
 

 

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

 

 

 

 

   

 

Година LIV                                        Требиње, 13.04.2017. године                                                    Број: 4 

 

На основу члана 17. став 1. и 3. Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/16) и члана 36. и 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на сједници одржаној дана  

11.04.2017. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о поступку давања у закуп земљишта усменим 

јавним надметањем-лицитацијом 

 

1. 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања-

лицитацијом давање у закуп земљишта у власништву 

Града Требиња, и то: 

- к.ч. број 115/1 (дио) уписана у зк. ул. број 14 К.О. 

СП Гранчарево, 

- к.ч. број 1530/1 (дио) уписана у зк. ул. број 41 

К.О. СП Придворци. 

 

2. 

Почетна закупна цијена земљишта из тачке 1. ове 

одлуке, као и остали услови закупа утврдиће се 

Огласом о давању у закуп земљишта, који ће се 

објавити у средствима јавног информисања. 

 

3. 

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан 

уплатити износ од 10% од почетне цијене, а на рачун 

даваоца закупа број: 562-008-00000230-92 отворен 

код НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука, Филијала 

Требиње, јединстевни рачун трезора Града Требиња – 

накнада за закуп земљишта. 

 

4. 

Најповољнији учесник у поступку лицитације са 

којим ће се закључити Уговор о закупу, дужан је 

уплаћивати закупнину на рачун број: 562-008-

00000230-92 отворен код НЛБ Развојна банка а.д. 

Бања Лука, Филијала Требиње, јединствени рачун 

трезора Града Требиња, у складу са Уговором о 

закупу. 

Предаја земљишта у посјед закупцу извршиће се у 

року од 7 дана од дана након закључења Уговора, о  

чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 

 

5. 

Поступак лицитације земљишта спровешће Комисија 

за лицитацију. 

6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-148/17                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                        

На основу члана 17. став 1. и 3. Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/16) и члана 36. и 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на сједници одржаној дана  

11.04.2017. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о поступку давања у закуп земљишта усменим 

јавним надметањем-лицитацијом 

 

1. 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања-

лицитацијом давање у закуп земљишта у власништву 

Града Требиња, и то: 
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- к.ч. број 1708/65 (дио) уписана у зк. ул. број 54 

К.О. СП Зубци, 

- к.ч. број 4085/1 (дио) уписана у зк. ул. број 54 

К.О. СП Зубци, 

- к.ч. број 922/1 (дио) уписана у зк. ул. број 7 К.О. 

СП Арсланагића Мост, 

- к.ч. број 1535/1 (дио) уписана у лист 

непокретности број 86 К.О. Гомиљани 2. 

 

2. 

Почетна закупна цијена земљишта из тачке 1. ове 

одлуке, као и остали услови закупа утврдиће се 

Огласом о давању у закуп земљишта, који ће се 

објавити у средствима јавног информисања. 
 

3. 

За учешће у поступку лицитације учесник је дужан 

уплатити износ од 10% од почетне цијене, а на рачун 

даваоца закупа број: 562-008-00000230-92 отворен 

код НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука, Филијала 

Требиње, јединстевни рачун трезора Града Требиња – 

накнада за закуп земљишта. 

 

4. 

Најповољнији учесник у поступку лицитације са 

којим ће се закључити Уговор о закупу, дужан је 

уплаћивати закупнину на рачун број: 562-008-

00000230-92 отворен код НЛБ Развојна банка а.д. 

Бања Лука, Филијала Требиње, јединствени рачун 

трезора Града Требиња, у складу са Уговором о 

закупу. 

Предаја земљишта у посјед закупцу извршиће се у 

року од 7 дана од дана након закључења Уговора, о  

чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 

 

5. 

Поступак лицитације земљишта спровешће Комисија 

за лицитацију. 

 

6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-148-1/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године      Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 
                                                                           

На основу члана 59, 62. и 66. Закона о задужењу, дугу 

и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник 

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

Закона о буџетском систему Републике Српске 

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

52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. алинеја 25. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. алинеја 22. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о дугорочном кредитном задужењу 

 

I 

Град Требиње се дугорочно кредитно задужује у 

износу до 6.340.000,00 КМ, ради финансирања 

пренесених обавеза и капиталних инвестиција Града 

Требиња. 

II 

Кредитна средства обезбиједиће се под сљедећим 

условима: 

- Износ главнице задужења: до 6.340.000,00 КМ, 

- Намјена: финансирање пренесених обавеза и 

капиталних инвестиција, дугорочно, 

- Каматна стопа: варијабилна, до 6-мјесечни 

Еурибор + 4,50%, 

- Обрада захтјева: до 0,02% износа кредита, 

једнократно, 

- Начин отплате: у једнаким мјесечним 

ануитетима, 

- Рок враћања кредита: 120 мјесеци без урачунатог 

грејс периода, 

- Грејс период: 6 мјесеци, 

- Обезбјеђење: мјенице и вирмански налози Града 

Требиња. 

 

III 

Кредит ће се реализовати једнократно за дио који се 

односи на финансирање пренесених обавеза у износу 

од 4.157.000,00 КМ, а сукцесивно према роковима и 

динамици  реализације капиталних инвестиција до 

износа средстава од 2.183.000,00 КМ.  

Рок кориштења, односно рок за повлачење укупног 

износа средстава кредита  је 12 (дванаест) мјесеци од 

дана закључења Уговора о кредиту.   

Отплата кредита (главница + камата) почиње након 

истека грејс периода, а до тада  корисник ће у 

уговореном грејс периоду плаћати камату која не 

може бити већа од камате из тачке II ове oдлуке. 

 

IV 

Коефицијенти сервиса дуга у складу са ограничењима 

из члана 59. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама 

Републике Српске су: 

- Приходи Буџета у 2016. години су износили 

18.186.194 КМ и то порески приходи 10.236.492 

КМ и непорески  приходи 7.949.702 КМ; 

- Укупна задуженост на дан 31.03.2017. године по 

цјелокупном доспјелом неизмиреном дугорочном 

дугу износи 6.746.303,45 КМ;   
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- Годишњи ануитет у 2017. години, по текућим 

дугорочним кредитима износи 1.148.426,29 КМ, а 

према новом задужењу у складу са овом одлуком, 

износи 1.258.331,29 KM што укупно чини 6,92% 

у односу на износ остварених редовних прихода у 

2016. години.  

V 

Период амортизације капиталних инвестиција које су 

садржане у дијелу кредитног задужења за капиталне 

инвестиције из тачке I ове oдлуке је 25 година. 

 

VI 

Кредит ће се реализовати код пословне банке која 

буде изабрана на јавном тендеру, а иницијални 

услови за кредитно задужење су дати по тренутној 

процјени стања задуживања на финансијском 

тржишту Републике Српске. 

 

VII 

Овлашћује се Градоначелник Града Требиња да 

потпише све акте неопходне за реализацију кредитног 

задужења из тачке I ове oдлуке. 

 

VIII 

За реализацију ове oдлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 

IX 

Саставни дио ове oдлуке је и План утрошка 

кредитних средстава, а Градоначелник се овлашћује 

да у оквиру Плана врши прерасподјеле износа 

утрошка кредитних средстава са ставке на ставку.   

 

X 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику Града Требиња“, а 

примјењиваће се по добијању сагласности Мини-

старства финансија Републике Српске. 

 

Број:09-013-149/17                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године     Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                       

На основу члана 6. став 1. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члана 16. став 1. и члана 18. став 2. Закона  о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 5. став 1. 

тачка ђ) Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

одржаној дана 11.04.2017. године, донијела је  

О Д Л У К У 

о утврђивању критеријума за избор, именовања и 

разрјешења органа у јавним установама и јавним 

предузећима чији је оснивач Град Требиње 

 

I 

1) Овом одлуком ближе се утврђују услови и 

критеријуми за избор, именовања и разрјешења 

директора, чланова управних одбора у јавним 

установама и надзорних одбора у јавним предузећима 

чији је оснивач Град Требиње. 

2) Под критеријумима за избор и именовање органа 

из претходне подтачке ове тачке сматрају се:  степен 

образовања, стручно знање, радно искуство, као и 

други услови утврђени Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(у даљем тексту: Закон) и овом одлуком. 

 

II 

Кандидати за позицију у органима из тачке I ове 

одлуке, поред општих услова прописаних Законом, 

морају испуњавати и посебне критеријуме и услове 

утврђене овом одлуком. 

 

III 

Критеријуми за именовање директора у јавним 

установама су сљедећи: 

- висока стручна спрема (VII степен) или завршен 

први циклус студија са остварених најмање 240 

ECTS бодова, 

- потребно стручно знање из дјелатности којим се 

бави јавна установа, 

- најмање три године радног искуства у струци, 

- посједовање руководних и организационих 

способности,  

- доказани резултати и успјеси у обављању ранијих 

послова,  

- квалитет програма рада, 

- да нема сметњи по важећем Закону о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске,  

- да нема сметњи по важећем Закону о сукобу 

интереса у институцијама власти у БиХ. 

 

IV 

Критеријуми за именовање чланова управних одбора 

у јавним установама су сљедећи: 

- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 

спрема или завршен први циклус студија са 

остварених  најмање 180 односно 240 ЕCTS 

бодова, 

- познавање проблематике у дјелатностима којим 

се бави јавна установа, 

- познавање садржаја и начина рада органа 

управљања,  

- доказани резултати рада на ранијим пословима,  
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- да нема сметњи из тачке III алинеје 7. и 8. ове 

одлуке. 

V 

Критеријуми за именовање чланова надзорних одбора 

у јавним предузећима су сљедећи: 

- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна 

спрема или завршен први циклус студија са 

остварених најмање 180 односно 240 ECTS 

бодова, 

- познавање проблематике у дјелатностима којим 

се бави јавно предузеће, 

- познавање садржаја и начина рада органа 

управљања,  

- доказани резултати рада на ранијим пословима,  

- да нема сметњи из тачке III алинеје 7. и 8. ове 

одлуке. 

VI 

1) Уколико су законом предвиђени другачији или 

посебни услови и критеријуми за именовање 

директора у јавним установама, примјењиваће се ти 

критеријуми и критеријуми из ове одлуке који нису у 

супротности са тим законом. 

2) У свим случајевима гдје је законом предвиђено 

давање сагласности од стране надлежног органа на 

именовање директора, Комисија за избор ће прије 

подношења приједлога за именовање прибавити 

такву сагласност.  

VII 

1) Одлуком о оснивању и статутом  јавне установе 

односно јавног предузећа одређује се број чланова 

који се именују у управни одбор јавне установе, 

односно надзорни одбор јавног предузећа. 

2) Управни одбор јавне установе има три или пет 

чланова, а надзорни одбор јавног предузећа има 

најмање три члана.  

VIII 

Критеријуми за разрјешење директора у јавним 

установама су сљедећи: 

- истек мандата на који је именован, 

- пословање јавне установе са финансијским 

губитком, 

- неусвајање извјештаја о пословању јавне 

установе и програма рада од стране Скупштине 

Града, 

- на лични захтјев. 

IX 

Критеријуми за разрјешење чланова управног одбора 

у јавним установама су сљедећи: 

- истек мандата на који су именовани,  

- пословање јавне установе са финансијским 

губитком, 

- неусвајање извјештаја о пословању јавне 

установе и програма рада од стране Скупштине, 

- неоправдан изостанак са узастопно три сједнице 

управног одбора,  

- оставка већине чланова управног одбора, 

- нередовно одржавање сједница управног одбора, 

- на лични захтјев. 

X 

Критеријуми за разрјешење чланова надзорног 

одбора у јавном предузећу су сљедећи: 

- истек мандата на који су именовани, 

- неусвајање извјештаја о пословању јавног 

предузећа и програма рада од стране Скупштине, 

- пословање јавног предузећа са финансијским 

губитком, 

- оставка већине чланова надзорног одбора, 

- неоправдан изостанак са узастопно три сједнице 

надзорног одбора, 

- нередовно одржавање сједница надзорног одбора, 

- на лични захтјев, 

- и у другим случајевима прописаним законом. 
 

XI 

1) Директора у јавним установама, након проведеног 

поступка јавне конкуренције,  на приједлог Комисије 

за избор, именује Скупштина Града, на период од 4 

године. 

2) Директора у јавним установама разрјешава 

Скупштина Града у случајевима прописаним овом 

одлуком. 

XII 

1) Чланове управног одбора у јавним установама  

након проведеног поступка јавне конкуренције, на 

приједлог Градоначелника именује Скупштина Града. 

2) Чланове управног одбора у јавним установама 

разрјешава Скупштина Града на приједлог 

Градоначелника у случајевима прописаним овом 

одлуком. 

XIII 

1) Чланове надзорног одбора у јавним предузећима, 

након проведеног поступка јавне конкуренције 

именује Скупштина Града, у складу са Законом. 

2) Чланове надзорног одбора у јавним предузећима 

разрјешава Скупштина Града у случајевима 

прописаним овом одлуком. 
 

XIV 

1) Скупштина Града рјешењем именује Комисију за 

избор која се састоји од пет чланова, а именује се на 

приједлог Градоначелника од случаја до случаја. 

2) У Комисију за избор именују се три члана из реда 

службеника у Градској управи, а два члана из реда 

лица која испуњавају услове утврђене  подтачком 3) 

ове тачке. 

3) За чланове Комисије за избор могу бити именована 

лица која имају најмање исти или већи степен 

стручне спреме односно исто или више остварених 

ЕCTS бодова, који се захтјевају за именовање на 

одређену позицију, да познају одредбе Закона и ове 

одлуке и да посједују стручно знање и искуство у 

одговарајућој области. 
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4) Стручне послове за потребе Комисије за избор 

обавља Стручна служба Скупштине Града. 
 

XV 

1) Скупштина Града одлучује о расписивању јавног 

конкурса за именовање чланова управних одбора и 

директора у јавним установама и чланова надзорног 

одбора у јавним предузећима и у вези с тим 

предузима радње у складу са Законом и овом 

одлуком. 

2) Јавни конкурс садржи елементе утврђене Законом 

и овом одлуком као и остале потребне информације 

за успјешно провођење процедуре. 

3) Јавни конкурс се објављује и спроводи у складу са 

Законом. 

XVI 

У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 

одлуке правни субјекти ће извршити усклађивање 

својих Статута и других општих аката са одредбама 

ове одлуке. 

XVII 

Сагласност на усклађене акте даје Градоначелник. 
 

XVIII 

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

утврђивању критерија за избор и именовање органа у 

јавним предузећима и установама чији је оснивач 

Општина Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број 4/05 и 1/08). 

 

XIX 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.        
  
Број:09-013-153/17                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 72. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16), а у вези са Законом о играма на срећу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 111/12), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној 

дана 11.04.2017. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о радном времену 

трговинских, занатских, услужних и других 

објеката и дјелатности на подручју града Требиња 
 

Члан 1. 

У Одлуци о радном времену трговинских, занатских, 

услужних и других објеката и дјелатноси на подручју 

града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 6/13) члан 7. брише се. 

Члан 2. 

У члану 8. послије става 1. додају се став  2. и став 3. 

који гласе: 

„(2) Под љетним периодом у смислу ове Одлуке 

подразумијева се период од 15. априла до 15. октобра, 

а под зимским периодом сматра се период од 15. 

октобра текуће године до 15. априла наредне године.“ 

„(3) Унутар радног времена из овог члана, субјекти 

могу слободно одређивати радно вријеме у којем ће 

пословати, а које не може бити мање од осам часова.“ 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-154/17                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године       Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 
                                                                                      

На основу члана 81. Закона о заштити од пожара 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/12) и 

члана 36. став 2. тачка 10. Статута Града Требиња 

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

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

сједници одржаној дана 11.04.2017. године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

о Плану утрошка средстава Града Требиња 

прикупљених по основу примјене  

Закона о заштити од пожара 
 

I 

Усваја се План утрошка средстава Града Требиња 

прикупљених по основу Закона о заштити од пожара 

за 2017. годину. 

II 

Саставни дио ове одлуке је План утрошка средстава 

Града Требиња прикупљених по основу Закона о 

заштити од пожара. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-155/17                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________ 

 

 

План утрошка средстава Града Требиња 

прикупљених по основу  

Закона о заштити од пожара 
 

Средства Града Требиња остварена сагласно 

одредбама Закона о заштити од пожара („Службени 

гласник Републике Српске“, број 71/12) у 2017. 

години утрошиће се како слиједи: 
 

1. Изградња Ватрогасног дома 130.000,00 КМ. 
_________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2) тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 3, 5. и члана 12. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 16. тачка 

3, члана 36. став 2) тачка 28. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

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

Требиња на сједници одржаној дана 12.04.2017. 

године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о усклађивању, промјени адресе сједишта, измјени 

и допуни дјелатности и газдовању спортским 

објектима Јавне установе „Требињеспорт“ 

Требиње 

 

I 

Усклађује се организација и пословање Јавне 

установе „Требињеспорт“ Требиње са Законом о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16) и 

Законом о класификацији дјелатности („Службени 

гласник Републике Српске“, број 66/13) и Уредбом о 

класификацији дјелатности Републике Српске  

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

на начин што се са поменутим прописима врши 

усклађивање: дјелатности, органа јавне установе и 

њихове надлежности, промјена сједишта јавне 

установе и утврђује право газдовања над спортским 

објектима у власништву Оснивача.   

 

II 

Јавна установа из тачке I ове одлуке ће пословати под 

називом Јавна установа „Требињеспорт“ Требиње.  

 

III 

Сједиште Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње је 

у Требињу, у улици Краљице Јелене Анжујске 2. 

 

IV 

1) Јавна установа „Требињеспорт“ Требиње има 

својство правног лица и у правном промету 

према трећим лицима ће иступати без 

ограничења и у своје име и за свој рачун. 

2) За обавезе створене у правном промету са трећим 

лицима Јавна установа „Требињеспорт“ Требиње 

одговара цјелокупном својом имовином. 

 

V 

1) Оснивачки капитал Јавне установе 

„Требињеспорт“ Требиње износи 5.884,21 КМ. 

2) Оснивач Јавне установе за преузете обавезе 

одговара до висине оснивачког капитала.  

 

 

VI 

Средства за рад Јавне установе „Требињеспорт“ 

Требиње обезбјеђују се из буџета Оснивача, из буџета 

Републике Српске, приступних фондова Европске 

уније, донација, спонзорства домаћих и страних 

правних и физичких лица, прихода које оствари 

обављањем послова из своје надлежности и других 

извора у складу са законом. 

 

VII 

1) Претежна дјелатност Јавне установе 

„Требињеспорт“ Требиње је: 93.11 – Рад 

спортских објеката. 

2) Осим претежне, Јавна установа „Требињеспорт“ 

Требиње обавља и сљедеће дјелатности: 

- 56.30 Дјелатности припреме и послуживања пића, 

- 68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим 

некретнинама или некретнинама узетим у закуп 

(лизинг), 

- 77.21 Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) 

опреме за рекреацију и спорт, 

- 82.30 Организовање састанака и сајмова, 

- 90.01 Извођачка умјетност, 

- 93.11 Рад спортских објеката, 

- 93.13 Фитнес центри, 

- 93.19 Остале спортске дјелатности, 

- 93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности, 

- 96.04 Дјелатност његе и одржавања тијела. 

 

VIII 

1) Јавна установа „Требињеспорт“ Требиње ће 

газдовати сљедећим спортским објектима:  

- Спортском двораном „Милош Мрдић“, 

- Стадионом малих игара „Александар Маслеша“, 

- Фудбалским стадионом „Полице“. 

2) Јавна установа „Требињеспорт“ Требиње ће 

газдовати и другим спортским објектима које му 

Оснивач повјери на газдовање. 

 

IX 

Одржавање спортских објеката, као и инвестиционо 

одржавање на истим, финансираће се из: 

- накнада остварених из обављања дјелатности из 

тачке VII oве oдлуке, 

- из средстава Оснивача, 

- других извора остварених у складу са законом. 

 

X 

Органи Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње су:   

- Управни одбор, 

- Директор. 

XI 

1) Управни одбор установе именује и разрјешава 

Скупштина Града, на период од 4 године, на 

приједлог Градоначелника, након спроведеног 

поступка јавне конкуренције.  
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2) Управни одбор установе има најмање 3 члана.  

3) Запослени у установи не могу бити чланови 

њеног Управног одбора.  

 

XII 

Управни одбор: 

- Доноси Статут установе, 

- Одлучује о пословању установе, 

- Разматра и усваја извјештај о пословању и 

годишњем обрачуну,   

- Доноси програм рада и финансијски план 

установе, 

- Одлучује о кориштењу средстава, у складу са 

Законом и Статутом установе,   

- Врши и друге послове утврђене Статутом 

установе. 

XIII 

1) Директор установе руководи установом, 

представља и заступа установу и одговоран је за 

законитост њеног рада.  

2) Директора установе именује и разрјешава 

Скупштина Града, на период од 4 године, уз 

претходно спроведени поступак јавне 

конкуренције.  

3) Општи и посебни услови за именовање директора 

установе утврдиће се Статутом установе, у 

складу са Законом. 

 

XIV 

Јавна установа „Требињеспорт“ Требиње ће у року од 

30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, 

израдити статут и ускладити своје акте са истом. 

 

XV 

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

оснивању јавне установе „Требињеспорт“ Требиње 

број:  09-013-291/16 од 07.12.2016. године. 

 

XVI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

Број:09-013-165/17                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:12.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                               

На основу члана 31. и 40. Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 17. и 36. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

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

Требиња на сједници одржаној дана 12.04.2017. 

године, донијела је                  

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради 

Просторног плана града Требиња 

                                              

I 

Приступа се изради Просторног плана  града Требиња 

(у даљем тексту: План). 
 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, 

који је њен саставни дио. 
 

III 

Граница подручја на које се односи израда Плана je 

територија града Требиња. 
                                                                       

IV 

Површина обухвата Плана  је  904 km². 
                                                                      

V 

План се доноси за временски период од 20 година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

VI 

(1) Смjернице за израду Плана  израдиће носилац 

припреме Плана. 

(2) Носилац израде Плана је дужан да се приликом 

израде Плана руководи свим важећим законским 

прописима и програмским задатком. 
 

VII 

Рок израде Плана је 6 мјесеци од склапања уговора са 

носиоцем израде Плана. 

 

VIII 

(1) План се састоји од текстуалног и графичког 

дијела. 

(2) Просторним планом детаљније се утврђује:  

- основна планирана намјена површина, 

- мрежа насеља и центара (урбаног и руралног 

карактера) и њихово повезивање, 

- критеријуми за ширење урбаних дијелова, 

- намјене ванурбаних подручја, 

- зоне комуналне инфраструктуре са правцима и 

коридорима за државну и комуналну 

инфраструктуру (развој саобраћајног система 

јединице локалне самоуправе или градског 

саобраћајног система, водоснабдијевање, ене-

ргија, телекомуникације),    

- објекти од значаја за друштвену инфраструктуру 

јединице локалне самоуправе (здравство, 

школство, култура, спорт), 

- заштићени простори са зонама заштите и мјерама 

за заштиту (непокретна културно-историјска 

добра и природна добра), 

- мјере заштите животне средине, 

- превентивне мјере заштите од земљотреса и 

сеизмичка рејонизација, 
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- мјере санације угрожених подручја (клизишта, 

плавна, девастирана, нестабилна и друга 

земљишта), мјере заштите становника и 

материјалних добара од елементарних и других 

непогода, 

- услови за изградњу у подручјима за која се не 

доносе документи просторног уређења нижег 

реда, 

- зоне и насеља са границама обухвата за која је 

обавезна израда докумената нижег реда или ужег 

подручја, 

- обавезе приликом израде урбанистичких планова 

и спроведбених докумената просторног уређења, 

- смјернице за спровођење плана (планирање на 

нижим нивоима, по приоритету и друго), 

- други неопходни елементи и 

- елементе прописане за спроведбене документе 

просторног уређења за подручја на којима се 

планира брзи развој. 

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

планираног рјешења прописане правилником из 

члана 27. став 5. тачка а) Закона. 
 

IX 

(1) Носилац израде Плана ће носиоцу припреме 

Плана предати овјерен преднацрт Плана.  

(2) Носилац припреме Плана ће размотрити 

преднацрт на стручној расправи. 

(3) Носилац израде Плана ће размотрити примједбе, 

мишљења и сугестије на преднацрт и прихваћена 

рјешења ће уградити у нацрт Плана. 

(4) Скупштина Града Требиња на приједлог носиоца 

припреме Плана утврдиће нацрт Плана, мјесто, 

вријеме и начин излагања нацрта Плана на јавни 

увид. 

(5) Јавни увид ће трајати најмање 30 дана. О мјесту, 

времену и начину излагања нацрта Плана јавност и 

власници непокретности на подручју за које се 

доноси План ће се обавијестити огласом.  

(6) Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у 

просторијама носиоца припреме плана и ту ће се 

прикупљати приједлози, примједбе и сугестије 

заинтересованих лица, на основу чега се припрема 

мишљење о нацрту документа и шаље носиоцу 

израде. 

(7) Носилац израде Плана ће размотрити све 

примједбе, приједлоге и мишљења достављена у току 

јавног увида и о њима заузети и образложити свој 

став и тај став у писменој форми доставити носиоцу 

припреме Плана и лицима која су доставила своје 

приједлоге, примједбе и мишљења. 

(8) Став носиоца израде Плана према примједбама, 

приједлозима и мишљенима  разматра се на јавној 

расправи у року од 30 дана од дана затварања јавног 

увида. 

(9) Позив за јавну расправу ће се јавно објавити у 

најмање једном дневном листу доступном на 

територији РС. 

(10) Уколико би се приједлог Плана на основу 

прихваћених приједлога, примједаба и мишљења 

достављених у току јавног увида, значајно разликовао 

од нацрта документа, носилац припреме ће поново 

организовати јавни увид који се може спроводити 

највише два пута. 

X 

(1) Носилац припреме Плана по одржаној јавној 

расправи утврдиће приједлог Плана у складу са 

закључцима са расправе, најдуже у року од 30 дана и 

исти доставити министру на сагласност. 

(2) Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о 

приједлогу Плана у року од 60 дана од дана 

утврђивања приједлога.  
 

XI 

Средства потребна за покривање материјалних 

трошкова за израду Плана обезбиједиће Град 

Требиње. 

XII 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 

уређење, а носилац израде Плана ће се одредити у 

складу са прописима о јавним набавкама.  

 

XIII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-169/17                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:12.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 36, 39. став 3. и 40. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

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

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 12.04.2017. 

године, донијела је 
                                                                         

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради урбанистичког пројекта 

„Брегови“ 
 

I 

Приступа се изради урбанистичког пројекта 

„Брегови" (у даљем тексту: Пројекат). 
 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, 

који је њен саставни дио. 
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III 

(1) Границе подручја на које се односи израда 

Пројекта су: са сјеверне стране стамбено-пословни 

објекат, са источне и јужне стране Шеталиште Брата 

Павловића и са западне стране Милешевска улица. 

(2) Површина обухвата Пројекта је ccа 4200 m². 

 

IV 

Пројекат се доноси за временски период од 10 

година.  
 

V 

Смjернице за израду Пројекта: 

Носилац израде Пројекта је дужан да се приликом 

израде Пројекта руководи важећом просторно 

планском документацијом, законским и подза-

конским прописима. 

 

VI 

Рок израде Пројекта  је  шест мјесеци од дана 

доношења ове одлуке. 
 

VII 

(1) Пројекат се састоји од текстуалног и графичког 

дијела. 

(2) Текстуални дио Пројекта садржи:  

- образложење намјене површина,  

- образложење намјене објеката, просторна 

организација, 

- податке о саобраћајној, енергетској, хидро-

техничкој, телекомуникационој и другој инфра-

структури, нивелациона и регулациона рјешења, 

- податке о објектима пејзажне архитектуре, 

- податке о осталим јавним површинама и 

просторима, 

- податке о комуналној инфраструктури са 

условима прикључења у мјери довољној да буду 

основ за издавање локацијских услова,    

- образложење идејних рјешења планираних 

објеката, 

- концепт материјализације објеката (материјали, 

архитектонски израз, етапност изградње и друго), 

- податке о природним карактеристикама (рељеф, 

хидрографија, геологија, хидрогеологија, 

инжењерска геологија, пројектни сеизмички 

параметри на бази сеизмичког ризика, клима и 

друго) и                                                

- смјернице за остварење, односно реализацију 

Пројекта. 

 

(3) Графички дио Пројекта  чине све  карте стања и 

карте планираног рјешења прописане правилником из 

члана  27. став 5. тачка а) Закона. 

 

 

 

VIII 

(1) Носилац израде Пројекта ће носиоцу припреме 

Пројекта предати овјерен преднацрт Пројекта, који ће 

носилац припреме Пројекта размотрити на стручној 

расправи.  

(2) Носилац израде Пројекта ће размотрити 

примједбе, мишљења и сугестије на преднацрт и 

прихваћена рјешења ће уградити у нацрт Пројекта. 

(3) Скупштина Града Требиња на приједог носиоца 

припреме Пројекта утврдиће нацрт Пројекта, мјесто, 

вријеме и начин излагања нацрта Пројекта на јавни 

увид. 

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

начину излагања нацрта Пројекта јавност и власници 

непокретности на подручју за које се доноси Пројекат 

ће се обавијестити огласом.  

(5) Нацрт Пројекта ставиће се на јавни увид у 

просторијама Одјељења за просторно уређење, 

просторијама носиоца израде Пројекта, просторијама 

гдје ће се одржати стручна расправа и у просторијама 

МЗ. 

(6) Носилац израде Пројекта 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 Пројекта и лицима која су доставила своје 

приједлоге, примједбе и мишљења. 

(7) Став носиоца израде Пројекта према примједбама, 

приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 

расправи у року од 30 дана од дана затварања јавног 

увида. Позив за јавну расправу ће се јавно објавити у 

најмање једном дневном листу доступном на 

територији РС. Уколико би се приједлог Пројекта 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 Пројекта по одржаној јавној 

расправи утврдиће приједлог Пројекта у складу са 

закључцима са расправе, најдуже у року од 30 дана.  

(2) Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о 

приједлогу Пројекта у року од 60 дана од дана 

утврђивања приједлога.  

 

X 
Средства потребна за покривање материјалних 

трошкова за израду Пројекта обезбиједиће 

инвеститор. 

XI 

Носилац припреме Пројекта је Одјељење за 

просторно уређење. 
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XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-170/17                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:12.04.2017. године       Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                  

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. 

Правилника о поступку јавног конкурса за распо-

лагање непокретностима у својини Републике Српске 

и јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

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

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на сједници одржаној  дана 

12.04.2017. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје грађевинског 

земљишта у својини  

Града Требиња 

 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања-

лицитације продаја грађевинског земљишта у својини 

Града Требиња које је означено као: 

- к.ч. број 622/26 (стари операт) К.О. Бихово 

описана као Градилиште, градилиште, површине 

500 m
2
, уписана у зк. ул. број 197, власништво 

Града Требиња 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 

5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са 

назнаком броја огласа, најкасније до дана који је 

огласом одређен за одржавање усменог јавног 

надметања-лицитације.  

IV 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим 

ће се закључити купопродајни уговор, дужан је 

уплатити купопродајну цијену на Јединствени рачун 

Трезора Града Требиња број 5620080000023092 код 

НЛБ Развојне банке. 

Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року 

од 7 дана од дана након уплате  купопродајне цијене, 

о чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 

 

V 

Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем 

огласа у средствима јавног информисања и то 

најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан 

усменог јавног надметања-лицитације. Примјерак 

огласа ће се истовремено истаћи на огласним таблама 

и објавити на званичној интернет страници Града 

Требиња. 

VI 

Поступак усменог јавног надметања-лицитације 

грађевинског земљишта спровешће Комисија за 

лицитацију. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-171/17                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:12.04.2017. године      Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                      

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. 

Правилника о поступку јавног конкурса за распо-

лагање непокретностима у својини Републике Српске 

и јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

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

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на сједници одржаној  дана 

12.04.2017. године,  донијела је 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје непокретности 

у својини Града Требиња 

 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања-

лицитације продаја грађевинског земљишта, односно 

грађевинске парцеле у својини Града Требиња која је 

означена као: 
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- к.ч. број 1530/262 (стари операт) К.О. Придворци, 

описана као Мера, пашњак, површине 3.862 m
2
 и 

к.ч. број 1530/263 (стари операт) К.О. Придворци, 

описана као Мера, пашњак површине 1.519 m
2
, 

уписане у зк. ул. број 797, власништво Града 

Требиња са 1/1 дијела и к.ч. број 261/4 (стари 

операт) К.О. Површ, описана као Макљен, 

пашњак, ораница површине 15.200 m
2
 уписане у 

зк. ул. број 917, власништво Града Требиња са 1/1 

дијела што одговара к.ч. броју 432/1 К.О. Волујац 

(нови операт) уписана у Лн. број 41 корисник 

Град Требиње са 1/1 дијела. Грађевинска парцела 

је укупне површине  20.581 m
2
. 

 

II 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из 

тачке I ове одлуке, као и остали услови продаје 

утврдиће се Огласом о продаји грађевинског 

земљишта у својини Града Требиња, у складу са 

Правилником о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе. 

 

III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања-

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у 

износу од 10% од почетне продајне цијене, а на 

Јединствени рачун Трезора Града Требиња број 

5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са 

назнаком броја огласа, најкасније до дана који је 

огласом одређен за одржавање усменог јавног 

надметања-лицитације.  

 

IV 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим 

ће се закључити купопродајни уговор, дужан је 

уплатити купопродајну цијену на Јединствени рачун 

Трезора Града Требиња број 5620080000023092 код  

НЛБ Развојне банке. 

Предаја  земљишта у посјед  купцу извршиће се у 

року од 7 дана од дана након уплате  купопродајне 

цијене, о чему ће се сачинити Записник о 

примопредаји. 

V 

Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем 

огласа у средствима јавног информисања и то 

најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан 

усменог јавног надметања-лицитације. Примјерак 

огласа ће се истовремено истаћи на огласним таблама 

и објавити на званичној интернет страници Града 

Требиња. 

VI 

Поступак усменог јавног надметања-лицитације 

грађевинског земљишта спровешће Комисија за 

лицитацију. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-171-1/17                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:12.04.2017. године       Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                    

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. 

Правилника о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

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

72. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној  

дана 12.04.2017. године, донијела је  

 

 О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје непокретности 

у својини Града Требиња 

 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања-

лицитације продаја непокретности односно 

грађевинског земљишта у својини Града Требиња, 

означеног као:  

- к.ч. број 2492/2 К.О. СП Требиње, описана као 

Двориште, површине 252 m
2
, уписана у з.к. 

уложак брoj 311, власништво Града Требиња са 

1/1 дијела, што у новом премјеру одговара к.ч. 

број 637/48 К.О. Требиње 1, уписана у Пл. број 

1017, посјед Града Требиња са 1/1 дијела.  

 

II 

Почетна продајна цијена непокретности из тачке I ове 

одлуке, као и остали услови продаје утврдиће се 

Огласом о продаји непокретности у својини Града 

Требиња, у складу са Правилником о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 

 

III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања-

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у 

износу од 10% од почетне продајне цијене, а на 

Јединствени рачун Трезора Града Требиња број 

5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са 

назнаком броја огласа, најкасније до дана који је 
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огласом одређен за одржавање усменог јавног 

надметања-лицитације. 
 

IV 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим 

ће се закључити купопродајни уговор, дужан је 

уплатити купопродајну цијену на Јединствени рачун 

Трезора Града Требиња број 5620080000023092 код 

НЛБ Развојне банке. 

Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у 

року од 7 дана од дана након уплате купопродајне 

цијене, о чему ће се сачинити Записник о 

примопредаји. 

V 

Продаја непокретности објавиће се путем огласа у 

средствима јавног информисања, и то најкасније 15 

дана прије дана одређеног за дан усменог јавног 

надметања-лицитације. Примјерак огласа ће се 

истовремено истаћи на огласним таблама и објавити 

на званичној интернет страници Града Требиња. 

 

VI 

Поступак усменог јавног надметања-лицитације 

непокретности спровешће Комисија за лицитацију. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-171-2/17                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:12.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

сједници одржаној  дана 12.04.2017. године, донијела 

је 

О  Д  Л  У  К  У 
 

I 

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о начину и 

условима јавне продаје грађевинског земљишта у 

државној својини број: 09-013-63-1/16 од 25.03.2016. 

године („Службени гласник Града Требиња“, број 

03/16). 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-172/17                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:12.04.2017. године       Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 

4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 7. 

Упутства о утврђивању квалификација, броја и 

именовања чланова Изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, број 6/16 и 13/16) и 

члана 36. став 2. алинеја 2. Статута Града Требиња 

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

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

сједници одржаној дана 12.04.2017. године, донијела 

је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању члана Градске изборне комисије 

Требиње 

 

I 

Господин Борислав Грубач се именује за члана 

Градске изборне комисије Требиње. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности 

Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-174/17                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:12.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                       

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о раду Градоначелника Града 

Требиња и Градске управе за 2016. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-150/17                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње за 2017. годину.  
 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-151/17                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године       Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 
                                                                                       

 На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Центар за 

информисање и образовање“ Требиње за 2017. 

годину.  

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-151-1/17                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године       Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 
                                                                                     

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне здравствене установе 

„Апотека“ Требиње за 2017. годину.  
 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-151-2/17                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 
                                                                                      

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе 

„Требињеспорт“ Требиње за 2017. годину.  
 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-151-3/17                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                     

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Културни 

центар“ Требиње за 2017. годину.  
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II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-151-4/17                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 
                                                                                      

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Дом 

младих“ Требиње за 2017. годину.  
 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-151-5/17                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године       Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 
                                                                                    

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Агенција 

за развој малих и средњих предузећа Града Требиња“ 

Требиње за 2017. годину.  
 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-151-6/17                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Програм рада Матичне музејске установе 

„Музеј Херцеговине“ Требиње за 2017. годину.  
 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-151-7/17                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године       Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                   

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе 

„Туристичка организација Града Требиња“ за 2017. 

годину.  

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-151-8/17                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године       Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 
                                                                                   

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Народна 

библиотека“ Требиње за 2017. годину.  
 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-151-9/17                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 
                                                                                      

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Прихвата се Програм рада Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Требиње за 2017. годину.  
 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-151-10/17                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године       Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 
                                                                                      

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

109/12), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Прихвата се Програм рада Аграрног фонда Града 

Требиња за 2017. годину.  

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-151-11/17                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                   

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о реконструкцији „Дома 

културе“ од Турске владине агенције „TIKA“ у 

висини од 1.714.000,00 евра. 

 

II 

Налаже се Одјељењу за финансије да изврши 

укњижбу донације у корист Града Требиња по 

важећим прописима. 

 

III 

Налаже се Одјељењу за просторно уређење да 

верификује изведбену пројектну документацију на 

„Дому културе“. 

IV 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-152/17                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:12.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                     

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о проведеним изборима за 

савјете мјесних заједница на подручју града Требиња. 
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II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

 

Број:09-013-156/17                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                    

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о спровођењу активности у 

правцу рјешавања свеобухватних еколошких 

проблема и заштите животне средине (човјек, флора и 

фауна). 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-157/17                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                     

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о раду средњих школа у 

Требињу за 2016. годину. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-158/17                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године       Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Прихвата се Информација о раду Удружења 

пензионера. 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-159/17                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године       Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 
                                                                                    

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 11.04.2017.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о положају и материјалном 

статусу пензионера на подручју града Требиња. 
 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-160/17                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:11.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 
                                                                                    

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 12.04.2017.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Прихвата се Извјештај о раду Градске борачке 

организације Требиње за 2016. годину. 
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II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-166/17                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:12.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                     

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 12.04.2017.  

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација - Требиње регионални 

центар у пружању здравствене заштите становништва 

(план и стратегија).  

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-167/17                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:12.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                     

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 12.04.2017.  

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о остваривању Програма рада 

Скупштине за период јануар – март 2017. године.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-168/17                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:12.04.2017. године       Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                     

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

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

Требиња, на сједници одржаној дана 12.04.2017.  

године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о припремљености 

туристичке сезоне 2017. године.  

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-173/17                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:12.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                        

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА 

ТРЕБИЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Увод 

 

Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз 

допринос социјалној кохезији, превазилажењу 

предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно 

мњење и ширење етичких и општих принципа који се 

кроз њега преносе. Грађани могу учестовати у спорту 

као пасивни посматрачи тј. гледаоци и љубитељи 

спорта или као непосредни учесници у спортским 

активностима, што јесте и најважнији циљ спорта. 

Савремени спорт представља огромно достигнуће 

модерног друштва и важно друштвено благо. Спорт је 

и једна од покретачких снага за достизање 

миленијумских циљева развоја људског друштва, 

дефинисаних од стране Уједињених нација. Посебно 

је вриједан за савремени свијет који се брзо мијења и 

који се, с једне стране, карактерише повећањем 

слободног времена, а с друге, урбанизацијом и 

сталним технолошким развојем који теже да одвоје 

човјека од његове природне средине. 

Бављење спортом може оснажити дјецу и младе, не 

само са аспекта физичког здравља, већ и када је ријеч 

о психо‐социјалном развоју, јачању самопоштовања, 

развоју одговорности, истрајности и сарадничких 

вјештина, усвајању позитивних вриједности и бољем 

школском успјеху. Осим тога, бављење спортом 

представља важно средство превенције ризичних 

понашања младих, попут пушења, злоупотребе 

алкохола и дрога као и малољетничке деликвенције. 

Ангажовање у спорту може кориговати факторе који 
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доприносе деликвентном понашању младих, као што 

су недостатак позитивних узора, недостатак 

самодисциплине и досада. На нивоу локалне 

заједнице и друштва у цјелини, спорт може значајно 

допринијети промоцији здравља и превенцији 

хроничних болести, развоју образовања дјеце и 

младих, родној равноправности и оснаживању жена, 

може подстаћи инклузију особа са инвалидитетом и 

бити важан фактор у превенцији конфликата и 

изградњи мира. Резолуција Европског парламента о 

развоју и спорту („Resolution on Development and 

Sport”) из 2005. године такође наглашава значајне 

образовне и социјалне функције спорта и његов 

значај не само за физички развој појединаца, већ и 

када је ријеч о промоцији социјалних вриједности као 

што су тимски дух, фер такмичење, сарадња, 

толеранција и солидарност. У 2017. години наш град 

је богатији за један спортски колектив – Коњички 

клуб „Корона“. 

Законом о спорту („Службени гласник Републике 

Српске“, број 4/02, 66/03, 73,08 и 102/08) предвиђено 

је да се организација спорта одвија кроз 

активности спортских клубова, школске и 

студентске програме, спортске активности 

инвалидних лица, спортско-рекреативне 

активности и организовањем традиционалних 

спортских манифестација. Средства за редовну 

активност спортских клубова планирају се у Буџету 

Града, а њихова расподјела се врши према 

дефинисаним критеријима - Правилником о условима 

и критеријима за финансирање програма развоја 

спорта у општини Требиње („Службени гласник 

Општине Требиње“, број 4/10 и 7/10) и Правилником 

о категоризацији спортова и спортских организација 

у општини Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број 3/10). 

У 2017. години у Граду Требињу егзистирају 

сљедећи спортски колективи: 

 

Ред. 

број 
Назив клуба 

1. Фудбалски клуб „Леотар“ 

2. Кошаркашки клуб „Swisslion Леотар“ 

3. Џудо клуб „Леотар“ 

4. Атлетски клуб „Леотар“ 

5. Пливачки клуб „Леотар“ 

6. Рукометни клуб „Леотар“ 

7. Женски рукометни клуб „Леотар“ 

8. Женски кошаркашки клуб „Требиње 03“ 

9. Женски фудбалски клуб „Леотар-тех“ 

10. Карате клуб „Требиње“ 

11. Карате клуб „Леотар+“ 

12. Веслачко друштво „Требишњица“ 

13. Одбојкашки клуб „Леотар“ 

14. Куглашки клуб „Требишњица“ 

15. Клуб малог фудбала „Леотар“ 

16. Стонотенисерски клуб „Свети Сава“ 

17. Кик бокс и бокс клуб „Леотар“ 

18. Шаховски клуб „Леотар“ 

19. Аеро клуб „Требиње“ 

20. Мото клуб „ТНТ“ 

21. Паинтбол клуб „Арена“ 

22. Ронилачки клуб „Посејдон“ 

23. Тавла клуб „Требиње“ 

24. Спелеолошко друштво „Зелена брда“ 

25. Планинарско друштво „Вучји зуб“ 

26. Спорт.риб.удружење „Требиње“ 

27. Ловачко удружење „Леотар“ 

28. Стрељачки клуб „Леотар РВИ“ Требиње 

29. Омладински кошаркашки клуб „Леотар“ 

30. Клуб борилачких спортова „Карате – Ju Jutsu“ 

31. Тениски клуб „Тини“ 

32. Ауто картинг клуб „Леотар“ 

33. Клуб спортиста и рекреативаца „Corporesano“ 

34. Пикадо клуб „Требиње“ 

35. Омладински одбојкашки клуб „Леотар“ 

36. Фудбалски клуб „Викторија“ 

37. Ђиу ђицу клуб „Леотар“ 

38. Омладински стрељачки клуб „Леотар“ 

39. Рукометни клуб „Требишњица“ 

40. Атлетски клуб „Требиње“ 

41. Клуб борилачких спортова „Warriors“ 

42. Планинарско друштво „Бијела гора“ 

43. Одбојкашки клуб „Требишњица“ 

44. Кајак – кану и рафтинг клуб „Требишњица“ 

45. Клуб фудбала „Леостарс“ 

46. Коњички клуб „Корона“ 

Табела бр.1 

 

Средства Буџета Града Требиња планирана за 

спорт у 2017. години су: 

 

1. Средства планирана за финансирање спортских 

програма....................................................... 460.000 КМ 

2. Средства ЈУ „Требињеспорт“..................372.000 КМ 

3. Средства за спортске манифестације од  значаја за 

град ................................................................. 40.000 КМ 

4. Спортско риболовно друштво „Требиње“ 8.000 КМ 

5. Ловачко друштво „Леотар“........................ 3.000, КМ 

6. Спелеолошко друштво  „Зелена брда“..... 2.000, КМ                                                                                                 

                                                             ________________                                                                           

                                                   Укупно: 885.000,00 КМ 

 

Иако се на нивоу Града Требиња издвајају значајна 

средства за спорт, очигледно је да она нису довољна 

за значајније унапређење спортских активности, а 

посебно нису довољна за пружање помоћи 

спортистима и клубовима у мјери у којој би то било 

потребно. Улагања спонзора, донатора и привредних 
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субјеката у спорт града Требиња била би од великог 

значаја. Међутим, општа и економска ситуација у 

друштву је таква да је то на минималном нивоу. 

 

Програми који се финансирају из Буџета Града у 

складу са Законом односе се на: 

 

 стварање услова за подизање квалитета рада свих 

активних спортиста, а посебно рад са младим 

спортски надареним појединцима и екипама, 

 изградњу, одржавање, реконструкцију, као и 

набавку реквизита и кориштење спортских 

објеката, 

 учешће у обезбјеђивању реализације градског и 

међуградског нивоа школских и студентских 

спортских такмичења и масовних 

традиционалних манифестација, 

 учешће у финансирању истраживачко-развојног 

рада, информатике, издаваштва и јавног 

информисања у спорту, 

 учешће у финансирању манифестација и 

такмичења од значаја за град, 

 учешће у финансирању школовања, стручном 

усавршавању и стварању услова за рад спортских 

стручњака и стручњака у спорту, 

 обезбјеђивање услова за спортске активности 

инвалидних лица. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

и члана 7. Правилника о условима и критеријумима за 

финансирање програма развоја спорта у општини 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, 

број 4/10 и 7/10) Градоначелник је донио Рјешење 

(број 11-66-26/17, од 01.03.2017. године) о расподјели 

средстава из Буџета Града планираних за 

финансирање спортских програма за 2017. годину у 

износу 460.000,00 КМ, како слиједи: 

 

  

Редни 

број 

 

Грант 

Проценат у укупном 

износу средстава 

планираних за 

финансирање спортских 

програма 

 

Износ 

1.  Грант за спортске организације 66,30 % 305.000,00 КМ 

2.  Грант за одржавање, изградњу и 

реконструкцију спортских објеката, као и 

набавку опреме и реквизита 

 

19,56 % 

 

90.000,00 КМ 

3.  Грант за школски спорт 1,08 %   5.000,00 КМ 

4.  Грант за припреме и учешће перспективних 

и врхунских спортиста на међународним 

такмичењима 

 

2,17 % 

   

  10.000,00 КМ 

5.  Грант за усавршавање спортских стручњака 

и спортских радника 

 

2,17 % 

 

  10.000,00 КМ 

6.  Грант за обезбјеђивање услова за спортске 

активности инвалидних лица 

 

1,52 % 

 

  7.000,00 КМ 

7.  Грант за награде за постигнуте 

спортске резултате 

 

2,17 % 

 

  10.000,00  КМ 

8.  Грант за резерву 5,00 % 23.000,00  КМ 

Укупно  100,00 % 460.000,00 КМ 

Табела бр.2                                                                            

 

 

Средства из гранта спортским организацијама распоређују се како слиједи: 

 

1. Фудбалски клуб „Леотар“                   100.000,00 KM 

2. Кошаркашки клуб „Swisslion Леотар“                                               30.000,00 KM 

3. Џудо клуб „Леотар“        15.000,00 KM 

4. Жен.рукометни клуб „Леотар“                                        15.000,00 KM 

5. Рукометни клуб „Леотар“              15.000,00 KM 

6. Пливачки клуб „Леотар“                              10.000,00 KM 

7. Атлетски клуб „Леотар“                       10.000,00 KM 

8. Омладински кошаркашки клуб „Леотар“                      10.000,00 КМ 
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9. Жен.кош.клуб „Требиње 03“                                                   8.000,00 KM 

10. Клуб малог фудбала „Леотар“                         8.000,00 КМ 

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

12. Аеро клуб „Требиње“               5.000,00 KM 

13. Стрељачки клуб „Леотар РВИ“                                 5.000,00 KM 

14. Карате клуб „Требиње“                           5.000,00 KM 

15. Клуб борилачких спортова „Карате Ju-Jutsu“                               5.000,00 КМ 

16. Планинарско друштво „Вучји Зуб“                5.000,00 KM 

17. Куглашки клуб „Требишњица“                          5.000,00 КМ 

18. Омладински стрељачки клуб „Леотар“                                                        4.000,00 КМ 

19. Рукометни клуб „Требишњица“                                                 4.000,00 КМ 

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

21. Ронилачки клуб „Посејдон“                                3.000,00 KM 

22. Кајак – кану и рафтинг клуб „Требишњица“                                        3.000,00 КМ 

23. Веслачко друштво „Требишњица“                 3.000,00 KM 

24. Одбојкашки клуб „Леотар“       3.000,00 КМ 

25. Жен.фуд.клуб „Леотар-тех“                   3.000,00 KM 

26. Атлетски клуб „Требиње“       3.000,00 КМ 

27. Тениски клуб „Тини“                    3.000,00 КМ 

28. Кик бокс и бокс клуб „Леотар“                    3.000,00 KM 

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

30. Омладински одбојкашки клуб „Леотар“                                         2.500,00 КМ 

31. Одбојкашки клуб „Требишњица“                                                             2.000,00 КМ 

32. Стонотенис. клуб „Свети Сава“               2.000,00 KM 

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

34. Фудбалски клуб „Викторија“            1.000,00 КМ 

35. Коњички клуб „Корона“                                                                         1.000,00 КМ 

Табела бр.3 

 

Средства добијена из Буџета, клубови су обавезни 

трошити на економски рационалан начин и 

искључиво за остваривање својих статутарних 

циљева, односно за одобрене намјене. Сви спортски 

клубови су дужни да надлежним градским 

органима (Одјељењу за финансије и Oдјељењу за 

друштвене дјелатности) достављају извјештаје о 

намјенском утрошку финансијских средстава са 

акцентом на испуњавање достављених образаца 

који су везани за ову материју. 

 

Грант за одржавање, изградњу и реконструкцију 

спортских објеката, као и набавку опреме и 

реквизита износи 90.000,00 КМ. Без одговарајућег 

простора за игру и тренинг нема правог развоја 

спорта, а спортски објекти представљају насљеђе које 

остаје будућим генерацијама као подстицај за 

бављење спортом. Због тога је неопходно започети са 

планираним и систематским улагањем у обнављање и 

изградњу спортске инфраструктуре на територији 

града Требиња. У циљу стварања бољих услова за  

 

бављење спортом планиране су сљедеће активности у 

2017. години: 

У процедури је формирање Спортског друштва 

„Леотар“ које ће служити искључиво као сервис и 

надзор такмичарским клубовима. Чланице Друштва 

могу бити сви клубови који у свом имену имају 

префикс „Леотар“. 

Главни циљ оснивања Друштва је промоција и 

унапређење спорта у граду Требињу, као и подршка у 

раду спортских организација. 

Овај циљ Друштво планира остварити кроз сљедеће 

активности: 

- суфинансирање потреба чланова Друштва за 

несметано учествовање такмичарских селекција у 

редовним такмичењима, 

- организовање и спровођење спортских приредби 

и манифестација, 

- организовање школе спорта за дјецу од 6 до 9 

година, 

- учешће у утврђивању политике развоја спорта и 

физичке културе на подручју града Требиња, 



Датум: 13.04.2017. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                  Број: 4 - Страна:    21 

- предлагање мјера за развој спорта на подручју 

града Требиња, 

- учешће у стварању услова за припреме врхунских 

спортиста за велике међународне манифестације, 

као што су Олимпијске игре, свјетска и европска 

првенства, медитеранске игре и друга међународа 

такмичења,  

- изградња, одржавање и управљање спортским 

објектима у власништву Друштва или над којима 

Друштво има право коришћења, 

- перманентно стручно образовање и усавршавање 

спортских стручњака и стручњака у спорту који 

су ангажовани у Друштву и клубовима, као и 

надзор над њиховим стручним радом, 

- подстицање, афирмација и организација спорта и 

физичке културу у образовним установама, као и 

учешће у организацији школских спортских 

такмичења на подручју града Требиња,  

- подстицање рада својих чланова додјељивањем 

награда и признања за изузетне спортске 

резултате и за допринос развоју и унапређењу 

спорта, 

- сарадња са другим организацијама у области 

спорта у Републици Српској и БиХ, 

- заступање заједничких интереса својих чланова 

пред јавним властима и остваривање сарадње са 

јавним властима града Требиња и Републике 

Српске, 

- издавање сопствених публикација ради инфо-

рмисања јавности о раду и резултатима клубова, 

- остваривање међународне спортске сарадње, 

- популаризација спорта у медијима, образовним 

институцијама и другим организацијама, 

- предузимање мјера за спречавање негативних 

појава при организовању и одржавању спортских 

такмичења и јачање васпитне улоге спорта, 

- брига о заштити здравља спортиста ангажованих 

у чланицама Друштва кроз подстицање, учество-

вање и суфинансирање медицинске заштите 

спортиста, 

- подстицање бављења спортом у свим сегментима 

становништва, 

- активности на јачању спортског морала и 

спортског духа код својих чланова и утврђивање 

правила понашања у њиховим међусобним 

односима, 

- остваривање сарадње са привредним друштвима, 

установама и другим правним и физичким 

лицима, од значаја за остваривање циљева 

Друштва, 

- оснивање привредних друштава и других 

организација ради стицања средстава за 

остваривање циљева Друштва, 

- брига и стварање услова за развој спорта лица са 

инвалидитетом, 

- утврђивање и спровођење јединствене евиденције 

спортских резултата клубова и других чињеница 

битних за историју Друштва и клубова, као и 

вођење јединственог информационо-докуме-

нтационог центра, 

- уређење и вршење стручно-административних и 

других послова за потребе Друштва и клубова, на 

основу обостране сагласности, 

- друге активности и мјере које доприносе 

реализацији циљева Друштва, утврђених Законом 

о спорту, Стратегијом развоја спорта Републике 

Српске и Програмом развоја спорта у Граду 

Требињу. 

У току је формирање Школе спорта за ученике од 6 

до 9 година, а која би била у оквиру Спортског 

друштва „Леотар", и у оквиру које би се стручно и 

квалитетно радило са ученицима на развоју физичких 

и менталних способности. Након завршене школе 

спорта професори физичке културе би упућивали 

ученике у спортске клубове. Један од разлога 

оснивања Школе спорта је, између осталог и повећан 

број здравствених поремећаја узрокованих физичком 

неактивношћу дјеце школског узраста, као и већа 

контрола стручног рада са дјецом овог узраста. 

На основу извјештаја Завода за медицину рада и 

спорта Републике Српске јасно је да велики број 

дјеце има здравствене проблеме који су уско повезани 

са недостатком адекватне физичке активности. Поред 

повећања нивоа укључености дјеце у физичке 

активности биће формирана база података са 

картоном физичког развоја ученика, а све то у 

сарадњи са Заводом за медицину рада и спорта РС. 

Планирано је да у школи спорта буде ангажован 

професор физичке културе који ће водити часове за 

ученике четвртих и петих разреда. Формиран је 

списак професора физичког васпитања и образовања 

који се налазе на евиденцији Завода за запошљавање 

у Требињу, а у сврху њиховог ангажовања у Школи. 

Направљена је и база података о укључености 

ученика основних школа у спортске активности у 

школама и спортским колективима. 

Град Требиње има у плану изградњу фудбалског 

стадиона са вјештачком травом на локалитету  

Драженска гора, непосредно уз „Град Сунца“ 

компаније „Swisslion“. Хидроелектране на Треби-

шњици ће за изградњу новог терена уплатити у Буџет 

Града 162.000,00 КМ, а Град настоји дефинисати 

финансијску конструкцију и обезбиједити додатна 

средства за припремне радове и набавку вјештачке 

траве. 

Изградња овог терена услиједила је након одлуке 

градске Скупштине о измјештању постојећег 

помоћног стадиона ФК „Леотар“ (Одлука о 

измјештању и изградњи фудбалског стадиона број: 

09-013-109/17 од 06.03.2017.године) са Абазовине у 

Драженску гору, јер су на том локалитету, 
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непосредно уз постојећи отворени базен, 

Хидроелектране на Требишњици  отпочеле са радо-

вима на изградњи затвореног олимпијског базена.  

Фудбалски стадион ће бити у власништву Града 

Требиња,  прве  утакмице на новом стадиону очекују 

се у 2017. години. Нови помоћни стадион ће 

омогућити квалитетнији рад ФК „Леотар“, а 

оснажиће и требињске капацитете у спортском 

туризму. 

Иградња затвореног базена отпочела је у мјесецу 

марту на локалитету Абазовина уз постојећи 

олимпијски базен „Бање“. Вриједност овог пројекта је 

9.6 милиона КМ, а у потпуности ће га финансирати 

Хидроелектране на Требишњици. Ово је за град 

Требиње, али и цијелу Херцеговину веома значајан 

пројекат јер ће он оснажити требињске капацитете у 

спортском туризму, а биће од великог значаја и за рад 

Пливачког клуба „Леотар“. Затвореним базеном ће 

газдовати Јавна установа „Базени“, а први купачи се 

очекују крајем 2018. године. 

Град Требиње планира да у овој години отпочне 

изградњу атлетске тартан стазе на подручју 

садашње атлетске стазе (шљака) која се налази у 

склопу фудбалског стадиона „Полице“, а која није 

условна за одржавање такмичења и припрема. У току 

је изграда пројектног рјешења, а Град Требиње је у 

ову сврху обезбиједио средства у износу од 90.000,00 

КМ. Нова атлетска стаза биће од великог значаја за 

промоцију атлетског спорта,  омогућиће квалитетнији 

рад АК „Леотар“, а оснажиће и требињске капацитете 

у спортском туризму. 

Град Требиње је у 2017. години планирао грант за 

школски спорт у износу од 5.000,00 КМ. Школска 

спортска такмичења су масовна такмичења ученика и 

студената у оквиру школског система.  

Физичко васпитање представља основу школског 

спорта. Школски спорт и школско физичко 

васпитање су међусобно повезани многоструким и 

сложеним везама и међусобно се допуњују, дијелећи 

заједничке темељне циљеве: допринос здрављу и 

складном развоју личности.  

Физичко васпитање омогућава ученицима да стекну 

базичне кретне вјештине и неопходна знања, 

формирају позитивне ставове према физичкој 

активности и спорту, припремајући их за активан 

начин живота.  

Бављење школским спортом омогућава дјеци и 

младима да кроз такмичења различитог нивоа 

унаприједе своје моторичке компетенције, социјалне 

вјештине и самопоштовање и може представљати 

прелаз ка бављењу спортом у спортским клубовима 

оријентисаним на постизање врхунског спортског 

резултата. Основна улога школског спорта је да свим 

ученицима, без обзира на узраст, пол, способности и 

друге разлике, омогући учествовање у спортским 

активностима и тако допринесе физичком и 

менталном здрављу и развоју, као и да подстакне 

ученике на бављење спортом у школи и на тај начин 

допринесе формирању активног животног стила код 

младих. 

Такмичења у Малим олимпијским играма 

реализоваће се у сљедећим спортским дисциплинама: 

 

Спортска 

дисциплина 

Основне школе Средње  школе 

М Ж М Ж 

Атлетика + + + + 

Кошарка + + + + 

Рукомет + + + + 

Одбојка + + + + 

Мали  фудбал + + + + 

Табела бр.4  

 

Полазећи од чињенице да је врхунски спорт 

највидљивији  сегмент система спорта, а самим тим и 

покретач цијелог система у промоцији здравог начина 

живота и међународној промоцији државе и града, 

Град Требиње ће и у 2017. години финансирати или 

суфинансирати припреме и учешће екипа и 

појединаца на међународним такмичењима, с циљем 

стварања услова за бављење врхунским спортом. 

Грант за припреме и учешће врхунских спортиста 
на међународним такмичењима планиран је у 

износу од 10.000,00 КМ.  

Из гранта за усавршавање спортских стручњака и 

спортских радника, у износу од 10.000,00 КМ, Град 

ће дијелом финансирати учешће појединаца у 

похађању спортских школа, као и учешће на 

спортским камповима, семинарима и другим 

стручним усавршавањима у спорту.  

Улога спорта у животима лица са одређеном врстом и 

степеном инвалидности је од непроцјењивог значаја, 

како у превентивном, тако и у рехабилитационом 

смислу. Ово се не односи само на њих лично, већ и на 

друштвену заједницу у цјелини, јер се стање у којем 

се налазе, негативно или позитивно, пројектује и на 

саму заједницу у којој егзистирају. Нема дилеме да је 

за цјелокупно друштво од изузетне важности да се то 

стање учини што је могуће више прихватљивим. 

С обзиром да спорт и спортска рекреација имају 

велики значај у цјелокупном процесу рехабилитације 

инвалидних особа, као и у периоду њихове социјалне 

адаптације и реинтеграције у све друштвене токове, 

неопходно је омогућити једнака права и могућности 

особа са инвалидитетом да се баве спортским и 

рекреативним активностима и подстицати спортске 

организације за њихово активно укључење у ову 

друштвену дјелатност. 

Због тога је Град Требиње и у овој години планирао 

Грант за обезбјеђење услова за спортске 

активности инвалидних лица у износу од 7.000,00 

KM, као и 5.000,00 КМ Стрељачком клубу „Леотар 

РВИ“. 
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Грант за награде за постигнуте спортске 

резултате у износу од 10.000,00 KM намијењен је за 

награђивање појединаца и колектива за изузетне 

спортске резултате. 

 

Грант за резерву од 23.000,00 КМ намијењен је за 

финансирање  других спортских програма који нису 

обухваћени програмима спортских колектива.  

 

Традиционалне спортске манифестације грађана свих 

узраста, доприносе унапређењу и побољшању 

њиховог физичког и психичког развоја, афирмацији 

хуманих вриједности живота и одржавању традиција 

и обичаја. 

 

Манифестациони облици спортског исказивања у 

нашем граду су видљиви и постају традиционални, 

као што су: 

 Избор спортисте године,  

 Камп спортиста Републике Српске 2017, 

 Камп кошарке „ Дејан Бодирога “, 

 XIV Међународни џудо куп Требиње 2017 - VII 

„Меморијал Милош Мрдић “, 

 „61.Традиционална олимпијада у малом 

фудбалу“ за сениоре, кадете и пионире, 

 Дани на Требишњици, скокови са Каменог моста,  

 Дани на Требишњици, „15. међународна еко-

регата“, 

 Међународни пливачки митинг „Срђан и 

Максим“, 

 Традиционални меморијални међународни 

омладински фудбалски турнир „Љубинко 

Акшам“, 

 8.Међународни турнир за ветеране и рекреативце 

у стоном тенису, 

 Женски осмомартовски међународни рукометни 

турнир, 

 „ Handicap Fest “–такмичење стријелаца инвалида 

БиХ, 

 Традиционални мото викенд. 

 

У 2017. години Град Требиње ће финансирати 

поменуте манифестације, дијелом или у потпуности, а 

за ту намјену планирана су средства у износу од 

40.000,00 КМ. 
На овим манифестацијама задовољавају се физичке 

активности које се својевољно одабирају са 

одговарајућим циљевима: 

 Одгајање младих у духу бриге о себи и свом 

квалитетном начину рада и живота, 

 Задовољавање примарне потребе човјека за 

кретањем, 

 Очување и побољшање здравља, 

 Позитиван утицај на способности у цјелини, 

 Хуманизација радних и животних услова, 

 Корекција негативних ефеката насталих 

савременим начином живота и рада, 

 Стварање позитивног става и навике према 

спорту (спортској рекреацији). 

 

Због свега наведеног, може се са сигурношћу 

закључити да је спорт у Граду Требињу имао, има и 

имаће посебно мјесто као важан сегмент у развоју 

и напретку Града. 

 

Број:09-013-164/17                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:12.04.2017. године        Драгослав Бањак,с.р. 

______________________________________________ 

                                                                                       

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 73. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16), Градоначелник Града Требиња је донио  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о расподјели новчаних средстава за 

суфинансирање трошкова вантјелесне оплодње 

 

I 

1) Овом одлуком уређују се критеријуми за 

остваривање права за суфинансирање трошкова 

вантјелесне оплодње брачног/ванбрачног пара. 

2) Одлуком се утврђују шира права у односу на 

права из обавезног здравственог осигурања у 

циљу да се што већи број брачних/ванбрачних 

парова укључи у поступак вантјелесне оплодње. 

 

II 

Критеријуми за остваривање права на суфинансирање 

трошкова вантјелесне оплодње су: 

- Да брачни/ванбрачни пар има држављанство 

Републике Српске и пребивалиште на територији 

града Требиња најмање двије године прије дана 

подношења захтјева; 

- Да брачни/ванбрачни пар испуњава здравствене 

критеријуме за поступак вантјелесне оплодње; 

- Да брачни/ванбрачни пар не испуњава услове за 

укључивање у Програм вантјелесне оплодње који 

финансира Републички фонд здравственог 

осигурања РС, у погледу броја покушаја 

вантјелесне оплодње или година старости женског 

партнера; 

- Да брачни/ванбрачни пар нема заједничко 

потомство. 

III 

1) Финансијска помоћ се исплаћује брачном/ 

ванбрачном пару у једнократном износу и то: 

- За поступак вантјелесне оплодње у износу до 

5.000,00 КМ; 
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- За поступак вантјелесне оплодње са донираним 

јајним ћелијама и сперматозоидима до 12.000,00 

КМ. 

2) Висина финансијске помоћи из подтачке 1) ове 

тачке исплаћиваће се корисницима у зависности 

од просјечних мјесечних нето прихода 

брачног/ванбрачног пара за три мјесеца која 

претходе мјесецу у коме се подноси захтјев за 

суфинансирање трошкова вантјелесне оплодње и 

то: 

- Просјечни мјесечни нето приходи брачног 

/ванбрачног пара до 1.000,00 КМ у износу од 

100%; 

- Просјечни мјесечни нето приходи брачног 

/ванбрачног пара од 1.000,00 КМ до 1.500,00 КМ 

у износу од 75%; 

- Просјечни мјесечни нето приходи брачног 

/ванбрачног пара од 1.500,00 КМ до 2.000,00 КМ 

у износу од 50%. 

3) Уколико брачни/ванбрачни пар остварује 

просјечне мјесечне нето приходе за три мјесеца 

која претходе мјесецу у коме се подноси захтјев 

за суфинансирање трошкова вантјелесне оплодње 

у износу већем од 2.000,00 КМ, исти не остварује 

право на финансијску помоћ из подтачке 1) ове 

тачке. 

IV 

1) Захтјев за суфинансирање трошкова вантјелесне 

оплодње се подноси на протоколу Града Требиња 

са назнаком Комисији за утврђивање права и 

висине суфинансирања трошкова вантјелесне 

оплодње. 

2) Уз захтјев се прилаже: 

- Извод из матичне књиге вјенчаних или изјава 

овјерена од стране два свједока да ванбрачни пар 

живи заједно; 

- Увјерење о држављанству Републике Српске за 

оба партнера; 

- Увјерење о пребивалиштву/боравишту брачних 

/ванбрачних партнера са подацима о свим 

адресама које се воде у евиденцији пребива-

лишта/боравишта, (образац ПБ4А) ; 

- Фотокопија личних карата; 

- Профактура здравствене установе, која ће вршити 

вантјелесну оплодњу; 

- Потврда Републичког фонда здравственог 

осигурања РС, да је брачни/ванбрачни пар 

искористио право на бесплатне покушаје 

вантјелесне оплодње које финансира Фонд; 

- Потврда здравствене установе Специјалистичке 

гинеколошке амбуланте „Medico-S“ Бања Лука, 

ако пар није остварио право вантјелесне оплодње 

коју финансира Републички фонд здравственог 

осигурања РС због немогућности да се поступак 

уради у Републици Српској или звбог година 

старости жене; 

- Овјерена изјава да брачни/ванбрачни пар нема 

заједничко потомство;  

- Потврда о просјечним мјесечним нето приходима 

брачног/ванбрачног пара за три мјесеца која 

претходе мјесецу у коме се подноси захтјев за 

суфинансирање трошкова вантјелесне оплодње; 

- Сва увјерења се достављају за оба партнера, а 

морају бити оргинали или овјерене фотокопије. 

 

V 

Након увида у комплетну документацију Комисија за 

утврђивање права и висине суфинансирања трошкова 

вантјелесне оплодње упућује приједлог Градо-

начелнику о поступању по захтјеву. На основу 

приједлога наведене Комисије Градоначелник 

потписује уговор о преносу средстава са корисником 

новчаних средстава, или доноси закључак  о одбијању 

захтјева. 

VI 

1) Корисник средстава је дужан да додијељена 

средства користи искључиво за намјену за коју су 

додијељена. 

2) Доказ о намјенском трошењу средстава је 

извјештај здравствене установе о спроведеном 

поступку вантјелесне оплодње, који је корисник 

дужан да достави у року од 4 мјесеца од дана 

преноса средстава.  

3) Уколико корисник средстава, у року из 

претходног става, не достави извјештај 

здравствене установе, сматраће се да средства 

нису намјенски утрошена и покренуће се 

поступак за поврат предметних средстава 

увећаних за законску затезну камату. 

4) Уколико се добијена средства не искористе у 

потпуности корисник је дужан извршити поврат 

неискориштених средстава. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-63/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:31.03.2017. године             Лука Петровић, 

                                                        дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________ 

  
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

Градоначелник Града Требиња је донио  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Комисије 
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I 

У Комисију за споменике и спомен обиљежја 

ослободилачких ратова на подручју Града Требиња, 

именују се: 

1. Борис Вујовић, предсједник – Одјељење за 

борачко инвалидску заштиту Градске управе 

Града Требиња, 

2. Недељко Мићановић, члан – Градска борачка 

организација, 

3. Далибор Даковић, члан – предсједник Одбора 

породица погинулих бораца, заробљених и 

несталих бораца при ГБО, 

4. Славко Шањевић, члан – предсједник СУБНОР-а 

Градска организација Требиње, 

5. Ивана Грујић, члан – директор Матичне музејске 

установе „Музеј Херцеговине“ Требиње. 
 

II 

Ступањем на снагу овог рјешења ставља се ван снаге 

Рјешење број: 11-111-23/13 од 05.06.2013. године. 
 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-111-32/17                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:06.04.2017. године           Лука Петровић, 

                                                      дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________ 

  

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16), Градоначелник Града Требиња 

је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Удружењу грађана „Нада“ 

Требиње на План утрошка средстава гранта 

планираног Буџетом Града Требиња за 2017. годину 

(План од 20.03.2017. године). 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:10-400-68-2/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:24.03.2017. године           Лука Петровић, 

                                                      дипл.инж.маш.с.р. 
____________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16), Градоначелник Града Требиња 

је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Удружењу параплегичара, 

обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних 

инвалида регије Требиње на План утрошка средстава 

гранта планираног Буџетом Града Требиња за 2017. 

годину (План број: 4/17 од 16.03.2017. године). 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:10-400-70-2/17                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:24.03.2017. године             Лука Петровић, 

                                                        дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16), Градоначелник Града Требиња 

је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Савезу инвалида рада Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираног Буџетом 

Града Требиња за 2017. годину (План број: 05/01 од 

22.03.2017. године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:10-400-71-2/17                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:24.03.2017. године             Лука Петровић, 

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

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16), Градоначелник Града Требиња 

је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Удружењу пензионера Града 

Требиња на План утрошка средстава гранта 

планираног Буџетом Града Требиња за 2017. годину 

(План број: 15/17 од 23.02.2017. године). 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:10-400-75-2/17                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:24.03.2017. године            Лука Петровић, 

                                                      дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16), Градоначелник Града Требиња 

је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Удружењу родитеља, дјеце и 

омладине са посебним потребама „Сунце нам је 

заједничко“ на План утрошка средстава гранта 

планираног Буџетом Града Требиња за 2017. годину 

(План број: 018/17 од 20.03.2017. године). 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:10-400-164-2/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:24.03.2017. године           Лука Петровић, 

                                                     дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________ 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16), Градоначелник Града Требиња 

је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Завичајном удружењу Црногораца 

у Херцеговини Петар Петровић Његош на План 

утрошка средстава гранта планираног Буџетом Града 

Требиња за 2017. годину (План број: 4-1-17 од 

15.03.2017. године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:10-400-194/17                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:24.03.2017. године            Лука Петровић, 

                                                      дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16), Градоначелник Града Требиња 

је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираног Буџетом 

Града Требиња за 2017. годину (План број: 03-273/17 

од 14.02.2017. године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:10-400-73-3/17                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:27.03.2017. године             Лука Петровић, 

                                                       дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________ 



Датум: 13.04.2017. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                  Број: 4 - Страна:    27 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2017. годину („Службени 

гласник Града Требиња“, број 15/16), Градоначелник 

Града Требиња је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са 

позиције 4129 дефинисане као „остали непоменути 

расходи“ у износу од 3.000,00 КМ на позицију 5113 

дефинисану као „издаци за набавку постројења и 

опреме“ у висини од 3.000,00 КМ, а све у оквиру 

Буџета за 2017. годину Буџетског корисника ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње. 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-224/17                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.03.2017. године             Лука Петровић, 

                                                        дипл.инж.маш.с.р. 
_____________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16), Градоначелник Града Требиња 

је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Удружењу повратника Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираног Буџетом 

Града Требиња за 2017. годину (План од 22.03.2017. 

године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 
III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:10-400-219/17                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.03.2017. године         Лука Петровић, 

                                                    дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________ 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16), Градоначелник Града Требиња 

је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ГКУД „Алат – Swisslion“ Требиње 

на План утрошка средстава гранта планираног 

Буџетом Града Требиња за 2017. годину (План број: 

11/03/2017 од 20.03.2017. године). 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:10-400-206/17                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:30.03.2017. године              Лука Петровић, 

                                                          дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16), Градоначелник Града Требиња 

је донио сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ЈУ ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

Требиње на План утрошка средстава гранта 

планираног Буџетом Града Требиња за 2017. годину, 

и то 3.000,00 КМ за школска такмичења и 1.000,00 

КМ за „Индекс инклузивности“  (План број: 01-

189/2017 од 29.03.2017. године). 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:10-400-62-2/17                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:30.03.2017. године              Лука Петровић, 

                                                         дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________________ 



Датум: 13.04.2017. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                  Број: 4 - Страна:    28 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16), Градоначелник Града Требиња 

је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност КУД „Херцеговина“ Петрово 

Поље, Требиње на План утрошка средстава гранта 

планираног Буџетом Града Требиња за 2017. годину 

(План од 30.03.2017. године). 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:10-400-237/17                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:03.04.2017. године            Лука Петровић, 

                                                        дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16), Градоначелник Града Требиња 

је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Дом пензионера“ Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираног Буџетом 

Града Требиња за 2017. годину (План број: 156/17 од 

04.04.2017. године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:10-400-251/17                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:06.04.2017. године              Лука Петровић, 

                                                         дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16), Градоначелник Града Требиња 

је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Фонду солидарности Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираног Буџетом 

Града Требиња за 2017. годину (План број: 04/17 од 

06.04.2017. године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:10-400-236-2/17                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:11.04.2017. године              Лука Петровић, 

                                                         дипл.инж.маш.с.р. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2017. 

годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/16) и Одлуке о расподјели нераспоређеног гранта 

дефинисаног као „Грант пјевачким друштвима и 

хоровима за 2017. годину“ (број:11-022-51/17 од 

23.02.2017. године), Градоначелник Града Требиња је 

донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Етно групи Захумље Требиње на 

План и програм рада за 2017. годину - утрошка 

средстава гранта планираног Буџетом Града Требиња 

за 2017. годину (План број: 03/16 од 07.04.2017. 

године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:10-400-189/17                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:13.04.2017. године             Лука Петровић, 

                                                        дипл.инж.маш.с.р. 
_____________________________________________________________________________ 



Датум: 13.04.2017. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                  Број: 4 - Страна:    29 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста  

у ЈУ „Туристичка оргаизација Града Требиња“   
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ 

„Туристичка оргаизација Града Требиња“, број: 

96/2017 од 17.03.2017. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-59/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:24.03.2017. године              Лука Петровић, 

                                                         дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________ 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о раду у ЈУ „Туристичка 

оргаизација Града Требиња“    
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о раду у ЈУ 

„Туристичка оргаизација Града Требиња“, број: 

93/2017 од 17.03.2017. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-59-1/17                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:24.03.2017. године             Лука Петровић, 

                                                        дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________ 
 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

Требиња, даје 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Одлуку о цијени услуга ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ 

Требиње у васпитној групи у Петровом Пољу    

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о цијени услуга ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње у васпитној групи у Петровом 

Пољу, број: 122-3/17 од 30.03.2017. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-64/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:10.04.2017. године              Лука Петровић, 

                                                          дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________ 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Одлуку о оснивању млађе јасличке групе у 

организационој јединици Полице у саставу ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање дјеце 

„Наша радост“ Требиње     

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о оснивању млађе 

јасличке групе у организационој јединици Полице у 

саставу ЈУ за предшколско васпитање и образовање 

дјеце „Наша радост“ Требиње, број: 122-4/17 од 

30.03.2017. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-65/17                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:10.04.2017. године             Лука Петровић, 

                                                        дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________ 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

Требиња, даје 

 



Датум: 13.04.2017. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                  Број: 4 - Страна:    30 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Одлуку о отварању продуженог боравка у ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање дјеце 

„Наша радост“ Требиње – организационе јединице 

Брегови, Полице и Горица    

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о отварању продуженог 

боравка у ЈУ за предшколско васпитање и образовање 

дјеце „Наша радост“ Требиње – организационе 

јединице Брегови, Полице и Горица, број: 122-5/17 од 

30.03.2017. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-66/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:10.04.2017. године             Лука Петровић, 

                                                         дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о раду у ЈУ „Центар за 

информисање и образовање“ Требиње    

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о раду у ЈУ „Центар 

за информисање и образовање“ Требиње,  број: 

213/17 од 07.04.2017. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-67/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:11.04.2017. године              Лука Петровић, 

                                                         дипл.инж.маш.с.р. 

______________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

1. Одлука о поступку давања у закуп земљишта усменим јавним надметањем-лицитацијом,            1 

2. Одлука о поступку давања у закуп земљишта усменим јавним надметањем-лицитацијом,            1 

3. Одлука о дугорочном кредитном задужењу,                  2 

4. Одлука о утврђивању критеријума за избор, именовања и разрјешења органа у јавним установама  

и јавним предузећима чији је оснивач Град Требиње,                  3 

5. Одлука о измјени и допуни Одлуке о радном времену трговинских, занатских, услужних и  

других објеката и дјелатности на подручју града Требиња,                5 

6. Одлука о Плану утрошка средстава Града Требиња прикупљених по основу примјене Закона о  

заштити од пожара,                      5 

7. Одлука о усклађивању, промјени адресе сједишта, измјени и допуни дјелатности и газдовању  

спортским објектима Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње,               6 

8. Одлука о приступању изради Просторног плана града Требиња,               7 

9. Одлука о приступању изради урбанистичког пројекта „Брегови“,               8 

10. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у својини Града Требиња,           10 

11. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња,            10 

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

13. Одлука о стављању ван снаге Одлуке број 09-013-63-1/16 од 25.03.2016. године,             12 

14. Одлука о именовању члана Градске изборне комисије Требиње,              12 

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

2016. годину,                    12 

16. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе за предшколско васпитање и образовање  

дјеце „Наша радост“ Требиње за 2017. годину,                13 

17. Закључак о прихватању Програма рада ЈУ „Центар за информисање и образовање“ Требиње за  

2017. годину,                    13 

18. Закључак о прихватању Програма рада Јавне здравствене установе „Апотека“ Требиње за  

2017. годину,                    13 

19. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе  „Требињеспорт“ Требиње за 2017. годину,        13 

20. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Културни центар“ Требиње за 2017. годину,    13 

21. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе  „Дом младих“ Требиње за 2017. годину,           14 

22. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Агенција за развој малих и средњих  

предузећа града Требиња“ Требиње за 2017. годину,                14 

23. Закључак о прихватању Програма рада ММУ „Музеј Херцеговине“ Требиње за 2017. годину,           14 

24. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Туристичка организација града  

Требиња“ Требиње за 2017. годину,                  14 

25. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Народна библиотека“ Требиње за  

2017. годину,                                                                                                                                             14 

26. Закључак о прихватању Програма рада Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Требиње  

за 2017. годину,                    15 

27. Закључак о прихватању Програма рада Аграрног фонда Града Требиња за 2017. годину,            15 

28. Закључак о прихватању Извјештаја о реконструкцији „Дома културе“,              15 

29. Закључак о прихватању Извјештаја о проведеним изборима за савјете мјесних заједница на  

подручју града Требиња,                   15 

30. Закључак о прихватању Информација о спровођењу активности у правцу рјешавања  

свеобухватних еколошких проблема и заштите животне средине (човјек, флора и фауна),           16 

31. Закључак о прихватању Информације о раду средњих школа у Требињу за 2016. годину,           16 

32. Закључак о прихватању Информације о раду Удружења пензионера,                  16 

33. Закључак о прихватању Информације о положају и материјалном статусу пензионера на  

подручју града Требиња,                    16 

34. Закључак о прихватању Извјештаја о раду Градске борачке организације Требиње за 2016. годину,      16 

35. Закључак о прихватању Информације Требиње регионални центар у пружању здравствене  

заштите становништва (план и стратегија),                  17 

36. Закључак о прихватању Извјештаја о остваривању Програма рада Скупштине за период  

јануар – март 2017. године,                                                                                                                 17 
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37. Закључак о прихватању Информације о припремљености туристичке сезоне 2017. године,           17 

38. Програм развоја спорта Града Требиња за 2017. годину.               17 

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Одлука о расподјели новчаних средстава за суфинансирање трошкова вантјелесне оплодње,           23 

2. Рјешење о именовању чланова Комисије,                 24 

3. Закључак,                      25 

4. Закључак,                      25 

5. Закључак,                      25 

6. Закључак,                      26 

7. Закључак,                     26 

8. Закључак,                      26 

9. Закључак,                      26 

10. Закључак,                      27 

11. Закључак,                      27 

12. Закључак,                      27 

13. Закључак,                      27 

14. Закључак,                      28 

15. Закључак,                      28 

16. Закључак,                      28 

17. Закључак,                      28 

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

ЈУ „Туристичка оргаизација Града Требиња“,                  29 

19. Сагласност на Правилник о раду у ЈУ „Туристичка оргаизација Града Требиња“,             29 

20. Сагласност на Одлуку о цијени услуга ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце  

„Наша радост“ Требиње у васпитној групи у Петровом Пољу,                              29 

21. Сагласност на Одлуку о оснивању млађе јасличке групе у организационој јединици Полице у саставу 

 ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,                        29 

22. Сагласност на Одлуку о отварању продуженог боравка у ЈУ за предшколско васпитање и  

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње – организационе јединице Брегови, Полице и Горица,           29 

23. Сагласност на на Правилник о раду у ЈУ „Центар за информисање и образовање“ Требиње.              30 
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