширење мреже оборинске и фекалне канализације 150.000 

  Изградња тротоара у МЗ Горица 50.000 

 Пословни објекат на Тргу слободе 100.000 

  УКУПНО 3: 2.850.000 

4. Издаци за реконструкцију и инвест. одрж. путева   

  Спортска инфраструктура 820.000 

  Jавна расвјета 281.000 

  Локална инфраструктура - градске мјесне заједнице 350.000 

  Локална инфраструктура - руралне мјесне заједнице 850.000 

  УКУПНО 4:  2.301.000 

5. Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину   

  Стратегија развоја туризма 80.000 

  УКУПНО 5:  80.000 

  УКУПНО : 5.446.000 

 

                              Број:09-013-59/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

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

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

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

у вези са чланом 22. став 1. тачка а) подтачка 8. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17) и 

Наредбом о регулисању рада трговинских, угоститељских, 

занатских, услужних и других објеката и служби на 

територији града Требиња, број: 11-053-138/20 од 

16.03.2020. године, Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о субвенционисању закупнине закупцима пословних 

простора који су у уговорном односу са Градом 

Требињем, a чији је рад забрањен усљед пандемије 

новог вируса корона (COVID-19) 

 

I 

Закупцима пословних простора који су у уговорном односу 

са Градом Требињем по основу уговора о комерцијалном 

закупу, додијелиће се субвенција у висини плаћеног износа 

закупнине за пословни простор, за период у коме им је због 

природне и друге несреће проузроковане вирусом корона 

(COVID – 19), примјеном Наредбе о регулисању рада 

трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других 

објеката и служби на територији града Требиња, број: 11-

053-138/20 од 16.03.2020. године, био забрањен рад. 

 

II 

Закупци из тачке I ове одлуке оствариће право на додјелу 

субвенције у висини плаћеног износа закупнине, за мјесец 

март и април 2020. године, подношењем писмене пријаве на 

Јавни позив Града Требиња, којим ће бити дефинсани 

услови и начин субвенционисања закупнине, уз услов да је 

закупац измирио све доспјеле обавезе по основу закупа 

закуподавцу Граду Требињу. 
 

III 

1) Поступак по овом Јавном позиву ће провести Комисија 

за разматрање пријава по Јавном позиву (у даљем 

тексту Комисија). 

2) Комисију рјешењем именује градоначелник, а чине је 3 

члана (2 члана из Одјељења за привреду и 1 члан из 

Одјељења за финансије). 
 

IV 

Уколико се утврди да је захтјев закупца основан, овлашћује 

се градоначелник, да на приједлог Комисије донесе рјешење 

о субвенционисању закупнине у складу са тачком II ове 

одлуке. 

V 

1) Средства за субвенционисање закупнине у складу са 

овом одлуком су обезбијеђена у оквиру Одјељења за 

привреду на позицији „субвенције“ на ставци 4141, у 

укупном износу од 20.000,00 КМ. 

2) За реализацију ове одлуке задужује се Одјељењe за 

привреду и Одјељењe за финансије Градске управе 

Града Требиња. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-63/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 39. став 2. тачка 2. и 82. став 2. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 63. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), чл. 36. и 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 21. 

Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18) и 

претходно прибављене сагласности Министарства пољо-

привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 

број: 12.03.5-330-1651/20 од 29.05.2020. године, Скупштина 

Града Требиња на сједници одржаној дана 11.06.2020. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

Радомир Радић из Требиња  

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

 

I 

Ставља се ван снаге Одлука о додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

Радомир Радић из Требиња, број: 09-013-89/18 од 

15.02.2018. године („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/18). 

II 

Уговор о закупу пољопривредног земљишта број: 11-111-2-

27/18 закључен дана 05.03.2018. године са закупопримцем 

Радомиром Радићем из Требиња престаје да важи.  

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-100/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 39. став 2. тачка 2. и 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 63. став 2. 

Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), 

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

Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 21. 

Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18) и 

претходно прибављене сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Српске број: 12.03.5-330-400-2/20 од 26.02.2020. године, 
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Скупштина Града Требиња на сједници, одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на закључивање споразума о 

раскиду уговора о закупу пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске са закупопримцем КПЗ 

Требиње ПЈ ,,ПУДАРИЦА“ 

 

I 

Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња да са 

закупопримцем КПЗ Требиње ПЈ „ПУДАРИЦА“ закључи 

Споразум о раскиду Уговора о закупу пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју града 

Требиња, а који се налази у прилогу приједлога ове одлуке. 

 

II 

За потписивање Споразума из тачке I ове одлуке овлашћује 

се градоначелник Града Требиња. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 

 

Број:09-013-101/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 39. став 2. тачка 2. и 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 63. став 2. 

Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), 

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

Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 21. 

Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18) и 

претходно прибављене сагласности Министарства пољо-

привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 

број: 12.03.5-330-400-1/20 од 26.02.2020. године, 

Скупштина  Града Требиња на сједници, одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на закључивање споразума о 

раскиду уговора о закупу пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске са закупопримцем  

Јовом Миљковићем 

 

I 

Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња да са 

закупопримцем Јовом Миљковићем закључи Споразум о 

раскиду Уговора о закупу пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске на подручју града Требиња, а 

који се налази у прилогу приједлога ове одлуке. 

 

II 

За потписивање Споразума из тачке I ове одлуке овлашћује 

се градоначелник Града Требиња. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 

 

Број:09-013-102/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 39. став 2. тачка 2. и 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), а  у вези са чланом 63. став 2. 

Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), 

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

Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 21. 

Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18) и 

претходно прибављене сагласности Министарства пољо-

привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 

број: 12.03.5-330-400-3/20 од 26.02.2020. године Скупштина 

Града Требиња на сједници, одржаној дана 11.06.2020. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на закључивање споразума о 

раскиду уговора о закупу пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске са закупопримцем  

Спасојем Жарковићем 

 

I 

Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња да са 

закупопримцем Спасојем Жарковићем закључи Споразум о 

раскиду Уговора о закупу пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске на подручју града Требиња, а 

који се налази у прилогу приједлога ове одлуке. 

 

II 

За потписивање Споразума из тачке I ове одлуке овлашћује 

се градоначелник Града Требиња. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 

 

Број:09-013-103/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 39. став 2. тачка 2. и 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), а  у вези са чланом 63. став 2. 

Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), 

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

Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 21. 

Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18) и 

претходно прибављене сагласности Министарства пољо-

привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 

број: 12.03.5-330-1553-2/20 од 28.05.2020. године, 
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Скупштина  Града Требиња на сједници, одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на закључивање споразума о 

раскиду уговора о закупу пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске са закупопримцем  

Огњеном Скочајићем  

 

I 

Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња да са 

закупопримцем Огњеном Скочајићем закључи Споразум о 

раскиду Уговора о закупу пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске на подручју града Требиња, а 

који се налази у прилогу приједлога ове одлуке. 

 

II 

За потписивање Споразума из тачке I ове одлуке овлашћује 

се градоначелник Града Требиња. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 

 

Број:09-013-104/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 39. став 2. тачка 2. и 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), а  у вези са чланом 63. став 2. 

Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), 

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

Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 21. 

Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18) и 

претходно прибављене сагласности Министарства пољо-

привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 

број: 12.03.5-330-1553-1/20 од 28.05.2020. године, Скупшти-

на Града Требиња на сједници, одржаној дана 11.06.2020. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на закључивање споразума о 

раскиду уговора о закупу пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске са закупопримцем  

Срђаном Скочајићем 

 

I 

Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња да са 

закупопримцем Срђаном Скочајићем закључи Споразум о 

раскиду Уговора о закупу пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске на подручју града Требиња, а 

који се налази у прилогу приједлога ове одлуке. 

 

II 

За потписивање Споразума из тачке I ове одлуке овлашћује 

се градоначелник Града Требиња. 

  

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 

 

Број:09-013-105/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 39. став 2. тачка 2. и 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 63. став 2. 

Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), 

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

Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 21. 

Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18) и 

претходно прибављене сагласности Министарства пољо-

привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 

број: 12.03.5-330-1553-3/20 од 28.05.2020. године, Скупшти-

на Града Требиња на сједници одржаној дана 11.06.2020. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на закључивање споразума о 

раскиду уговора о закупу пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске са закупопримцем  

Радом Лугоњом 

 

I 

Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња да са 

закупопримцем Радом Лугоњом закључи Споразум о 

раскиду Уговора о закупу пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске на подручју града Требиња, а 

који се налази у прилогу приједлога ове одлуке. 

 

II 

За потписивање Споразума из тачке I ове одлуке овлашћује 

се градоначелник Града Требиња. 

 

 III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 

 

Број:09-013-106/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), члана 12. Правилника о 

поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске („Службени гласник Републике 

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

тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-1760/20 од 

05.06.2020. године, Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је  
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О Д Л У К У 

о расписивању јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

на подручју града Требиња путем прибављања  

писаних понуда 

 

I 

Овом одлуком расписује се јавни оглас за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Срспке (у 

даљем тексту: Републике) на подручју града Требиња путем 

прибављања писаних понуда. Пољопривредно земљиште у 

својини Републике које се даје у закуп налази се у 

катастарским општинама: Гомиљани 2, Величани и Драчево 

укупне површине 2,2957 hа. 

 

II 

Пољопривредно земљиштe у својини Републике из тачке I 

ове одлуке, даје се у закуп ради обављања повртларске и 

воћарско - виноградарске производње. 

 

III 

Пољопривредно земљиште из тачке I ове одлуке зависно од 

намјене за коју ће се користити даје се у закуп на период од 

10 година за повртларску  производњу и 20 година за 

воћарско - виноградарску производњу, уз могућност 

продужења уговора у складу са Законом о пољопривредном 

земљишту.  

IV 

Максимална површина пољопривредног земљишта која се 

даје у закуп привредном друштву, предузетнику и физи-

чком лицу износи 2,1817 hа. 

 

V 

Годишња цијена закупнине једног хектара (1 hа) пољопри-

вредног земљишта, из тачке I ове одлуке износи за: I класу 

100 КМ, II класу 90 КМ, III класу 80 КМ, IV класу 70 КМ, V 

класу 60 КМ и VI, VII и VIII класу 40 КМ, а одређује се на 

основу класе пољопривредног земљишта и врсте планиране 

пољопривредне производње. 

 

VI 

Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се 

прије закључења уговора о закупу у новчаном износу 

умањеном за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за остале године закупа уплаћује се 30 дана унапријед за 

наредну годину у пуном износу.  

 

VII 

Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна 

друштва и предузетници који су регистровани за обављање 

пољопривредне дјелатности, у складу са прописима који 

регулишу ову област и физичка лица која се баве 

пољопривредном производњом, а који испуњавају опште 

услове додјеле у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике прописане чланом 3. Правилника о 

поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике (у даљем тексту: Правилник) и посебне 

услове из јавног огласа. 

 

 

 

VIII 

Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике имају привредна друштва, 

предузетници и физичка лица која немају закључен уговор 

о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у 

својини Републике.  

IX 

Надлежан орган, Одјељење за привреду Града Требиња, 

објавиће Јавни оглас на огласној табли Града Требиња, на 

интернет страници Града Требиња и у дневном листу „Глас 

Српске“. Јавни оглас остаје отворен 15 (петнаест) дана, 

рачунајући од дана објављивања. Јавни оглас мора да 

садржи све елементе прописане чланом 13. Правилника. 

 

X 

1) Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике спроводи Комисија за давање у 

закуп пољопривредног земљишта коју формира 

градоначелник.  

2) Градоначелник ће, на основу достављеног обавјештења 

о резултатима давања у закуп пољопривредног земљи-

шта, најдаље у року од 25 (двадесет пет) дана од дана 

закључивања Јавног огласа, донијети коначну листу 

најповољнијих понуда за давање у закуп пољопри-

вредног земљишта у својини Републике у складу са 

Правилником. 

XI 

Након спроведеног поступка, Скупштина Града Требиња ће 

донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача и додјели 

пољопривредног земљишта у закуп на приједлог Одјељења 

за привреду уз претходно прибављену сагласност Министа-

рства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Српске. На основу одлуке из претходног става градоначе-

лник Града Требиња ће закључити Уговор о закупу са 

изабраним понуђачeм. 

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-107/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), члана 12. Правилника о 

поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске („Службени гласник Републике 

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

тачка 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник 

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

прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-1759/20 од 

05.06.2020. године, Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

на подручју града Требиња путем  

усменог јавног надметања  
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I 

1) Овом одлуком расписује се јавни оглас за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске (у даљем тексту: Републике) на подручју града 

Требиња  путем усменог јавног надметања укупне 

површине 8,9272 hа.  

2) Пољопривредно земљиште у својини Републике које се 

даје у закуп, налази се у сљедећим катастарским 

општинама: Врпоље (4,152 hа), Чичево 2 (2,0 hа) и 

Драчево (2,7752 hа). 

3) Пољопривредно земљиште даје се у закуп по систему 

катастарске честице и блок парцеле, а подаци о истом 

биће наведени у Јавном огласу за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике.   

 

II 

Пољопривредно земљиштe у својини Републике из тачке I 

ове одлуке, даје се у закуп искључиво ради обављања 

пољопривредне производње, а према врсти производње која 

ће бити прецизирана јавним огласом. Понуђач може 

поднијети понуду само за једну врсту пољопривредне 

производње. 

III 

Пољопривредно земљиште из тачке I ове одлуке, даје се у 

закуп на период од 20 година за садњу воћњака, винограда 

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

сточарску и расадничку производњу, уз могућност 

продужења уговора у складу са Законом о пољопривредном 

земљишту. 

IV 

Понуђач не може поднијети понуду на већу површину 

пољопривредног земљишта него што је максимално 

дозвољена у расписаном јавном огласу. 

 

V 

1) Почетна цијена закупнине једног хектара (1 hа) 

пољопривредног земљишта, из тачке I ове одлуке 

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

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

класу 40 КМ.   

2) Годишња цијена закупа утврђује се поступком усменог 

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

Правилника о поступку давања у закуп пољопри-

вредног земљишта у својини Републике Српске. 

3) Ако је поднесена само једна пријава на јавно 

надметање, такву пријаву уколико је благовремена, 

потпуна и испуњава опште и посебне услове прописане 

јавним огласом, Комисија оцјењује као најповољнију, а 

износ закупнине утврђује на основу непосредне 

погодбе, али не по нижој цијени од почетне годишње 

цијене закупа пољопривредног земљишта прописане 

овим правилником. 

VI 

1) Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се 

прије закључења уговора о закупу у новчаном износу 

умањеном за износ уплаћене кауције.  

2) Годишња закупнина за остале године закупа уплаћује 

се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу. 

 

 

 

VII 

Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна 

друштва и предузетници који су регистровани за обављање 

пољопривредне дјелатности у складу са прописима који 

регулишу ову област и физичка лица која се баве 

пољопривредном производњом, а који испуњавају опште 

услове додјеле у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике прописане чланом 3. Правилника о 

поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике (у даљем тексту: Правилник) и посебне 

услове из јавног огласа.  

VIII 

Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике имају привредна друштва, 

предузетници и физичка лица која немају  закључен уговор 

о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у 

својини Републике.  

IX 

Одјељење за привреду Града Требиња ће у року од 30 дана 

од дана ступања на снагу ове Одлуке истаћи Јавни оглас на 

огласној табли Града Требиња и објавити  на службеној 

интернет страници Града Требиња. Јавни оглас остаје 

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

вања. Јавни оглас мора да садржи све елементе прописане 

чланом 13. Правилника.  

X 

1) Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике спроводи Комисија за давање у 

закуп пољопривредног земљишта коју формира градо-

начелник Града Требиња. 

2) Градоначелник Града Требиња ће, на основу 

достављеног обавјештења о резултатима давања у закуп 

пољопривредног земљишта, најдаље у року од тридесет 

(30) дана од дана закључивања Јавног огласа, донијети 

коначну листу најповољнијих понуда за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике у 

складу са Правилником. 
 

XI 

1) Након спроведеног поступка, Скупштина Града 

Требиња ће донијети Одлуку о додјели пољопри-

вредног земљишта у закуп на приједлог градоначелника 

Града Требиња уз претходно прибављену сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде Републике Српске. 

2) На основу одлуке из претходног става градоначелник 

Града Требиња ће закључити уговор о закупу са 

изабраним понуђачима.   
 

XII 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-108/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

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

на путевима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 63/11), члана 6. став 1) тачка а) и 

члана 7. Закона о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/11 и 100/17), тачке XV 
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Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју града 

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

2/19, 5/19 и 7/19), на основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

и члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 11.06.2020. 

године, донијела је 

О Д Л У К У  

о измјенама и допунама Одлуке о условима 

организовања, начину кориштења и наплате паркирања 

возила на јавним паркиралиштима  

на подручју града Требиња 

 

I 

У Одлуци о условима организовања, начину кориштења и 

наплате паркирања возила на јавним паркиралиштима на 

подручју града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 7/19) у тачки VII подтачка 2. иза ријечи 

„Светозара Ћоровића“ у загради додају се ријечи „(само за 

становнике Старог града)“. 

II 

У тачки XV подтачки 1. иза алинеје 7. додаје се алинеја 8. 

која гласи: 

„заустављати и паркирати на паркинг мјестима која су 

резервисана за становнике Старог града на паркингу у 

улици Светозара Ћоровића, ако на возилу није истакнута 

картица која доказује тај статус.“ 

 

III 

Тачка XXIV подтачка 6. мијења се и гласи: 

„Станарима који имају статус пензионера, односно лицима 

старијим од 65 година, као и лицима који имају статус 

бораца 1, 2. и 3. категорије који се налазе на Заводу за 

запошљавање, а на своје име имају регистровано моторно 

возило, издаје се повлаштена карта која ће се наплатити у 

износу од 50% вриједности повлаштене карте утврђене 

Цјеновником, осим за повлаштене карте за становнике 

Старог града.“ 

IV 

Иза тачке XXIV, додаје се тачка XXIVа која гласи: 

1) Станари Старог града могу да под повољнијим 

условима купе повлаштену карту за станаре Старог 

града, по основу које ће се моћи паркирати на паркинг 

мјеста у оквиру паркинга у улици Свезотара Ћоровића, 

а који је успостављен искључиво за њихове потребе. 

2) Повлаштена паркинг карта може се издавати 

искључиво за једно возило у својини подносиоца 

захтјева или на основу пуномоћи за управљање туђим 

возилом. 

3) Првенство у куповини повлаштене карте имају 

власници гаража условних за паркирање на подручју 

Старог града, без обзира на пребивалиште, односно 

боравиште. 

4) Након лица из подтачке 3. ове тачке повлаштену 

паркинг карту могу купити станари Старог града према 

редослиједу предавања захтјева до попуне капацитета 

паркинга. 

5) Лица која немају пребивалиште на подручју Старог 

града, нити имају у власништву условну гаражу, немају 

право на повлаштену паркинг карту, осим у случају да 

нису попуњени капацитети паркинга од стране лица из 

подтачке 3. и 4. ове тачке. 

6) Власништво над гаражом се доказује одговaрајућим 

увјерењем из Републичке управе за геодетске и 

имовинско правне послове. 

7) За издавање повлаштене паркинг карте за станаре 

потребно је ЈКП “Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње 

доставити: 

- захтјев за издавање повлаштене карте, 

- фотокопија личне карте,  

- потврда о пребивалишту/боравишту, 

- фотокопија саобраћајне дозволе, 

- оригинал или овјерена копија акта РГУ ПЈ Требиње (за 

власнике гаража) не старија од 3 мјесеца, 

- потврда о укупној годишњој уплати, или уплати за први 

мјесец кориштења. 

8) Повлаштене карте се изадају на период од годину дана 

од дана предавања захтјева, а плаћање се врши 

једнократно или мјесечно, у износу утврђеном 

Цјеновником. 

9) У случају неплаћања паркинга два мјесеца узастопно, 

кориснику повлаштене карте се укида повлаштена 

карта, уз забрану права на куповину повлаштене карте 

годину дана од дана укидања. 

10) Повлаштену паркинг карту корисник је дужан 

истакнути на видном мјесту испод предњег 

вјетробранског стакла. 

V 

У тачки XXVI подтачка 1. мијења се и гласи: 

„1) За издавање повлаштене паркинг карте за 

станаре/пензионере/демобилисане борце/власнике, потре-

бно је ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње доставити: 

- захтјев за издавање повлаштене карте, 

- фотокопију личне карте, односно фотокопија потврде о 

пријави пребивалишта, 

- фотокопију саобраћајне дозволе, 

- чек од пензије (уколико је лице пензионер, а има мање 

од 65 година), 

- оригинал или фотокопију акта о статусу борца 1., 2. и 3. 

категорије од надлежног органа и Потврду Завода за 

запошљавање о статусу незапосленог лица не старију 

од мјесец дана од дана подношења захтјева (уколико је 

лице демобилисани борац),  

- потврда о уплати.“ 

VI 

У ЦЈЕНОВНИКУ наплате паркирања на подручју града 

Требиња са ПДВ-ом, који је саставни дио Одлуке, тачке 20. 

и 21. мијењају се, и гласе:  
 

20. Повлаштена паркинг карта за станаре Старог града-мјесечно 30,00 КМ 

21. Повлаштена паркинг карта за станаре Старог града - годишње 330,00 КМ 
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Тачке 22. и 23. бришу се, тако да тачке 24, 25. и 26. постају 

тачке 22, 23. и 24. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња''. 

 

Број:09-013-113/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 2. Закона о основама безбједности 

саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени 

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

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

безбједности саобраћаја на путевимa Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 63/11) и члана 

36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 11.06.2020. 

године, донијела је  

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о безбједности саобраћаја  

на подручју града Требиња 

 

I 

У Одлуци о безбједности саобраћаја на подручју града 

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

2/19, 5/19 и 7/19), у тачки XIII подтачки 1. алинеји 1. иза 

ријечи „Светозара Ћоровића са источне стране“ додају се 

ријечи у загради „(само за станаре Старог града)“. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-114/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 36. Статута Града 

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

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

сједници оджаној дана 11.06.2020. године, донијела је                

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању основице за обрачун ренте 

I 

Овом одлуком утврђује се просјечна коначна грађевинска 

цијена једног квадратног метра корисне површине 

стамбеног и пословног простора у 2019. години, на 

подручју града Требиња, као основицa за израчунавање 

висине накнаде за ренту.  

II 

Просјечна коначна грађевинска цијена једног квадратног 

метра корисне површине стамбеног и пословног простора у 

2019. години износи 981,10 КМ. 

 

III 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Oдлука о 

утврђивању основице за обрачун ренте објављена у 

„Службеном гласнику Града Требиња“, број 3/19. 

                                                            

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-118/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 69. став 1. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 13. и 14. Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 

34/14 - пречишћен текст) и члана 36. Статута Града 

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

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

сједници одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и 

друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина 

 

I 

Овом одлуком утврђују се просјечне јединичне цијене 

радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења 

јавних површина на подручју града Требиња. 

 

II 

Просјечне јединичне цијене радова комуналне и друге јавне 

инфраструктуре и уређења јавних површина износе: 

 

 Инфрастуктура Јед.м. Јед.цијена 

1.  Водовод  m 166,64 

2.  Реконструкцијa водовода   58,46 

3.  Фекална канализација  m 148,35 

4.  Реконструкција фекалне m 134,01 

5.  Оборинска канализација канал m 87,71 

6.  Оборинска канализација (Ø   250) m 131,68 

7.  Оборинска канализација (Ø  200) m 225,63 

8.  Асфалтирање m² 48,66 

9.  Рек. Асфалта Д= 6 cm m² 33,37 

10.  Јавна поплочана површина (камен) m² 294,00 

11.  Ванулични паркинг m² 28,68 
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12.  Паркинг m² 48,66 

13.  Реконструкција паркинга m² 46,79 

14.  Тротоар m² 51,67 

15.  Зелене површине уз саобраћ. m² 34,29 

16.  Бициклистичке стазе m² 15,99 

17.  Пејзажно уређење m² 90,00 

18.  Спортски терен m² 24,42 

19.  Јавна расвјета  ком 947,40 

 

III 

Тржишне цијене земљишта предвиђеног за изградњу 

комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних 

површина, по зонама износе: 

- 150 КМ/m² у првој зони, 

- 100 КМ/m² у другој зони, 

- 70 КМ/m² у трећој зони, 

- 50 КМ/m² у четвртој зони, 

- 30 КМ/m² у петој зони, 

- 25 КМ/m² у шестој зони. 
 

IV 

Цијена m² објекта предвиђеног за рушење износи 19,05 

КМ/m². 

V 

Просјечни трошкови израде докумената просторног 

уређења у складу са чланом 155. Закона о уређењу простора 

и грађењу износе 376 КМ/ha. 

 

VI 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге 

јавне инфраструктуре и уређења јавних површина објавље-

на у „Службеном гласнику Града Требиња“, број 3/19. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-119/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 69. став 1. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, брoj 

40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 9. став 2. Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта („Службени гласник Републике Српске“, брoj 

34/14 - пречишћен текст) и члана 36. Статута Града 

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

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

сједници одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

О Д  Л  У  К  У 

о висини накнаде за трошкове уређења  

градског грађевинског земљишта 

 

I 

Овом одлуком утврђује се висина накнаде за трошкове 

уређења градског грађевинског земљишта за 1m² корисне 

површине објекта за проведбене документе по зонамана и 

другом комуналном опремању. 

II 

Трошкови уређења градског грађевинског земљишта, 

израчунати према одредбама Закона о уређењу простора и 

грађењу, Правилника о обрачуну накнаде трошкова 

уређења - пречишћен текст за документе просторног 

уређења који обухватају зоне градског грађевинског 

земљишта износе: 

Прва зона:              98,54  КМ/m² 

Друга зона:             81,14  КМ/m² 

Трећа зона:             67,55  КМ/m² 

Четврта зона:         49,16  КМ/m² 

Пета зона:               37,54  КМ/m² 

Шеста зона:             26,91  КМ/m² 

 

III 

Трошкови уређења градског грађевинског земљишта за 

подручја за које није донесен проведбни документ 

просторног уређења или је он истекао обрачунавају се по 

зонама као у тачки II ове одлуке. 
 

IV 

Управни поступци покренути пред надлежним органом до 

дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће се по 

одредбама одлуке која је била на снази у вријеме покретања 

поступка, осим ако је ова одлука повољнија за инвеститора. 
 

V 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 

земљишта објављена у „Службеном  гласнику Града 

Требиња“, број 3/19. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-120/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о управљању отпадом 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 111/13, 106/15 

и 16/18) и чл. 17. и 36. Статута Града Требиња („Службени 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о одређивању локалитета за одлагање непотребног 

грађевинског материјала 
 

I 

За одлагање непотребног грађевинског материјала одређује 

се локалитет означен као к.ч. број 1619/1 (дио) у К.О. (СП) 
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Чичево, што одговара дијелу к.ч. број 2237/2 К.О. (НП) 

Чичево 2. 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који 

је њен саставни дио. 

III 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука број: 

09-013-383/17 од 26.10.2017. године, објављена у „Службе-

ном гласнику Града Требиња“, број 13/17 и одлука број: 09-

013-218/17 од 17.05.2017. године, објављена у „Службеном 

гласнику Града Требиња“, број 6/17. 

                                          

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-121/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

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

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чл. 36. и 72. Статута Града 

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

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

сједници одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради Зонинг плана „Оток“ 

                                                                     

I 

Приступа се изради Зонинг плана „Оток" (у даљем тексту: 

План). 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који 

је њен саставни дио. 

III 

1) Границе обухвата подручја су: са сјевера ријека 

Требишњица, а са источне западне и јужне стране 

Ћатовића крак. 

2) Површина обухвата Плана је сса 15,5 hа. 

 

IV 

План се доноси за временски период од 10 година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                    

V 

Смjернице за израду Плана: Носилац израде Плана је дужан 

да се приликом израде Плана руководи свим важећим 

законским прописима и програмским задатком. 

 

VI 

Рок израде Плана је шест мјесеци од дана доношења ове 

одлуке. 

VII 

1) План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

2) Текстуални дио зонинг плана по зонама садржи сљедеће 

урбанистичке стандарде за грађење и уређење простора:  

- дозвољене намјене, односно намјене које треба 

измјестити, 

- минимална и максимална величина парцеле, 

- могуће препарцелације ради интерполације нових 

објеката, 

- услови интерполације нових објеката, 

- параметри коришћења земљишта (коефицијенти 

изграђености и коефицијенти заузетости), 

- услови уличне регулације, 

- услови пејзажног уређења,                                                                              

- услови противпожарне заштите, 

- обавезе поштовања биоклиматских карактеристика 

локације: осунчање, провјетреност, визуре, зеленило, 

однос према утицају водених токова, однос према 

утицају корисних и штетних емисија и друго, 

- положај објекта на парцели са грађевинским линијама 

према правилима регулације, 

- услови уређења парцела, 

- спратност објеката одређена висинским котама, 

- могућност доградње и надоградње објеката, 

- типови објеката, 

- архитектонско обликовање (волумен, кров, материјал, 

боја и друго), 

- услови за опремање свим врстама инфраструктуре 

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

условима прикључења у мјери довољној да буду основ 

за издавање локацијских услова, 

- уређење јавних простора и земљишта, 

- услови за чување, заштиту и презентацију културно-

историјског насљеђа, природног насљеђа и услови за 

грађење у зонама заштите, 

- услови за заштиту, чување, уређење и активирање 

природних ресурса, 

- природни услови за грађење (рељеф, хидрографија, 

геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија, 

сеизмичност, клима и др.), 

- услови за заштиту људи и добара у случају 

елементарних непогода, ратних катастрофа и техноло-

шких акцидената, 

- мјере енергетске ефикасности, 

- услови за уклањање баријера за кретање лица са 

умањеним тјелесним способностима, 

- услови за заштиту животне средине од штетних утицаја 

(вибрације, бука, гасови и друго), 

- услови за објекте нискоградње у складу са посебним 

прописима и 

- други услови који произилазе из конкретних каракте-

ристика простора и планираних садржаја. 

3) Графички дио зонинг плана чине све карте стања и карте 

планираног рјешења прописане правилником из члана 

27. став 5. тачка а) Закона. 

 

VIII 

1) Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана 

предати овјерен преднацрт Плана.  

2) Носилац припреме Плана ће размотрити преднацрт на 

стручној расправи.  

3) Носилац израде Плана ће размотрити примједбе, 

мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена 

рјешења ће уградити у нацрт Плана. 

4) Скупштина Града Требиња на приједог носиоца 

припреме Плана утврдиће нацрт Плана, мјесто, вријеме 

и начин излагања нацрта Плана на јавни увид. 
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5) Јавни увид ће трајати 30 дана. О мјесту, времену и 

начину излагања нацрта Плана јавност и власници 

непокретности на подручју за које се доноси План ће се 

обавијестити огласом.  

6) Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у просторијама 

Одјељења за просторно уређење, Центра за дозволе, МЗ 

и просторијама носиоца израде Плана. 

7) Носилац израде Плана ће размотрити све примједбе, 

приједлоге и мишљења достављена у току јавног увида 

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

писменој форми доставити носиоцу припреме Плана и 

лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и 

мишљења. 

8) Став носиоца израде Плана према примједбама, 

приједлозима и мишљенима разматра се на јавној 

расправи у року од 30 дана од дана затварања јавног 

увида. Позив за јавну расправу ће се јавно објавити у 

најмање једном дневном листу доступном на терито-

рији РС. Уколико би се приједлог Плана на основу 

прихваћених приједлога, примједаба и мишљења 

достављених у току јавног увида, значајно разликовао 

од нацрта документа, носилац припреме ће поново 

организовати јавни увид који се може спроводити 

највише два пута. 

IX 
1) Носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи 

утврдиће приједлог Плана у складу са закључцима са 

расправе, најдуже у року од 30 дана.  

2) Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о 

приједлогу Плана у року од 60 дана од дана утврђивања 

приједлога.  

X 
Средства потребна за покривање материјалних трошкова за 

израду Плана обезбиједиће Град Требиње. 

 

XI 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 

уређење, а носиоца израде Плана ће одредити Град Требиње 

у складу са Законом. 

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-122/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

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

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

95/11, 60/15 и 107/19), члана 5. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

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

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

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 11.06.2020. 

године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје непокретности у 

својини Града Требиња 

 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања - лицитације 

продаја грађевинског земљишта, односно грађевинске 

парцеле у својини Града Требиња која је означена као: 

- к.ч. број 5271/11 (стари операт) К.О. Требиње, описана 

као Клис, пашњак, површине 4794 m2, уписана у зк. 

уложак број 11, власништво Град Требиње са 1/1 

дијела, што одговара к.ч. број 371/4 К.О. Требиње 1 

(нови операт), површине 4794 m2 уписана у Пл. број 

1017, посјед Град Требиње са 1/1 дијела.  

 

II 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке I 

ове одлуке, као и остали услови продаје утврдиће се 

Огласом о продаји грађевинског земљишта у својини Града 

Требиња, у складу са Правилником о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 

 

III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања - 

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу 

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

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

Комерцијалне банке, са назнаком броја огласа, најкасније 

до дана који је огласом одређен за одржавање усменог 

јавног надметања - лицитације.  

 

IV 

1) Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће 

се закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити 

купопродајну цијену на Јединствени рачун Трезора 

Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке. 

2) Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року 

од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о 

чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 

 

V 

Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем огласа у 

средствима јавног информисања и то најкасније 15 дана 

прије дана одређеног за дан усменог јавног надметања - 

лицитације. Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на 

огласним таблама и објавити на званичној интернет 

страници Града Требиња. 

VI 

Поступак усменог јавног надметања - лицитације 

грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-123/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

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

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

95/11, 60/15 и 107/19), члана 5. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

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

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

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 11.06.2020. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје непокретности у 

својини Града Требиња 

 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања - лицитације 

продаја грађевинског земљишта, односно грађевинске 

парцеле у својини Града Требиња која је означена као: 

- к.ч. број 1530/226 (стари операт) К.О. Придворци, 

површине 2294 m2, уписана у зк. уложак број 797, 

власништво Град Требиње са 1/1 дијела, што одговара 

к.ч. број 1530/266 К.О. Придворци 2 (нови операт), 

површине 2294 m2.  

II 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке I 

ове одлуке, као и остали услови продаје утврдиће се 

Огласом о продаји грађевинског земљишта у својини Града 

Требиња, у складу са Правилником о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 

 

III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања - 

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу 

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

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

Комерцијалне банке, са назнаком броја огласа, најкасније 

до дана који је огласом одређен за одржавање усменог 

јавног надметања - лицитације.  

 

IV 

1) Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће 

се закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити 

купопродајну цијену на Јединствени рачун Трезора 

Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке. 

2) Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року 

од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о 

чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 

 

V 

Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем огласа у 

средствима јавног информисања и то најкасније 15 дана 

прије дана одређеног за дан усменог јавног надметања - 

лицитације. Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на 

огласним таблама и објавити на званичној интернет 

страници Града Требиња. 

 

VI 

Поступак усменог јавног надметања - лицитације грађеви-

нског земљишта спровешће Комисија за лицитацију. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-124/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

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

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

95/11, 60/15 и 107/19), члана 5. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

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

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

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 11.06.2020. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје грађевинских 

парцела у својини Града Требиња 

 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања - лицитације 

продаја грађевинског земљишта, односно грађевинских 

парцела у својини Града Требиња које су означене као: 

- к.ч. број 435 (нови операт) К.О. Волујац, површине 

3961m2, власништво Град Требиње са 1/1 дијела, 

- к.ч. број 436/2 (нови операт) К.О. Волујац, површине 

3379m2, власништво Град Требиње са 1/1 дијела,  

- к.ч. број 436/3 (нови операт) К.О. Волујац, површине 

4086m2, власништво Град Требиње са 1/1 дијела,  

- к.ч. број 436/4 (нови операт) К.О. Волујац, површине 

5168m2,  власништво Град Требиње са 1/1 дијела,  

- к.ч. број 436/5 (нови операт) К.О. Волујац, површине 

4691m2, власништво Град Требиње са 1/1 дијела,  

- к.ч. број 436/6 (нови операт) К.О. Волујац, површине 

2328m2, власништво Град Требиње са 1/1 дијела,  

- к.ч. број 563/1 (нови операт) К.О. Волујац, површине 

2435m2, власништво Град Требиње са 1/1 дијела,  

- к.ч. број 563/2 (нови операт) К.О. Волујац, површине 

2215m2, власништво Град Требиње са 1/1 дијела,  

- к.ч. број 563/3 (нови операт) К.О. Волујац, површине 

1607m2, власништво 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. 
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III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања - 

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу 

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

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

Комерцијалне банке, са назнаком броја огласа, најкасније 

до дана који је огласом одређен за одржавање усменог 

јавног надметања - лицитације.  

 

IV 

1) Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће 

се закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити 

купопродајну цијену на Јединствени рачун Трезора 

Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке. 

2) Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року 

од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о 

чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 

 

V 

Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем огласа у 

средствима јавног информисања и то најкасније 15 дана 

прије дана одређеног за дан усменог јавног надметања - 

лицитације. Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на 

огласним таблама и објавити на званичној интернет 

страници Града Требиња. 

VI 

Поступак усменог јавног надметања - лицитације 

грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-125/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

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

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

95/11, 60/15 и 107/19), члана 5. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

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

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

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 11.06.2020. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје  

непокретности у својини Града Требиња 

 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања - лицитације 

продаја грађевинског земљишта, односно грађевинске 

парцеле у својини Града Требиња која је означена као: 

- к.ч. број 1843/2 К.О. Полице 1 (нови операт), површине 

3552m2, уписана у Пл. број 631, посјед Град Требиње са 

1/1 дијела, што одговара к.ч. број 5505/15 (стари 

операт) К.О. Требиње, површине 2222m2 уписана у зк. 

ул. број 1764 и к.ч. број 5505/124 (стари операт) К.О. 

Требиње, површине 1330m2. Грађевинска парцела је 

укупне површине 3552m2. 
 

II 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке I 

ове одлуке, као и остали услови продаје утврдиће се 

Огласом о продаји грађевинског земљишта у својини Града 

Требиња, у складу са Правилником о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 
 

III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања - 

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу 

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

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

Комерцијалне банке, са назнаком броја огласа, најкасније 

до дана који је огласом одређен за одржавање усменог 

јавног надметања - лицитације.  
 

IV 

1) Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће 

се закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити 

купопродајну цијену на Јединствени рачун Трезора 

Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке. 

2) Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року 

од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о 

чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 
 

V 

Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем огласа у 

средствима јавног информисања и то најкасније 15 дана 

прије дана одређеног за дан усменог јавног надметања - 

лицитације. Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на 

огласним таблама и објавити на званичној интернет 

страници Града Требиња. 

VI 

Поступак усменог јавног надметања - лицитације 

грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-126/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

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

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чл. 36. и 72. Статута Града 

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

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

сједници одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради Зонинг плана „Хумац“ 
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I 

Приступа се изради Зонинг плана „Хумац" (у даљем тексту 

План). 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који 

је њен саставни дио. 

III 

1) Границе обухвата подручја на који се односи измјена 

Плана су границе назначене на графичком прилогу.  

2) Површина обухвата Плана је сса 110 hа. 

 

IV 

План се доноси за временски период од 10 година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                    

V 

Смjернице за израду Плана: Носилац израде Плана је дужан 

да се приликом израде Плана руководи свим важећим 

законским прописима и програмским задатком. 

 

VI 

Рок израде Плана је шест мјесеци од дана доношења ове 

одлуке. 

VII 

1) План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

2) Текстуални дио зонинг плана по зонама садржи 

сљедеће урбанистичке стандарде за грађење и уређење 

простора:  

- дозвољене намјене, односно намјене које треба 

измјестити, 

- минимална и максимална величина парцеле, 

- могуће препарцелације ради интерполације нових 

објеката, 

- услови интерполације нових објеката, 

- параметри коришћења земљишта (коефицијенти 

изграђености и коефицијенти заузетости, 

- услови уличне регулације, 

- услови пејзажног уређења,                                                                              

- услови противпожарне заштите, 

- обавезе поштовања биоклиматских карактеристика 

локације: осунчање, провјетреност, визуре, зеленило, 

однос према утицају водених токова, однос према 

утицају корисних и штетних емисија и друго, 

- положај објекта на парцели са грађевинским линијама 

према правилима регулације, 

- услови уређења парцела, 

- спратност објеката одређена висинским котама, 

- могућност доградње и надоградње објеката, 

- типови објеката, 

- архитектонско обликовање (волумен, кров, материјал, 

боја и друго), 

- услови за опремање свим врстама инфраструктуре 

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

условима прикључења у мјери довољној да буду основ 

за издавање локацијских услова, 

- уређење јавних простора и земљишта, 

- услови за чување, заштиту и презентацију културно - 

историјског насљеђа, природног насљеђа и услови за 

грађење у зонама заштите, 

- услови за заштиту, чување, уређење и активирање 

природних ресурса, 

- природни услови за грађење (рељеф, хидрографија, 

геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија, 

сеизмичност, клима и др.), 

- услови за заштиту људи и добара у случају елеме-

нтарних непогода, ратних катастрофа и технолошких 

акцидената, 

- мјере енергетске ефикасности, 

- услови за уклањање баријера за кретање лица са 

умањеним тјелесним способностима, 

- услови за заштиту животне средине од штетних утицаја 

(вибрације, бука, гасови и друго), 

- услови за објекте нискоградње у складу са посебним 

прописима и 

- други услови који произилазе из конкретних карактери-

стика простора и планираних садржаја. 

3) Графички дио зонинг плана чине све карте стања и 

карте планираног рјешења прописане правилником из 

члана 27. став 5. тачка а) Закона. 

 

VIII 

1) Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана 

предати овјерен преднацрт Плана.  

2) Носилац припреме Плана ће размотрити преднацрт на 

стручној расправи.  

3) Носилац израде Плана ће размотрити примједбе, 

мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена 

рјешења ће уградити у нацрт Плана. 

4) Скупштина Града Требиња на приједог носиоца 

припреме Плана утврдиће нацрт Плана, мјесто, вријеме 

и начин излагања нацрта Плана на јавни увид. 

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

начину излагања нацрта Плана јавност и власници 

непокретности на подручју за које се доноси План ће се 

обавијестити огласом.  

6) Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у просторијама 

Одјељења за просторно уређење, Центра за дозволе, МЗ 

и просторијама носиоца израде Плана. 

7) Носилац израде Плана ће размотрити све примједбе, 

приједлоге и мишљења достављена у току јавног увида 

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

писменој форми доставити носиоцу припреме Плана и 

лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и 

мишљења. 

8) Став носиоца израде Плана према примједбама, 

приједлозима и мишљенима разматра се на јавној 

расправи у року од 30 дана од дана затварања јавног 

увида. Позив за јавну расправу ће се јавно објавити у 

најмање једном дневном листу доступном на терито-

рији РС. Уколико би се приједлог Плана на основу 

прихваћених приједлога, примједаба и мишљења 

достављених у току јавног увида, значајно разликовао 

од нацрта документа, носилац припреме ће поново 

организовати јавни увид који се може спроводити 

највише два пута. 

IX 
1) Носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи 

утврдиће приједлог Плана у складу са закључцима са 

расправе, најдуже у року од 30 дана.  

2) Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о 

приједлогу Плана у року од 60 дана од дана утврђивања 

приједлога.  
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X 
Средства потребна за покривање материјалних трошкова за 

израду Плана обезбиједиће Град Требиње. 

 

XI 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 

уређење, а носиоца израде Плана ће одредити Град Требиње 

у складу са Законом. 

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-127/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу 

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

3/16 и 84/19), чл. 17. и 36. Статута Града Требиња 

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

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о  утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог 

плана „Јужни градски излаз“ (Ауторад) 

 

I 

Утврђује се Нацрт измјене дијела Регулационог плана 

„Јужни градски излаз“ (у даљем тексту: План). 

 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који 

је њен саставни дио. 

III 

Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 25. јуна 2020. до 27. 

јула 2020.године. 

IV 

О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на јавни 

увид, јавност и власници непокретности ће се обавијестити 

огласом који ће бити објављен у најмање два средства 

јавног информисања, најмање два пута, с тим да ће прва 

обавијест бити објављена 8 дана прије почетка јавног увида, 

а друга 15 дана од почетка излагања нацрта на јавни увид. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-128/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

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

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чл. 17. и 36. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 11.06.2020. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о измјени дијела Регулационог плана „Сјеверни логор“ 

 

I 

Доноси се измјена дијела Регулационог плана „Сјеверни 

логор“ (у даљем тексту: План). 

 

II 

План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

Текстуални дио Плана садржи: 

 А. увод, 

 Б. стање организације, уређења и кориштења простора, 

 Ц. потребе, могућности и циљеви организације, уређења и                      

    кориштења простора, 

 Д. план организације, уређења и кориштења простора, 

 Е. одредбе и смјернице за спровођење плана. 

 Графички дио Плана садржи: 

 1. Постојеће стање - геодетска подлога, 

 2. Извод из урбанистичког плана „Требиње 2015“, 

 3. Намјена постојећих објеката, 

 4.  Инжињерско геолошка карта Требиња, 

 5. План просторне организације, 

 6. План саобраћаја, 

 7. План хидротехничке инфраструктуре, 

 8. План електро енергетске и тт инфраструктуре,  

 9.  Синтезни план, 

10. План регулационих и грађевинских линија, 

11. План парцелације. 

III 

План је израдио „Пут инжињеринг“ д.о.о. Требиње и прилог 

је и саставни дио ове одлуке. 
 

IV 

План се излаже на стални јавни увид у Одјељењу за 

просторно уређење Града Требиња.  
 

V 

О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно 

уређење Града Требиња. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивању 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-129/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 2.12. став 6. Изборног закона БиХ 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 23/01, 7/02, 

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

33/08, 37/08, 32/10, 48/11, 63/11, 18/13, 7/14, 31/16 и 54/17), 

члана 9. став 3. Упутства о утврђивању квалификација, 

броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне 

комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 29/18 и 

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

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 
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О Д Л У К У  

о разрјешењу члана Градске изборне комисије Требиње 
 

I 

Господин Борислав Грубач разрјешава се дужности члана 

Градске изборне комисије Требиње, на лични захтјев. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу након добијања сагласности од 

Централне изборне комисије БиХ, а објавиће се у 

„Службном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-132/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 2.15. став 2. Изборног закона БиХ 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 23/01, 7/02, 

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

33/08, 37/08, 32/10, 48/11, 63/11, 18/13, 7/14, 31/16 и 54/17) и 

члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о именовању замјенског члана  

Градске изборне комисије Требиње 
 

I 

Госпођица Маја Колак именује се за замјенског члана 

Градске изборне комисије Требиње.  
 

II 

У складу са чланом 2.15. став 2. Изборног закона БиХ 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 23/01, 7/02, 

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

33/08, 37/08, 32/10, 48/11, 63/11, 18/13, 7/14, 31/16 и 54/17) у 

изборном периоду се именује замјенски члан Градске 

изборне комисије, без провођења поступка јавног 

оглашавања.  

III 

Именована ће обављати дужност замјенског члана Градске 

изборне комисије Требиње, до избора новог члана по 

поступку прописаном чланом 2.12. став 5. Изборног закона 

Босне и Херцеговине.  

IV 

Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности 

Централне изборне комисије БиХ, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-133/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 55. став 3. тачка 2. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе 

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

39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи 

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

и члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 

О Д Л У К У  

о разрјешењу начелника  

Одјељења за просторно уређење 
 

I 

Господин Марко Рикало се разрјешава са мјеста начелника 

Одјељења за просторно уређење, на лични захтјев. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-134/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 55. став 4. и 5. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе 

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

190. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

и члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности начелника  

Одјељења за просторно уређење 
 

I 

Господин Ведран Фуртула, дипл. инж. грађевине, именује 

се за вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно 

уређење у Градској управи Града Требиња. 
 

II 

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

начелника Одјељења за просторно уређење до коначног 

избора и именовања начелника тог Одјељења по 

објављеном конкурсу. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-135/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 36. став 2. тачка 31. и 72. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.06.2020. године, 

донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о стању безбједности на 

подручју града Требиња за период од 1. јула 2019. 

године до 31. децембра 2019. године.  
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2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-50/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

чл. 92. и 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о остваривању Програма рада 

Скупштине Града Требиња за период октобар – 

децембар 2019. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-51/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 36. став 2. тачка 30. и 72. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.06.2020. године, 

донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о раду градоначелника Града 

Требиња и Градске управе за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-52/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 23. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду Одбора за жалбе Града 

Требиња за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-53/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о стању дуга и издатим 

гаранцијама Града Требиња на дан 31. децембар 2019. 

године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-57/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о коришћењу средстава буџетске 

резерве у периоду 1. јануар -31. децембар 2019. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-58/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 36. став 2. тачка 42. и 72. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.06.2020. године, 

донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о програмима одржаним у 

оквиру манифестације „Требињско културно љето“ 

2019. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-60/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 



         Датум: 12.06.2020. год.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA - Број 3                        Страна:    20 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о раду средњих школа у 

Требињу за 2019. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-61/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији Програма развоја 

спорта Града Требиња за 2019. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-62/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.06.2020. године, 

донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Требиње за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-64/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.06.2020. године, 

донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-65/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Дом младих“ 

Требиње за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-66/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Центар за 

информисање и образовање“ Требиње за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-67/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Културни 

центар“ Требиње за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-68/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Туристичка 

организација Града Требиња“ Требиње за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-69/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Требиње за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-70/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне здравствене установе 

„Апотека“ Требиње за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-71/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима финанси-

јског пословања Јавне установе „Требињеспорт“ 

Требиње за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-72/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Матичне музејске установе 

„Музеј Херцеговине“ Требиње за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-73/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Народна 

библиотека“ Требиње за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-74/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Агенција за 

развој малих и средњих предузећа Града Требиња“ 

Требиње за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-75/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Екологија и 

безбједност“ Требиње за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-76/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 5. тачка м) Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04, 78/11 и 

44/16), тачке X и XI Одлуке о оснивању ЈП „Радник“ д.о.о. 

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

1/17), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавног предузећа „Радник“ 

д.о.о. Требиње за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-77/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и чл. 72. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.06.2020. године, 

донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Базени“ 

Требиње за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-78/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ Требиње за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-79/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о пословању од 01.01. до 

31.12.2019. године ЈП за комуналну хидротехнику 

„Водовод“ А.Д. Требиње.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-80/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18) и тачке XVII Одлуке о 

оснивању Аграрног фонда Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 1/17 и 15/17), Скупштина 

Града Требиња, на сједници одржаној дана 11.06.2020. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Аграрног фонда Града 

Требиња за период 01.01. – 31.12.2019. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-81/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.06.2020. године, 

донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Требиње за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-82/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-83/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Дом 

младих“ Требиње за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-84/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Центар за 

информисање и образовање“ Требиње за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-85/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020.  године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Културни 

центар“ Требиње за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-86/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020.  године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Туристичка 

организација Града Требиња“ Требиње за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-87/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Требиње за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-88/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне здравствене установе 

„Апотека“ Требиње за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-89/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе 

„Требињеспорт“ Требиње за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-90/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Матичне музејске установе 

„Музеј Херцеговине“ Требиње за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-91/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Народна 

библиотека“ Требиње за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
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Број:09-013-92/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Агенција за 

развој малих и средњих предузећа Града Требиња“ 

Требиње за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-93/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Екологија и 

безбједност“ Требиње за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-94/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске, број 75/04 и 78/11), 

тачке X и XI Одлуке о оснивању ЈП „Радник“ д.о.о. 

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

1/17), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавног предузећа „Радник“ 

д.о.о. Требиње за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

Број:09-013-95/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Базени“ 

Требиње за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-96/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске, број 75/04 и 78/11), 

тачке X и XI Одлуке о оснивању ЈП „Радник“ д.о.о. 

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

1/17), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ Требиње за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-97/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18) и тачке XVII Одлуке о 

оснивању Аграрног фонда Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 1/17 и 15/17), Скупштина 

Града Требиња, на сједници одржаној дана 11.06.2020. 

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Аграрног фонда Града 

Требиња за 2020. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
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Број:09-013-98/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији Програма 

заједничке комуналне потрошње за 2019. годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-109/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 36. став 2. тачка 42. и 72. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.06.2020. године, 

донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији програма 

одржавања локалних и некатегорисаних путева и 

градских улица града Требиња за 2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-110/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

44/16), чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о пословању по завршном 

рачуну за 2019. годину А.Д. „Комунално“ Требиње.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-111/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

и чл. 36. став 2. тачка 2. и 72. Статута Града Требиња 

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

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К  

о усвајању Програма додјеле субвенција пословним 

субјектима чији је рад забрањен усљед пандемије новог 

вируса корона (COVID-19) и такси превозницима на 

подручју града Требиња 

 

1. Скупштина Града Требиња усваја Програм додјеле 

субвенција пословним субјектима чији је рад забрањен 

усљед пандемије новог вируса корона (COVID-19) и 

такси превозницима на подручју града Требиња. 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-112/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

П Р О Г Р А М  

додјеле субвенција пословним субјектима чији је рад 

забрањен усљед пандемије новог вируса корона (COVID 

- 19) и такси превозницима, на подручју града Требиња 

 

УВОД 
 

У складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама, а на основу Одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације за територији Републике Српске и Одлуке о 

проглашењу ванредног стања на територији Републике 

Српске, у циљу превенције од ширења новог вируса корона 

COVID-19, Штаб за ванредне ситуације Града Требиња је 

донио Наредбу о регулисању рада трговинских, угостите-

љских, занатских, услужних и других објеката, служби и 

лица на територији града Требиња, број: 11-053-138/20 од 

22.03.2020. године и Наредбу о спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) на подручју града Требиња, број: 11-

053-138/20 од 01.04.2020. године, којима је забрањен рад 

одређеним категоријама пословних субјеката и отежан рад 

такси превозницима. 

Сходно предњем, Програм додјеле субвенција пословним 

субјектима (правним лицима и самосталним предузетни-

цима) чији је рад забрањен усљед пандемије новим вирусом 

корона ( COVID - 19) као и такси превозницима на подручју 

града Требиња (у даљем тексту: Програм) представља једну 

од мјера подршке пословању и превазилажењу настале 

кризе.  

 

I ОПШТИ УСЛОВИ 
Корисник субвенције може бити пословни субјект: 

- чије је сједиште, односно пословна јединица на 

територији града Требиња,  

- којим је Наредбом о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и других објеката 
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и служби на територији града Требиња, број: 11-053-

138/20 од 16.03.2020. године био забрањен рад, 

- који на дан подношења захтјева има рјешење надле-

жног Органа или одговарајући акт којим су утврђене 

обавезе за 2020. годину, а по основу којих се тражи 

субвенција за наведени период,  

- који на дан подношења захтјева за субвенцију нема 

неизмирених обавеза према Граду утврђених закључно 

са 31.12.2019. године, по основу комуналне таксе, 

комуналне таксе за заузимање јавне површине и 

комуналне накнаде и који је извршио уплату (измирио) 

обавезе за период за који се подноси пријава за  додјелу 

субвенције, 

- такси превозник (за ослобађање од комуналне таксе) 

коме је због мјера за реаговање на појаву болести 

изазване новим вирусом корона (COVID-19) на 

подручју града Требиња отежан рад и који на дан 

подношења захтјева има рјешење за 2020. годину за 

утврђивање комуналне таксе за привремено заузимање 

дијела јавне површине за такси стајалиште.  

Разврставање дјелатности корисника субвенције вршиће се 

према Уредби о класификацији дјелатности Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 8/14) 

и Уредби о предузетничким дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 25/15 и 116/18).  

Програм додјеле субвенција са прилозима биће објављен на 

web страници Градске управе Града Требиња. 

 

II ВРСТА СУБВЕНЦИЈЕ 

1. Субвенције за износ комуналне таксе на истакнуто 

пословно име и комуналне таксе за заузимање јавне 

површине 
Законом о комуналним таксама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 4/12) и Одлуком о комуналним 

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

5/19) прописана је висина комуналних такси које се 

обрачунавају на истакнуто пословно име и комуналне таксе 

за заузимање јавне површине. 

Обвезници комуналне таксе за истакнуто пословно име, 

којима је забрањено, обављање дјелатности имају право на 

субвенцију сразмјерног дијела комуналне таксе за мјесецe 

март и април 2020. године према регистрованој претежној 

дјелатности, а у висини 100% сразмјерног дијела таксе, за 

сваки пријављени мјесец појединачно. 

Обвезници комуналне таксе за заузимање јавне површине, 

којима је забрањено, обављање дјелатности имају право на 

субвенцију комуналне таксе за мјесецe април и мај 2020. 

године према регистрованој претежној дјелатности, а у 

висини 100% њихове мјесечне обавезе, за сваки пријављени 

мјесец појединачно. 

Такси превозници којима је мјерама за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на 

подручју града Требиња отежан рад, имају право на 

субвенцију комуналне таксе за привремено заузимање 

дијела јавне површине за мјесецe март и април 2020. 

године, у висини 100% њихове мјесечне обавезе, за сваки 

пријављени мјесец појединачно. 

Пословни субјекти и такси превозници право на овај вид 

субвенције остварују подношењем пријаве по јавном позиву  

Комисији. Уз захтјев је неопходно да пословни субјекти 

приложе и Обавјештење о разврставању јединица разврста-

вања по дјелатностима, које издаје АПИФ. За самосталне 

предузетнике и такси превознике утврдиће се претежна, 

односно такси дјелатност, увидом у Централни регистар 

предузетника. 

Обвезници који подносе захтјев за субвенционисање таксе 

на истакнуто пословно име дужни су уз захтјев доставити 

доказ (о извршеној уплати) да су измирили све обавезе по 

основу таксе на истакнуто пословно име која им је утврђена 

закључно са 31.12.2019. године, као и копију пореске 

пријаве за таксу на истакнуто пословно име за 2020. годину.  

 

2. Субвенције за износ комуналне накнаде 
Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/11 и 100/17) и Одлуком о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Града 

Требиња“, број 6/14, 8/17, 9/18 и 2/19) утврђена је обавеза 

плаћања комуналне накнаде, а износ обавезе утврђен је 

рјешењем надлежног органа. 

Обвезници комуналне накнаде којима је забрањено, обавља-

ње дјелатности имају право на субвенцију комуналне 

накнаде за мјесецe март, април и мај 2020. године према 

регистрованој претежној дјелатности, а у висини 100% 

измирене њихове мјесечне обавезе, за сваки пријављени 

мјесец појединачно. 

Пословни субјекти право на овај вид субвенције остварују 

подношењем пријаве Комисији за разматрање пријава по 

Јавном позиву (у даљем тексту: Комисија). Уз пријаву је 

неопходно да правна лица приложе и Обавјештење о 

разврставању јединица разврставања по дјелатностима, које 

издаје АПИФ. За самосталне предузетнике утврдиће се 

претежна дјелатност увидом у Централни регистар 

предузетника.  

 

III ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА  
Средства за финансирање Програма додјеле субвенција 

пословним субјектима чији је рад забрањен усљед 

пандемије новим вирусом корона (COVID - 19 ) на подручју 

града Требиња, су обезбијеђена у Буџету Града Требиња за 

2020. годину, у оквиру Одјељења за привреду на позицији 

4141 - Субвенције, у укупном износу од 120.000,00 КМ. 

 

IV НАЧИН ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА  
За додјелу субвенција по основу овог Програма објављује 

се јавни позив на web страници Градске управе Града 

Требиња www.trebinje.rs.ba, који ће бити отворен до 

31.12.2020. године. 

У јавном позиву се дефинише начин исплате. Пословни 

субјекти и такси превозници су дужни да поднесу пријаву 

Градској управи, у складу са Јавним позивом.  

Поступак по овом Јавном позиву проводи Комисија за 

разматрање пријава за додјелу субвенција по Јавном позиву 

(у даљем тексту: Комисија). 

Комисију рјешењем именује Градоначелник, а чине је 3 

члана (2 члана из Одјељења за стамбено - комуналне 

послове и 1 члан из Одјељења за финансије). 

Градоначелник, на приједлог Комисије која је утврдила 

испуњеност услова за додјелу субвенције, доноси рјешење о 

додјели субвенције у складу са Програмом.  

Одјељење за финансије проводи ова рјешења.  

Рјешења се доносе на крају сваког мјесеца, за пријаве 

поднесене у претходном мјесецу, у складу са расположивим 
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средствима овог Програма. Уколико су испуњени услови за 

додјелу субвенције, градоначелник ће издати рјешење, како 

је раније дефинисано у Програму.  

Обрасци пријава за додјелу субвенције биће саставни дио 

Јавног позива. 
 

V НАДЗОР И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ  
Надзор над реализациојом овог Програма, врше Одјељење 

за стамбено комуналне послове и Одјељење за финансије. 

Након реализације Програма, градоначелник ће доставити 

Скупштини Града Извјештај о реализацији Програма додје-

ле субвенција пословним субјектима чији је рад забрањен 

усљед пандемије новим вирусом корона (COVID - 19) и 

такси превозницима на подручју града Требиња. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији Плана 

имплементације Стратегије развоја града Требиња 

2018-2027. за период 1. јануар - 31. децембар 2019. 

године. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-115/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се План имплементације Стратегије развоја 

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

децембар 2020. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-116/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Средњорочни план капиталних 

инвестиција за период 2020-2024. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-117/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

      

На основу чл. 36. и 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

у вези са тачком XI Одлуке о начину и условима Јавне 

продаје грађевинске парцеле у својини Града Требиња и 

избора инвеститора за изградњу објекта зграде за младе 

брачне парове у Требињу број: 09-013-304/18 од 19.11.2018. 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

11.06.2020. године, донијела је 

  

З А К Љ У Ч А К 

о неприхватању понуде 

 

1. Овим закључком не прихвата се понуда за куповину 

пословних простора у склопу зграде за младе брачне 

парове у Требињу дата од стране извођача радова 

КОТА Construction d.o.o. Требиње, која је дата Граду 

Требињу сходно тачки XI Одлуке о начину и условима 

Јавне продаје грађевинске парцеле у својини Града 

Требиња и избора инвеститора за изградњу објекта 

зграде за младе брачне парове у Требињу и Нотарским 

уговором ОПУ – 188/19.  

2. Саставни дио овог закључка је понуда КОТА 

Construction d.o.o. Требиње. 

3. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-130/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 23. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 

и 107/19), члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

као и чланом 150. Пословника о раду Скупштине Града 

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

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

одржаној дана 11.06.2020. године, донијела је, 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња 

Мирку Ћурићу да може закључити Уговоре о 

регулисању имовинско - правних односа на 

некретнинама намијењеним за изградњу Православног 

духовног центра у Мркоњићима. 

2. Све потребне активности у циљу реализације 

имовинско - правних питања, ће се реализовати у 
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најкраћем разумном року, придржавајући се 

позитивних законских прописа.  

3. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-131/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 54. Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 

14/10, 5/12 и 58/19), члана 39. став 2. тачка 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19) и сагласности Министарства 

пољопривреде шумарства и водопривреде Републике 

Српске број: 12.03.5-330-1761/20 од дана 04.06.2020. 

године, Скупштина Града Требиња на сједници одржаној 

дана 11.06.2020. године, донијела је 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

коришћења пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске на подручју града Требиња  

за 2020. годину 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овим програмом уређује се располагање пољопривредним 

земљиштем у својини Републике Српске на подручју града 

Требиња. Програмом је уобзирено и земљиште које је у 

посједу Града Требиња. Овај програм израђује се за подручје 

града Требиња и примјењиваће се на територији града.  

Располагање пољопривредним земљиштем заснива се на 

подацима из катастра и подацима које је доставило 

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде 

Републике Српске о земљишту у својини Републике Српске.  

Програм садржи: 

а) површине земљишта у својини Републике Српске по 

катастарским општинама - укупну површину, 

б) податке о површини додијељеног пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске и корисницима 

пољопривредног земљишта, 

в) податке о површини недодијељеног пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске,  

г) површину земљишта планирану за давање у закуп, 

д) површину земљишта планирану за концесију и 

ђ) површину земљишта одређену за закуп пашњака. 

Укупна површина недодијељеног пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске и града Требиња 

према Програму коришћења пољопривредног земљишта, 

обухвата земљиште на територији града Требиња површине 

3231,978 hа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ЦИЉЕВИ ЗЕМЉИШНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

Земљишна политика садржана је у склопу мјера за 

рационално располагање пољопривредним земљиштем као 

добром од интереса за Град Требиње. 

Мјере земљишне политике су:  

- кориштење пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, које обухвата давање у закуп и 

концесију пољопривредног земљишта ради обављања 

пољопривредне дјелатности, 

- унапријеђење кориштења пољопривредним земљи-

штем, које обухвата радње око груписања земљишта у 

веће и правилније блокове или катастарске парцеле, 

- заштита пољопривредног земљишта од онечишћења 

(дивљих депонија, запуштених пољопривредних 

површина) ради производње здраве хране. 

 

III  УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ 

ЗЕМЉИШТЕМ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

Основна начела располагања пољопривредним земљиштем 

у својини Републике Српске су: 

- пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 

потребно је да буде у функцији пољопривредне 

производње, узимајући у обзир традиционалну  

производњу подручја, 

- промјена намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе проводиће се у складу с 

документима просторног уређења и другим прописима 

локалне самоуправе, 

- пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 

које је предвиђено за закуп уз сагласност Министарства 

пољопривреде шумарства и водопривреде Републике 

Српске, проводи Град Требиње кроз расписивање 

јавног огласа за додјелу пољопривредног земљишта у 

закуп физичким или правним лицима на територији 

града Требиња, 

- за пољопривредно земљиште у својини Републике 

Српске које је предвиђено за додјелу путем концесије, 

процедуру додјеле земљишта проводи Министарство 

пољопривреде шумарства и водопривреде Републике 

Српске.  

 

IV УКУПНЕ ПОВРШИНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

Укупне површине пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске на подручју града Требиња, према 

подацима из катастра земљишта, а које је предмет овог 

програма износи 3231,978 hа. 
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Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Требиња 

 

УKУПНА 

ПОВРШИНА 

(РС, Град Требиње) 

(m²) 

УKУПНО 

ДОДИЈЕЉЕНА 

ПОВРШИНА 

(m²) 

ДОДИЈЕЉЕНО 

У ЗАKУП 

(m²) 

ДОДИЈЕЉЕНО 

У 

KОНЦЕСИЈИ   

(m²) 

УKУПНО 

НЕДОДИЈЕЉЕНА 

ПОВРШИНА 

 (m²) 

У 

ПОСТУПKУ 

ДОДЈЕЛЕ 

ЗА ЗАKУП 

(m²) 

40869862 m² 8550082 m² 1596374 m² 6953708 m² 32319780 m² 
23,4631 

(4086,9862 hа) (855,0082 hа) (159,6374 hа) (695,3708 hа) (3231,9780 hа) 

 

Пољопривредно земљиште у својини Републике Српске и Града Требиња на подручју града Требиња, додијељено је у закуп и 

концесију наведеним физичким и правним лицима како стоји у Табели бр. 2. у складу са одредбама Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19) наведеним 

корисницима. 

 
Табела. 2. Пољопривредно земљиште у својини Републике Српске на подручју града Требиња које је  дато у закуп и концесију 

 

 
НАЗИВ KОРИСНИKА 

ДОДИЈЕЉЕНО 

m² 

ВРСТА 

УГОВОРА 

1.  Агрофин д.о.о. 2042109 концесија 

2.  Подруми Вукоје 1982 д.о.о. 50000 концесија 

3.  Вукоје д.о.о. 204461 концесија 

4.  
Ј.П.Ш. Шуме РС, АД Соколац - Центар за газдовање 

кршом, Требиње 
42823 концесија 

5.  Попово Поље а.д. Требиње 4614315 концесија 

1.  Анђелић д.о.о. 147950 закуп 

2.  Анђелић Радован 48770 закуп 

3.  Братић Бранко  9092 закуп 

4.  Чалија Славојка 44566 закуп 

5.  Делић Александра 50000 закуп 

6.  Ђелмо Зоран 20000 закуп 

7.  Анђелић д.о.о. 173190 закуп 

8.  д.о.о. Премиум виногради 164100 закуп 

9.  Kосјерина Драган 4000 закуп 

10.  Kовачевић Владислав др. уг. 17061 закуп 

11.  Kовачевић Владислав 10000 закуп 

12.   KПЗ Требиње - ПЈ ,,Пударица“  187892 закуп 

13.  Лугоња Раде   15120 закуп 

14.  Марић Васо 20000 закуп 

15.  Милићевић Предраг 10000 закуп 

16.  Милишић Небојша 30000 закуп 

17.  Миљковић Јово 48840 закуп 

18.  Миљковић Миљко 20000 закуп 

19.  Мискин Срђан 49590 закуп 

20.  Нинковић Раде 10000 закуп 

21.  Нинковић Радомир  44250 закуп 

22.  Подрум Тарана д.о.о. 70000 закуп 

23.  Прцовић Ристо 12945 закуп 

24.  Премиум виногради д.о.о. - др. уг. 56510 закуп 

25.  Пртило Ристо 20000 закуп 

26.  Пујо Слађана 30000 закуп 

27.  ПЗ Смоквица 18620 закуп 

28.  Радић Радомир 20000 закуп 

29.  Радован Анђелић 71480 закуп 

30.  Самарџић Лука 3348 закуп 

31.  Шкеро Марко 28150 закуп 

32.  Скочајић Огњен 39885 закуп 



         Датум: 12.06.2020. год.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA - Број 3                        Страна:    31 

33.  Скочајић Срђан  20000 закуп 

34.  Станковић Илија 30680 закуп 

35.  Вучинић Томо 13674 закуп 

36.  Вучуревић Милош 10000 закуп 

37.  Жарковић Спасоје 10000 закуп 

38.  Жарковић Спасоје - др. уг. 16661 закуп 

  Укупно 8550082 

 
  Kонцесија 6953708 

  Закуп 1596374 

 

Пољопривредно земљиште које је додијељено у закуп или 

концесију правним и физичким лицима, додијељено је на 

период до 20 година за воћарску и виноградарску произво-

дњу и производњу љековитог, ароматичног и зачинског 

биља и до 10 година за ратарску и сточарску производњу у 

закуп.  

Наведено пољопривредно земљиште које је додијељено 

путем концесије додијељено је на период 20, 25 и 30 година, 

и то за воћарску и виноградарску производњу и расадничку 

производњу медитеранских воћних култура, шумских и 

хортикултурних биљака. 

Поред пољопривредног земљишта, које је дато у закуп и 

концесију на подручју града Требиња на основу Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), за 2020. 

годину на подручју града Требиња, у Табели 3. унијети су 

подаци о пољопривредном земљишту по катастарским 

оппштинама за приједлог поступакa додјеле путем закупа 

или концесије. 

 
 

Табела 3.  Приједлог начина кориштења пољопривредним земљиштем на подручју града Требиња за период 01.01.2020 - 31.12.2020. године 

 

Бр. 

НАЗИВ КАТАСТАРСКЕ 

ОПШТИНЕ 
(http://ekatastar.rgurs.org/ 

Javni_Uvid) 

НЕДОДИЈЕЉЕНА 
ПОВРШИНА (m²) 

ПЛАНИРАНО 
ЗА ЗАКУП  (m²) 

ПЛАНИРАНО 

ЗА КОНЦЕСИЈУ  
(m²) 

ПЛАНИРАНО 

ЗА ПАШЊАК  
(m²) 

ПРЕОСТАЛО  
(m²) 

КОМЕНТАР 

1.  АРСЛАНАГИЋА МОСТ 129858       129858   

2.  БЕЛЕНИЋИ 1658       1658   

3.  БИХОВО 101573       101573   

4.  БОБАНИ 884203       884203   

5.  БРДА 2317098       2317098   

6.  ЧАВАШ 264744       264744   

7.  ЧИЧЕВО 2 2199058 20000     2179058   

- к.ч. бр. 1238/3 (Чичево 2 дио 4В)  

 Пољопривредно земљиште  је било први пут предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске путем прибављања писаних понуда на подручју града Требиња број: 11-330-23-1/17  од 01.12.2017. године 

8.  ЦИЦИНА 51044       51044   

9.  ЧОПИЦЕ 4100       4100   

10.  ЧВАЉИНА 954087       954087   

11.  ЖАКОВО 432081       432081   

12.  ДОБРОМАНИ 243583       243583   

13.  ДОМАШЕВО 977982       977982   

14.  ДРАЧЕВО 1215714 28892   1185622  

- к.ч. бр. 719, к.ч. бр. 726,  к.ч. бр. 727 и к.ч. бр. 728  површине 1140 m² - постоји интерес за закуп - пољопривредно земљиште није било предмет 
додјеле у закуп, и  

- к.ч. бр. 1146, к.ч. бр. 1145, к.ч. бр. 1144, к.ч. бр. 1928, к.ч. бр. 1087/1, к.ч. бр. 1016, к.ч. бр. 989, к.ч. бр. 1219, к.ч. бр. 985, к.ч. бр. 1218, к.ч. бр. 1096, 
к.ч. бр. 1092, к.ч. бр. 1156 и к.ч. бр. 1158 укупне површине  27754 m²  

Пољопривредно земљиште је било први пут предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске путем прибављања писаних понуда на подручју града Требиња број: 11-330-23-1/17  од 01.12.2017. године 

15.  ДРИЈЕЊАНИ 902299       902299   

16.  ДУБЉАНИ 723848       723848   

17.  ЖУПА 1714354       1714354   

18.  ДВРСНИЦА 84157       84157   

19.  ГОЛУБИНАЦ 3978       3978   

20.  ГОМИЉАНИ 1 31677       31677   

21.  ГОМИЉАНИ 2 468728 16105   452623  

- к.ч. број 1522, површине 16105 m²  - постоји интерес за закуп  
Пољопривредно земљиште до сада није било предмет додјеле у закуп. 

22.  ГОРИЦА 1 518695       518695   

23.  ГОРИЦА 2 1600       1600   

24.  ГОРОГАШЕ 34629       34629   

25.  ГРАНЧАРЕВО 157582       157582   

26.  ГРБЕЧ 1000885       1000885   

27.  ГРМЉАНИ 47111       47111   

28.  ЈАСЕН 229288       229288   

29.  КИЈЕВ ДО 281       281   

http://ekatastar.rgurs.org/%20Javni_Uvid
http://ekatastar.rgurs.org/%20Javni_Uvid
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30.  КОТЕЗИ 130984       130984   

31.  КУРТОВИЋИ 2546465       2546465   

32.  ЛАСТВА 774993       774993   

33.  ЉУБОМИР 955682  164160  791522  

- БП 1. - к.ч. бр. 3732/1, к.ч. бр. 3732/34, к.ч. бр. 3732/91, к.ч. бр. - 3732/26, к.ч. бр.- 3732/35, к.ч. бр. - 3732/36, укупне површине 104170 m² ,  

- БП 2. - к.ч. бр. 3732/30, к.ч. бр. 3732/28, к.ч. бр. 3732/38, к.ч. бр. 3732/25, к.ч. бр. 3732/27, к.ч. бр. 3732/29 и  к.ч. бр. 4035/2, , укупне површине 
28560 m² и  

- БП 3. - к.ч. бр. 4036, к.ч. бр. 4037, к.ч. бр. 4036, к.ч. бр. 4035, к.ч. бр. 4035/3 и 4035/5, укупне површине 31430 m² 
Постоји интерес инвеститора за додјелу путем концесије - пољопривредно земљиште је било први пут предмет додјеле по Јавном огласу за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем прибављања писаних понуда на подручју града Требиња број: 11-330-23-1/17  од 
01.12.2017. године   

34.  МЕСАРИ 359175       359175   

35.  МОСКО 14697       14697   

36.  МОСТАЋИ 1 131315       131315   

37.  МОСТАЋИ 2 80667       80667   

38.  МРКОЊИЋИ 775637       775637   

39.  НЕЦВИЈЕЋЕ 12740       12740   

40.  ОРАХОВ ДО 1809       1809   

41.  ОРАШЈЕ 126353       126353   

42.  ПОЖАРНО 28320       28320   

43.  ПОЛИЦЕ 1 206930       206930   

44.  ПОЉИЦЕ ПОПОВО 151335       151335   

45.  ПОВРШ 1074673       1074673   

46.  ПРАВИЦА 18630       18630   

47.  ПРИДВОРЦИ 1 110362       110362   

48.  ПРИДВОРЦИ 2 1948       1948   

49.  РАПТИ 174062       174062   

50.  РАШЕВИЋИ 655931      655931  

51.  РАВНО 313760       313760   

52.  ШЋЕНИЦА 62470       62470   

53.  СЕДЛАРИ 20849       20849   

54.  СЛИВНИЦА 38452       38452   

55.  ТРЕБИЈОВО 2954455       2954455   

56.  ТРЕБИМЉА 224650       224650   

57.  ТРЕБИЊЕ 1 284496       284496   

58.  ТРЕБИЊЕ 2 92100       92100   

59.  ТРНЧИНА 55531       55531   

60.  ТУЉЕ 46113       46113   

61.  ВЕЛИЧАНИ 694101 5712   688389  

- к.ч. бр. 2289, к.ч. бр. 2289/7 и к.ч. бр. 2354, укупне површине 5712 m² - постоји интерес за закуп - пољопривредно земљиште није било предмет 
додјеле у закуп 

62.  ВЕЉА МЕЂА 205722       205722   

63.  ВРПОЉЕ 872040 41520     830520   

- БП  8.- к.ч. бр. 598/1, к.ч. бр. 598/2, к.ч. бр. 598/3, к.ч. бр. 598/4, к.ч. бр. 598/6, укупне површине 11380 m², 

- БП 12. – к.ч. бр. 596, к.ч. бр. - 903/1, к.ч. бр. - 903/2, к.ч. бр. - 903/5, к.ч. бр. - 903/7, к.ч. бр.- 904, укупне површине 24160 m², 

- к.ч. бр. 1182 и к.ч. бр. 1187/2, укупне површине 5980 m² 
Пољопривредно земљиште је било први пут предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске путем прибављања писаних понуда на подручју града Требиња број: 11-330-23-1/17  од 01.12.2017. године 

64.  ЗАГОРА 399379       399379   

65.  ЗАВАЛА 102043       102043   

66.  ЗАВОЂЕ 54816       54816   

67.  ЗУБЦИ 2087183       2087183   

УКУПНО 32536764 112229 164160 
 

32259174   

 

 

Површина земљишта за закуп пашњака у 2020. години није 

планирана, јер у протеклом периоду нема исказаног 

интереса пољопривредних произвођача.  

Наведено пољопривредно земљиште, које ће бити предмет 

закупа и концесије једним дијелом је обрадиво, док је 

другим дјелом запуштено и зарасло коровским и 

дрвенастим растињем и као такво ће се додјељивати у 

закуп или концесију, а све у складу са Законом о 

пољопривредном земљишту.   

 

V ЗЕМЉИШНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

Пољопривредним земљиштем, у смислу Закона о 

пољопривредном земљишту, сматрају се: њиве, вртови, 

воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, као и друго 

земљиште, које се по својим природним и економским 

особинама може најрационалније користити за пољопри-

вредну производњу. 

Пољопривредним земљиштем у смислу Закона о пољопри-

вредном земљишту сматрају се и земљишта, којима је 

планским актима Републике Српске, општина и градова 

одређена друга намјена, све док се за та земљишта у 

поступку привођења планираној намјени не плати накнада 

за промјену намјене у складу са овим законом.  

Минирано пољопривредно земљиште, као и земљиште за 

које се оправдано сумња да је минирано, сматра се 

пољопривредним земљиштем од дана његовог 

деминирања. 
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VI СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
 

Овај програм ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-99/20 

Датум:11.06.2020. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________

_ 

 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“, број 90/17), чл. 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 58. и 73. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17)  и приједлога Градског штаба за 

ванредне ситуације, градоначелник доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на 

подручју града Требиња 

 

1. У циљу спрјечавања ширења вируса корона COVID-19 

у граду Требињу, забрањује се свим лицима који имају 

пребивалиште/боравиште у граду Требињу кретање 

изван територије града. Забрана се не односи на лица 

која посједују дозволу за кретање издату од МУП-а 

или потврду о потреби кретања због несметаног 

обављања процеса рада издату од стране послодавца.  

2. Сва лица која улазе на територију града Требиња 

дужна су да свој долазак најаве на број 121, уз 

образложење разлога доласка.  

3. Сви привредни субјекти који послују на територији 

града Требиња дужни су најавити пријем робе 

Градском штабу за ванредне ситуације града Требиња, 

на број 121. Пријем робе се може извршити искључиво 

уз присуство представника Градског штаба за ванредне 

ситуације, уз претходну најаву тачне сатнице доласка 

робе.  

4. Ступањем на снагу ове наредбе, ставља се ван снаге 

Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) на подручју града Требиња, број 11-053-

138/20 од 05.04.2020. године. 

5. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и 

примјењује се од 10.04.2020. године, а објавиће се у 

„Службеном гласнику“ Града Требиња. 
 

Број:11-053-138/20                                 Градоначелник 

Датум:10.04.2020. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“, број 90/17), чл. 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), чл. 58. и 73. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и приједлога Градског штаба за 

ванредне ситуације, градоначелник доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

о продужењу примјене наредби  

 

1. Овом наредбом продужава се примјена наредби које је 

донио градоначелник града Требиња:  

- Наредба о регулисању рада трговинских, угостите-

љских, занатских, услужних и других објеката, служби 

и лица на територији града Требиња, број 11-053-

138/20 од 22.03.2020. године; 

- Наредба број 11-053-138/20 од 30.03.2020. године; 

- Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазвану новим вирусом корона 

(COVID-19) на подручју града Требиња, број 11-053-

138/20 од 01.04.2020. године; 

- Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазвану новим вирусом корона 

(COVID-19) на подручју града Требиња, број 11-053-

138/20 од 10.04.2020. године.  

2. Наредбе из тачке 1. ове наредбе примјењиваће се до 

27.04.2020. године. 

3. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:11-053-138/20                                      Градоначелник 

Датум:24.04.2020. године                        Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 90/17), тачке 20. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања на подручју града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 14/17) и тачке 1. 

Наредбе градоначелника Града Требиња, број 11-053-

138/20 од 30.03.2020. године, Градски штаб за ванредне 

ситуације града Требиња, на сједници одржаној дана 

10.04.2020. године, донио је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К  

о забрани окупљања на јавним мјестима  

на територији града Требиња 

 

1. Забрањује се окупљање на јавним мјестима на 

територији града Требиња, и то:  

- у Градском парку,  

- Спортско рекреативном центару Брегови (базен 

Брегови), 

- излетишту Убла,  

- излетишту Студенац,  

- игралиштима и теретанама на отвореном,   

- јавним површинама/шеталишта на обали 

Требишњице.  
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2. Задужује се Одјељење за инспекцијске и послове 

комуналне полиције Града Требиња да изврши све 

неопходне радње (јавно истицање забране, обиљежа-

вање траком и др), у циљу реализације тачке 1. овог 

закључка.  

3. О извршењу овог закључка, надлежни органи ће 

свакодневно извјештавати Команданта градског штаба 

за ванредне ситуације. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.  

 

Број:5/20                                                   Градоначелник 

Датум:10.04.2020. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“, број 90/17) и тачке 20. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања на подручју града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 14/17), Градски 

штаб за ванредне ситуације града Требиња, на сједници 

одржаној дана 10.04.2020. године, донио је сљедећи  
 

З А К Љ У Ч А К  

о забрани рада кафемата и апарата за припрему кафе и 

топлих напитака у склопу привредних субјеката  

којима је дозвољен рад 
 

1. У циљу спрјечавања ширења вируса корона COVID-19 

у граду Требињу, забрањује се рад свих кафемата и 

апарата за припрему кафе и топлих напитака у склопу 

привредних субјеката којима је дозвољен рад. 

2. За надзор над провођењем забрана из тачке 1. овог 

Закључка, задужује се надлежна инспекција Одјељења 

за инспекције и послове комуналне полиције Града 

Требиња. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.  
 

Број:6/20                                                   Градоначелник 

Датум:10.04.2020. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“, број 90/17), тачке 20. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања на подручју града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 14/17) и тачке 1. 

Наредбе градоначелника Града Требиња, број 11-053-

138/20 од 30.03.2020. године, Градски штаб за ванредне 

ситуације града Требиња, на сједници одржаној дана 

12.04.2020. године, донио је сљедећи  
 

З А К Љ У Ч А К  
 

1. У циљу спрјечавања ширења вируса корона COVID-19 

у граду Требињу, препоручује се свим лицима са 

навршених 65 и више година живота да и данима 

уторак и петак у времену од 07.00 до 10.00 часова не 

напуштају своје домове.  

2. Лица из тачке 1. овог закључка, којима је потребна 

помоћ за куповину намирница или лијекова, могу 

позвати бесплатан број 121, гдје ће им неопходне 

производе доставити волонетри Црвеног крста или 

радици Градске управе.  

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.  
 

Број:7/20                                                   Градоначелник 

Датум:12.04.2020. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 90/17), тачке 20. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања на подручју града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 14/17) и тачке 1. 

Наредбе градоначелника Града Требиња, број 11-053-

138/20 од 30.03.2020. године, Градски штаб за ванредне 

ситуације града Требиња, на сједници одржаној дана 

12.04.2020. године, донио је сљедећи 
  

З А К Љ У Ч А К  
 

1. Обавезује се Полицијска управа Требиње да Градском 

штабу за ванредне ситуације Града Требиња 

свакодневно достави извјештај о свим лицима који су 

евидентирани на полицијским контролним тачкама на 

улазу и излазу из Требињa.  

2. Извјештаје из тачке 1. овог закључка је потребно 

доставити два пута дневно, на маил 

stabzavanrednesituacije@trebinje.rs.ba , и то: 

- до 15.00 часова извјештај о свим лицима која су 

евидентирана тај дан до 14.00 часова (укључујући 

и период полицијског часа од 20.00-05.00 часова), 

и  

- до 21.00 час извјештај о свим лицима која су 

евидентирана тај дан од 14.00 до 20.00 часова. 

3. Обавезује се ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње да Градском 

штабу за ванредне ситуације Града Требиња достави 

списак свих лица упућених на даљу дијагностику и 

лијечење ван установе ЈЗУ „Општа болница“ Требиње, 

који ће садржавати основне информације о кретању 

лица сходно издатој упутници  (да ли су и гдје ишла по 

датој упути, гдје се тренутно налазе или када 

планирају ићи по датој упути) и то за период од 

утврђивања првог случаја заразе вируса короне 

COVID-19 Републици Српској, као и списак лица 

којима буду издате упуте у наредном периоду.   

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.  
 

Број:7-1/20                                                  Градоначелник 

Датум:12.04.2020. године                       Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

mailto:stabzavanrednesituacije@trebinje.rs.ba
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Републике Српске“ број 90/17), тачке 20. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања на подручју града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 14/17), Градски 

штаб за ванредне ситуације града Требиња, на сједници 

одржаној дана 24.04.2020. године, донио је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

о дјелимичној дозволи рада Градске пијаце Требиње 

 

1. Дозвољава се рад Градске пијаце Требиње, и то само за 

продају расада произведених на подручју града 

Требиња, уз обавезно поштовање Упутства за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 на радном 

мјесту, те поштовање  забране у погледу броја лица на 

једном мјесту, одржавања мјере социјалног растојања 

од 2 метра, уз обавезу коришћења заштитне маске и 

рукавица. 

2. Рад Градске пијаце Требиње организоваће се у 

временском периоду од 08.00 до 14.00 часова, и то од 

дана 25.04. до 27.04.2020. године.  

3. За реализацију овога закључка задужују се А.Д. 

„Комунално“ Требиње, Одјељење за инспекцијске и 

послове комуналне полиције и ЈУ „Екологија и 

безбједност“ Требиње.  

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

примјењиваће се од 25.04.2020. године до 27.04.2020. 

године.  

 

Број:14/20                                                  Градоначелник 

Датум:24.04.2020. године                       Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“, број 90/17), тачке 20. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања на подручју града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 14/17), Градски 

штаб за ванредне ситуације града Требиња, на сједници 

одржаној дана 24.04.2020. године, донио је сљедећи  
 

З А К Љ У Ч А К  

о продужењу примјене закључака 
 

1. Овим закључком продужава се примјена закључака 

Градског штаба за ванредне ситуације града Требиња:  

- Закључак, број 2/20 од 03.04.2020. године, 

- Закључак о забрани окупљања на јавним мјестима 

на територији града Требиња, број 5/20 од 

10.04.2020. године, 

- Закључак о забрани рада кафемата и апарата за 

припрему кафе и топлих напитака у склопу 

привредних субјеката којима је дозвољен рад, број 

6/20 од 10.04.2020. године, и 

- Закључак, број 7/20 од 12.04.2020. године. 

2. Закључци из тачке 1. овог закључка примјењиваће се 

до 27.04.2020. године. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.  

Број:15/20                                                  Градоначелник 

Датум:24.04.2020. године                       Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“, број 90/17), тачке 20. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања на подручју града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 14/17), а у вези 

са Закључком о обавезном спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-

19) у Републици Српској, број 26-1/20 од 27.04.2020. 

године, Градски штаб за ванредне ситуације града 

Требиња, на сједници одржаној дана 27.04.2020. године, 

донио је сљедећи  

З А К Љ У Ч А К 

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)  

у граду Требињу 
 

1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-

2 и COVID-19 болести на територији града Требиња и 

заштите и спасавања становништва налаже се 

провођење сљедећих мјера:  

1) Забрањује/у се до 11.05.2020. године:  

- сва јавна окупљања, 

-  рад угоститељским објектима за исхрану и пиће 

изузев објеката из тачке 2. подтачка 2. алинеје 8. и 

9. овог закључка,  

- рад фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг 

клубовима и сличним облицима организовања),  

- рад базенима, „wellnes“ и спа центрима посебно и 

у склопу угоститељских објеката за смјештај, 

- рад дјечијим играоницама, 

- спортским дворанама и салама, стадиону „Полице“ 

и стадиону малих игара „Александар Маслеша“ и  

- обављање услужних и занатских дјелатности чије 

обављање захтјева непосредан контакт са 

корисницима (фризерски и други третмани за 

уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање 

тијела). 

2. Ограничава се рад: 

1) од 07:00 до 19:00 часова у периоду од 28.04. до 

11.05.2020. године: 

- трговинама на велико, 

- трговачким центрима, у којима могу радити само 

трговине прехране/робе  широке потрошње, 

апотеке, пољопривредне апотеке, трговине бијелом 

техником, водоматеријалом и санитаријама, грађе-

винским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима 

за пољопривредне машине, електроматеријалом, 

намјештајем, керамиком и боја и лакова ако се 

налазе у трговачком центру, 

- трговинама прехране/робе широке потрошње, 

- субјектима који обављају дјелатност производње 

хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача 

(искључи-во у погледу продаје њихових 

производа), 
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- трговинама информатичком и телекомуника-

ционом опремом, 

- трговинама бијелом техником, водоматеријалом и 

санитаријама, грађевинским материјалом, ауто 

дијеловима, дијеловима за пољопривредне 

машине, електроматеријалом, намјештајем, 

керамиком и бојама и лаковима, 

- трговинама сточне хране, 

- угоститељским објектима који могу вршити 

доставу хране и пића и шалтерску продају хране и 

пића, без могућности услуживања и конзумирања 

унутар и испред угоститељског објекта,  

- субјекти који врше доставу хране ако су 

регистровани за обављање те дјелатности,  

- јавним кухињама путем шалтерске предаје, без 

услуживања/послуживања у објектима,  

- пољопривредним апотекама, 

- бензинским пумпама и плинским пумпним 

станицама за дио пумпе и станице у којем је 

смјештен продајни објекат, а без временског 

ограничавања рада када је у питању продаја 

горива, других нафтних деривата и плина, 

2) остале трговине на мало непрехрамбеном робом 

које послују као засебни продајни објекти и/или 

као објекти у тржним центрима, а које нису 

обухваћене тачком 2. подтачком 1. овог закључка 

неће радити до 01.05.2020. године, од када им се 

одобрава ограничено радно вријеме до 11.05.2020. 

године од 07:00 до 19:00 часова. 

3. У периоду из тачке 2. овог закључка угоститељи који 

послују у угоститељском објекту за смјештај могу без 

временског ограничења пружати услуге смјештаја, а 

услуге исхране и пића могу пружати само гостима 

којима пружају услугу смјештаја. 

4. Сви субјекти из тачке 2. овог закључка дужни су 

организовати рад уз обавезно предузимање мјера 

прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и 

ширења COVID-19 болести на радном мјесту.  

5. Градска управа, градске службе и остали субјекти који 

врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад 

како слиједи:  

1) у свим организационим јединицама органа 

јединица локалне самоуправе и осталих субјеката 

који врше јавна овлаштења (јавна предузећа и 

јавне установе основане од стране Градске управе 

Града Требиња) организовати рад са минималним 

бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, а 

остала лица упутити на рад од куће; 

2) на улазу у све службене просторије органа из ове 

тачке које пружају услуге грађанима ограничити 

број особа које истовремено могу да уђу и бораве у 

просторијама органа, онемогућити задржавање у 

просторијама органа и прављења дужих редова у 

затвореном простору,  

3) одржавати растојање између грађана у затвореним 

просторијама од најмање два метра, уз 

предузимање мјера дезинфекције и појачане 

хигијене,  

4) рад шалтер сале и матичне службе у јединицама 

локалне самоуправе у радном времену од 

понедељка до петка, од 07 до 15 часова, уз 

контролу броја корисника услуга шалтер сала и 

матичних служби зависно од простора, одржавање 

физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на радном мјесту која 

пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.  

6. Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка 

спроводиће надлежни инспекцијски органи.  

7. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.  
 

Број:16/20                                                   Градоначелник 

Датум:27.04.2020. године                        Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“, број 90/17), тачке 20. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања на подручју града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 14/17), а у вези 

са Закључком о обавезног спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-

19) у Републици Српској, број 26-1/20 од 27.04.2020. 

године и Закључка о исправци закључка о обавезног 

спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, 

број 27-1/20 од 28.04.2020. године, Градски штаб за 

ванредне ситуације града Требиња, на сједници одржаној 

дана 28.04.2020. године, донио је сљедећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

о измјени и допуни закључка 

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)  

у граду Требињу 
 

1. У Закључку о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) у граду Требињу број 16/20 од 

27.04.2020. године, у тачки 2. подтачка 1. послије 

алинеје 1. додаје се нова алинеја 2, која гласи: 

„- трговине непрехрамбеном робом које послују као 

засебни продајни објекти,“. 

2. У тачки 2. подтачка 2. ријечи: „као засебни продајни 

објекти и/или“ бришу се. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.  
 

Број:17/20                                                  Градоначелник 

Датум:28.04.2020. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“, број 90/17), тачке 20. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања на подручју града Требиња 
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(„Службени гласник Града Требиња“, број 14/17), Градски 

штаб за ванредне ситуације града Требиња, на сједници 

одржаној дана 30.04.2020. године, донио је сљедећи  
 

З А К Љ У Ч А К 

о регулисању рада трговинских, угоститељских, 

занатских, услужних и других објеката на територији 

града Требиња, на дане 01.05, 02.05. и 03.05.2020. године 

 

1. 1)  Забрањује се рад на дан 01.05.2020. године свим     

     привредним субјектима на подручју града Требиња. 

2) Изузетно од претходне подтачке дозвољава се рад 

субјектима који обављају дјелатност производње 

хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача, без могу-

ћности продаје тих производа на дан 01.05.2020. 

године, као и трговинама на мало погребном 

опремом у времену од 07,00 до 11,00 часова. 

2.  Дозвољава се рад на дан 02.05.2020. године, 

привредним субјектима на подручју града Требиња, 

чији рад је регулисан одредбама Закључка Градског 

штаба за ванредне ситуације града Требиња о 

обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусим корона (COVID-19) у 

граду Требињу, број 16/20 од 27.04.2020. и 17/20 од 

28.04.2020. године, у времену од 07,00 до 11,00 часова.  

3. Дозвољава се рад на дан 03.05.2020. године трговинама 

прехране/робе широке потрошње, у времену од 07,00 

до 11,00 часова. 

4. Забрана рада на дан 01.05.2020. године, као и 

ограничења рада на дан 02. и 03.05.2020. године из 

одредби овога закључка не односе се на рад 

бензинских пумпи и плинских пумпних станица када је 

у питању продаја горива, других нафтних деривата и 

плина.  

5. За провођење овог закључка задужује се Одјељење за 

инспекцијске и послове комуналне полиције.  

6. Овај закључак ступа на снагу одмах.  
 

Број:18/20                                                   Градоначелник 

Датум:30.04.2020. године                       Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

и тачке III Плана кориштења јавних површина („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/17), градоначелник Града 

Требиња, донио је 

О Д Л У К У 

о начину и условима додјеле привремене локације за 

заузимање јавне површине путем  

усменог јавног надметања  
 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком, 

провешће се путем усменог јавног надметања, додјела 

привремене локације на јавној површини за дјечије аутиће, 

која је означена као: 

- к.ч. број: 1908/1 (дио) и к.ч. број: 1959 (дио) све К.О. СП 

Требиње, што одговара катастарској честици број: 1251/1 

(дио) К.О. Н.П. Требиње. 

II 

Почетна цијена заузимања привремене локације на јавној 

површини, не може бити нижа од цијене утврђене тарифом 

комуналних такси за дјечије аутиће. 
 

III 

Почетна цијена и остали услови утврдиће се јавним 

огласом који ће бити објављен у средствима јавног 

информисања и на огласној табли Градске управе. 
 

IV 

Поступак усменог јавног надметања провешће Комисија 

коју рјешењем именује градоначелник. 
 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-22/20                                  Градоначелник 

Датум:20.05.2020. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

и тачке III Плана кориштења јавних површина („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/17), градоначелник Града 

Требиња, донио је  

О Д Л У К У 

о начину и условима додјеле привремене локације за 

заузимање јавне површине путем  

усменог јавног надметања  
 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

провешће се путем усменог јавног надметања додјела 

привремених локација на јавним површинама које су 

означене као: 

- к. ч. број: 1898/1 све К.О. С.П. Требиње. 
 

II 

Почетна цијена заузимања привремене локације на јавној 

површини, не може бити нижа од цијене утврђене тарифом 

комуналних такси. 

III 

Почетна цијена и остали услови утврдиће се јавним 

огласом који ће бити објављен у средствима јавног 

информисања и на огласној табли Градске управе. 
 

IV 

Поступак усменог јавног надметања провешће Комисија 

коју рјешењем именује градоначелник. 
 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-23/20                                  Градоначелник 

Датум:20.05.2020. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

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

Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 10/19), градоначелник Града Требиња, 

донио је  

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Савезу општина и градова Источне 

Херцеговине на План и програм утрошка средстава гранта 

планираног Буџетом Града Требиња за 2020. годину (План 

број: 24/2020 од 10.04.2020. године). 

 

II 

Средства из претходне тачке овог закључка дозначаваће се 

Савезу сукцесивно, из разлога тренутне епидемиолошке 

ситуације изазване вирусом корона COVID 19, а у складу са 

динамиком прилива средстава у Буџет Града Требиња. 

 

III 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-400-231/20                                   Градоначелник 

Датум:14.04.2020. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

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

Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/19), а на основу сагласности на 

реалокацију Одјељења за финансије број: ИД-06-89-2020 

од 09.04.2020. године, градоначелник Града Требиња, 

донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањујe сљедећа позиција у оквиру Одјељења за стамбено 

комуналне послове: 

- 511700 – издаци за нематеријалну произведену имовину 

у износу од 14.000,00 КМ. 

а у оквиру истог Одјељења уводи нова позиција: 

- 4152 – дефинисана као грантови у земљи и износи 

14.000,00 КМ. 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-400-230/20                                   Градоначелник 

Датум:16.04.2020. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

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

Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/19), а на основу сагласности на 

реалокацију Одјељења за финансије број: ИД-06-104-2020 

од 13.05.2020. године, градоначелник Града Требиња, 

донио је  

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањује сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

просторно уређење: 

- 5117 – Издаци за осталу нематеријалну имовину 

28.400,00 КМ  

- Урбанистички план за износ од 28.400,00 КМ, 

а увећавају позиције: 

у оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 5111 – издаци за изградњу и прибављање објеката 

28.400,00 КМ 

- Палата правде (прикључак на електромрежу) за износ 

од 15.700,00 КМ 

- Изградња цијевовода од Богданића Дола до Студенца за 

износ од 12.700,00 КМ. 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-400-257/20                                   Градоначелник 

Датум:15.05.2020. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

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

Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/19), а на основу сагласности на 

реалокацију Одјељења за финансије број: ИД-06-110-2020 

од 03.06.2020. године, градоначелник Града Требиња, 

донио је  

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањује сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

просторно уређење: 

- 5117 – Издаци за осталу нематеријалну имовину 

15.000,00 КМ 

- Урбанистички план за износ од 15.000,00 КМ, 

а увећава сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

просторно уређење: 

- 5111 – издаци за изградњу и прибављање објеката 

15.000,00 КМ 

- Наводњавање Требињског поља (трошкови издавања 

грађевинске дозволе) за износ од 15.000,00 КМ. 
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II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-400-277/20                                   Градоначелник 

Датум:03.06.2020. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

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

Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/19), а на основу сагласности на 

реалокацију Одјељења за финансије број: 04-400-265-1/20 

од 29.05.2020. године, градоначелник Града Требиња, 

донио је 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањује сљедећа позиција: 

- 4111 – расходи за бруто плате у износу од 2.000,00 КМ 

а увећава сљедећа позиција: 

- 6381 – остали издаци из трансакција са другим 

јединицама власти за износ од 2.000,00 КМ, 

а све у оквиру Буџета буџетског корисника ЈУ „Центар за 

социјални рад“ Требиње. 

 

 

 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-400-274/20                                    Градоначелник 

Датум:11.06.2020. године                        Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

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

06-372-19/20 од 02.06.2020. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-223, упис оснивања Заједнице 

етажних власника, Требиње, улица Шумадијска 16.    

Оснивачи: 9 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа Благоје 

Милошевић, предсједник Скупштине, самостално и без 

ограничења.  

 

Број: 06-372-19/20             СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 02.06.2020. године               Бојан Чворо,с.р. 

_________________________________________________
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