СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LVII

Требиње, 02.10.2020. године

На основу члана 10. став 2. Закона о туризму („Службени
гласник Републике Српске“, број 45/17), члана 39. став 2.
тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 30.09.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Стратегије развоја
туризма града Требиња 2020-2030.
I
Усваја се Стратегија развоја туризма града Требиња 2020 –
2030.
II
Саставни дио одлуке је Стратегија развоја туризма града
Требиња 2020 – 2030.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-217/20
Датум:30.09.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

Број: 7

I
Јавно признање „Повеља Града Требиња“ додјељује се
Универзитету у Источном Сарајеву - Академији ликовних
умјетности Требиње, за успјехе у раду, заслуге за развој
града и промоцију угледа града Требиња у земљи и свијету,
у области високог образовања.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-219/20
Датум:30.09.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________________________________

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV
Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних
признања Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 30.09.2020. године, донијела је

__________________________________________________________________________

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV
Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних
признања Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 30.09.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о додјели Јавног признања „Повеља Града Требиња“

ОДЛУКУ
о додјели Јавног признања „Повеља Града Требиња“
I
Јавно признање „Повеља Града Требиња“ додјељује се
Универзитету у Источном Сарајеву – Факултету за
производњу и менаџмент Требиње, за успјехе у раду,
заслуге за развој града и промоцију угледа града Требиња у
земљи и свијету, у области високог образовања.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Датум: 02.10.2020. год.
Број:09-013-220/20
Датум:30.09.2020. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

Број:09-013-222/20
Датум:30.09.2020. године

Број: 7- Страна:

2

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV
Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних
признања Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 30.09.2020. године, донијела је

На основу члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној
самоупави („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) и Коначне листе најповољнијих понуда за
давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Града
Требиња број: 11-111-61-3/20 од 28.09.2020. године
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
30.09.2020. године, донијела је

ОДЛУКУ
o додјели Jавног признања
„Захвалница Града Требиња“
I
Јавно признање „Захвалница Града Требиња“ додјељује се
Удружењу породица са проблемом стерилитета „Бебе“
Требиње, за дугогодишњи рад и залагање за породице са
проблемом стерилитета, којим су стекли добру репутацију у
клиникама Републике Српске и региона.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-221/20
Датум:30.09.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________________________________

На основу члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 18. Закона о удружењима и фондацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 52/01 и 42/05)
и члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
30.09.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о оснивању
Аграрног фонда Града Требиња
I
У Одлуци о оснивању Аграрног фонда Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 1/17 и 15/17), у
тачки V иза алинеје 10. додају се нове алинеје 11. и 12. које
гласе:
- „допринос побољшању социо – економског положаја
становника града Требиња,
- изградња и управљање системима за наводњавање на
подручју града Требиња“.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини Града Требиња
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Града Требиња путем прибављања
писаних понуда, број: 11-053-360/20 од 31.08.2020. године,
а у складу са тачком XIX Одлуке о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Града Требиња број:
09-013-152/20 („Службени гласник Града Требиња“, број
4/20), прихвата се као најповољнија, понуда достављена на
име Тома Вучинића, Вожда Карађорђа 45, Требиње, за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Града
Требиња.
II
1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Томо Вучинић
(у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Града Требиња
означено као блок парцела „Г 2“ коју чине појединачне
парцеле означене као к.ч. број 1521/1, пашњак, II класе,
површине 1118 m2, к.ч. број 1521/3, пашњак, II класе,
површине 700 m2, к.ч. број 1521/4, пашњак, II класе,
површине 1101 m2, к.ч. број 1521/5, пашњак, II класе,
површине 1688 m2, к.ч. број 1521/6, пашњак, II класе,
површине 461 m2, к.ч. број 1521/7, пашњак, II класе,
површине 1084 m2 и к.ч. број 1521/8, пашњак, II класе,
површине 552 m2, укупне површине 6704 m2, К.О.
Гомиљани 2, све уписане ЛН број 86.
2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп,
износи 6704 m2, односно 0,6704 hа. Пољопривредно
земљиште из претходне тачке додјељује се у закуп ради
обављања воћарске и виноградарске производње на
период од 20 година, рачунајући од дана закључивања
уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 60,34 КМ. Закупац је дужан, прије
закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа
уплатити годишњу закупнину у износу од 53,84 КМ, а која
је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина
за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед,
на годишњем нивоу у износу од 60,34 КМ.

Датум: 02.10.2020. год.
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IV
На основу ове одлуке градоначелник Града Требиња и
закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Града Требиња, којим ће се ближе
утврдити права и обавезе између уговорних страна.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 60 дана од дана пријема ове
одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња”.

Број: 7- Страна:
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III
План је израдио „Пут инжињеринг“ д.о.о. Требиње
септембра мјесеца 2020. године и прилог је и саставни дио
ове одлуке.
IV
План се излаже на стални јавни увид у Градској управи
Града Требиња - Одјељењу за просторно уређење.
V
О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно
уређење.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-224/20
Датум:30.09.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________________________________

Број:09-013-223/20
Датум:30.09.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________________________________

На основу чл. 35, 38. став 2. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чл. 17. и 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 30.09.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени дијела Регулационог плана
„Јужни градски излаз“ (Ауторад)
I
Доноси се измјена дијела Регулационог плана „Јужни
градски излаз“ (у даљем тексту: План).
II
План се састоји од: текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана садржи:
A. Увод,
Б. Стање организације, уређења и кориштења простора,
В. Потребе, могућности и циљеви организације, уређења и
кориштења простора,
Г. План организације, уређења и кориштења простора и
Д. Одредбе и смјернице за спровођење плана.
Графички дио плана садржи:
1. Геодетска подлога са висинском представом и
картом подземних инсталација,
2. Валоризација грађевинског бонитета и посебних
вриједности,
3. Извод из урбанистичког плана „Требиње 2015.“,
4. Инжињерско геолошка карта,
5. План рушења,
6. План просторне организације,
7. План саобраћаја,
8. План хидротехничке инфраструктуре,
9. План електроенергетске и ТТ инфраструктуре,
10. Синтезни план,
11. План регулационих и грађевинских линија и
12. План парцелације.

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09,
95/11, 60/15 и 107/19), члана 5. Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и чл.
36. и 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 30.09.2020.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности у
својини Града Требиња
I
Под условима и на начин регулисан овом одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметања - лицитације
продаја грађевинског земљишта, односно грађевинских
парцела у својини Града Требиња које су означене као:
1. к.ч. број 5271/12 К.О. СП Требиње, описана као Клис,
пашњак, површине 400m2, уписана у зк. уложак број 11,
власништво Град Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч.
број 371/5 К.О. Требиње 1 (нови операт), површине 400m 2,
уписана у Пл. број 1017, посјед Град Требиње са 1/1 дијела,
2. к.ч. број 5271/13 К.О. СП Требиње, описана као Клис,
пашњак, површине 400m2, уписана у зк. уложак број 11,
власништво Град Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч.
број 371/6 К.О. Требиње 1 (нови операт), површине 400m 2
уписана у Пл. број 1017 посјед Град Требиње са 1/1 дијела,
3. к.ч. број 5271/14 К.О. Требиње, описана као Клис,
пашњак, површине 400m2, уписана у зк. уложак број 11,
власништво Град Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч.
број 371/7 К.О. Требиње 1 (нови операт), површине 400m 2
уписана у Пл. број 1017, посјед Град Требиње са 1/1 дијела
и
4. к.ч. број 5271/15 К.О. Требиње, описана као Клис,
пашњак, површине 400 m2, уписана у зк. уложак број 11
власништво Град Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч.

Датум: 02.10.2020. год.
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број 371/8 К.О. Требиње 1 (нови операт), површине 400m 2
уписана у Пл. број 1017, посјед Град Требиње са 1/1 дијела.

1.

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.

2.

III
За учешће у поступку усменог јавног надметања лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу
од 10% од почетне продајне цијене, а на Јединствени рачун
Трезора Града Требиња број 571-080-00001093-48 код
Комерцијалне банке, са назнаком броја огласа, најкасније
два дана прије дана одређеног за одржавање усменог јавног
надметања - лицитације.
IV
1) Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће
се закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити
купопродајну цијену на Јединствени рачун Трезора
Града Требиња број 571-080-00001093-48 код
Комерцијалне банке.
2) Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року
од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о
чему ће се сачинити Записник о примопредаји.
V
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем огласа у
средствима јавног информисања и то најкасније 15 дана
прије дана одређеног за дан усменог јавног надметања лицитације. Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на
огласним таблама и објавити на званичној интернет
страници Града Требиња.
VI
Поступак усменог јавног надметања – лицитације
грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-225/20
Датум:30.09.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________________________________

На основу члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), чл. 72. и 74. став 6. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња”, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17) и чл. 150. и 157. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 30.09.2020. године, дониjeлa je
ЗАКЉУЧАК

Број: 7- Страна:

4

Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња
Мирку Ћурићу да може закључити Споразум о реализацији наставе на студијском програму Медитеранска
пољопривреда у Требињу са Универзитетом у Бања
Луци, Пољопривредни факултет, као и да предузме све
активности на реализацији предметног Споразума.
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-218/20
Датум:30.09.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________________________________

На основу члана 23. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15
и 107/19) и члана 72. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња”, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
30.09.2020. године, у предмету купопродаје некретнине,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња
Мирку Ћурићу да може закључити Уговор о
купопродаји земљишта означеног као к.ч. број 760/13
К.О. СП Горица, описана као пашњак под Градином,
површине 7 m2, уписана у зк. уложак број 694,
власништво Алексић - Ђедовић Милена што одговара
к.ч. број 1548/2 К.О. Горица 1 (нови операт) уписана у
Пл. број 1785 , посјед Алексић -Ђедовић Милена.
Уговор о купородаји ће се потписати са власником и
посједником Алексић Ђедовић Миленом.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-226/20
Датум:30.09.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 58. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а
у вези са чланом 5. Закона о финансирању политичких
странака из Буџета Републике, града и општине („Службени
гласник Републике Српске“, број 65/08), градоначелник
Града Требиња, донио је
ОДЛУКУ
о расподјели дијела средстава планираних Буџетом
Града Требиња за 2020. годину у вези финансирања
политичких странака и независних кандидата
I
Дио средстава Буџета Града Требиња, планиран за
финансирање политичких странака и независних кандидата,
у висини 31.200,00 КМ распоређују се на ниже назначене
субјекте у назначеним износима, и то:

Датум: 02.10.2020. год.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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

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

II
Поред средстава из тачке I ове одлуке назначеним
субјектима, припадају и ниже назначени износи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

9.399,30 КМ
5.126,90 КМ
3.417,93 КМ
1.708,97 КМ
1.708,97 КМ
854,49 КМ
854,49 КМ
854,49 КМ
854,49 КМ

III
Средства из тачке I и II ове одлуке Одјељење за финансије
дозначиће на рачун назначених субјеката до краја децембра
2020. године, сагласно извршењу Буџета Града Требиња.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-47/20
Датум:16.09.2020. године

Градоначелник
Мирко Ћурић, с.р.

______________________________________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/19), а на основу сагласности на
реалокацију средстава Одјељења за финансије број: 04-400431/20 од 14.09.2020. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањује сљедећа позиција:
- 5112 - издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката за износ од
18.000,00 КМ,
- 5113 - издаци за набавку постројења и опреме за износ
од 2.000,00 КМ,
а увећава сљедећа позиција:
- 6311 – издаци по основу пореза на додату вриједност
за износ од 20.000,00 КМ,

2.
3.

Број: 7- Страна:
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а све у оквиру Буџета буџетског корисника ЈУ
„Требињеспорт“ Требиње.
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:11-400-434/20
Градоначелник
Датум:14.09.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/19), а на основу сагласности на
реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06153-2020 од 15.09.2020. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањују сљедеће позиције у оквиру Одјељења за
просторно уређење:
- 5111 – издаци за изградњу и прибављање објеката
16.594,00 КМ,
- Спортска инфраструктура за износ од 7.000,00 КМ,
- Саобраћајница у Сјеверном логору – фаза 2 за износ од
9.594,00 КМ,
- 5117 – Издаци за осталу нематеријалну произведену
имовину 6.600,00 КМ,
- Урбанистички план за износ од 6.600,00 КМ,
у оквиру Одјељења за општу управу умањује се:
- 5113 – Издаци за набавку постројења и опреме
100.000,00 КМ,
- Пројекат енергетске ефикасности зграде Градске управе
за износ од 100.000,00 КМ,
а увећавају позиције:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5112 – Издаци за реконструкцију и инвестиционо
одржавање објеката 100.000,00 КМ,
- Спортска инфраструктура – рефлектори стадион
Полице за износ од 100.000,00 КМ,
- 5117 – Издаци за осталу нематеријалну произведену
имовину 13.600,00 КМ,
- Пројекат парка „Херцеговаца“ за износ од 7.000,00 КМ,
- Допуна главног пројекта православног духовног центра
у Мркоњићима за износ од 6.600,00 КМ,
- 4129 – Остали непоменути расходи 4.594,00 КМ,
- 4127 – Расходи за стручне услуге 5.000,00 КМ.
1.

2.

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

3.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:11-400-442/20
Градоначелник
Датум:16.09.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

Датум: 02.10.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/19), а на основу сагласности на
реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06160-2020 од 25.09.2020. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањује сљедећа позиција у оквиру Одјељења за
друштвене дјелатности:
- 4152 - грант за научно теничку сарадњу за износ од
4.000,00 КМ,
а увећава позиција у оквиру Одјељења за друштвене
дјелатности:
- 4161 - дознаке за вантјелесну оплодњу за износ од
4.000,00 КМ.
2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
1.

Број:11-400-450/20
Градоначелник
Датум:25.09.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/19), а на основу Приједлога на
реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06159-2020 од 25.09.2020. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањује сљедећа позиција у оквиру Одјељења за
финансије:
- 4111 - расходи за бруто плате за износ од 20.000,00
КМ,
а увећава сљедећа позиција у оквиру Одјељења за
финанасије:
- 6381 - остали издаци из трансакција са другим
јединицама власти за износ од 20.000,00 КМ.
2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:11-400-453/20
Градоначелник
Датум:28.09.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
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Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/19), а на основу Захтјева за
реалокацију средстава Одјељења за општу управу број: ИД03-214-2020 од 28.09.2020. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањује сљедећа позиција у оквиру Одјељења за општу
управу:
- 5111 – издаци за изградњу и прибављање објеката за
износ од 50.000,00 КМ,
а увећавају сљедеће позиције у оквиру Одјељења за општу
управу:
- 4122 – расходи по основу утрошка енергије,
комуналних, комуникационих и транспортних услуга
за износ од 25.000,00 КМ,
- 4129 – остали непоменути расходи за износ од
25.000,00 КМ.
2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-454/20
Градоначелник
Датум:29.09.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/19), а на основу сагласности на
реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06163-2020 од 01.10.2020. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањују сљедеће позиције:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5112 – Издаци за реконструкцију и инвестиционо одрж.
објекта 73.000,00 КМ,
- Јавна расвјета за износ од 73.000,00 КМ,
- 5117 – Издаци за осталу нематеријалну произведену
имовину 27.470,00 КМ,
- Урбанистички план за износ од 27.470,00 КМ,
у оквиру Одјељења за општу управу:
- 5113 – Издаци за набавку постројења и опреме
15.000,00 КМ,
- Пројекат енергетске ефикасности зграде Градске управе
за износ од 15.000,00 КМ,
а увећавају позиције:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5112 – Издаци за реконструкцију и инвестиционо
одржавање објеката 48.710,00 КМ,
- Локална путна инфраструктура у руралним МЗ за износ
од 23.000,00 КМ,
1.

1.
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Улица др. Воја Даниловића (трошкови уређења) за
износ од 25.710,00 КМ,
- 4129 – Остали непоменути расходи 1.760,00 КМ,
у оквиру Одјељења за општу управу:
- 5112 – Издаци за реконструкцију и инвестиционо
одржавање објеката 65.000,00 КМ,
- Издаци за инвестиционо одржавање реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката (пословни простори) за
износ од 65.000,00 КМ.
-

2.

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

3.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:11-400-475/20
Градоначелник
Датум:01.10.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19)
и члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а у вези
са чланом 20. став 1. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09,
100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), рјешавајући по захтјеву
Привредног друштва „Аеродром Србије“ д.о.о. Ниш,
градоначелник Града Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
I
Даје се сагласност на кориштење назива „Требиње“ у
пословном имену привредног друштва „Аеродром
Требиње“ д.о.о. Требиње.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-053-376/20
Градоначелник
Датум:08.09.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у ЈУ „Базени“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈУ „Базени“ Требиње, број: 214/20 од
10.09.2020. године.
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II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-46/20
Градоначелник
Датум:16.09.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ
„Центар за социјални рад“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
у ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње, број: 01-12-4/20
од 01.09.2020. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-41/20
Градоначелник
Датум:17.09.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Одлуку о измјенама и допунама Статута
ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа“
Града Требиња
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и допунама
Статута ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа“
Града Требиња, број: 252-09/20 од 25.09.2020. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-48/20
Датум:30.09.2020. године

Градоначелник
Мирко Ћурић,с.р.

______________________________________________________________________________________

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-41/20 од 08.09.2020. године, извршило је упис у

Датум: 02.10.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-228, упис оснивања Заједнице
етажних власника, Требиње, улица Соколска 2 и 2А.
Оснивачи: 47 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа предсједник
Управног одбора Наташа Врећа самостално и без
ограничења и замјеник УО Лазар Сорајић. Заједницу
представља предсједник Скупштине Ана Бокоњић Буха и
замјеник Скупштине Ања Лакета Глоговац.
Број: 06-372-41/20
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 08.09.2020. године
Бојан Чворо,с.р.
_______________________________________________________________________________________________________
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УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића 2, 89 101 Требиње, на основу Увјерења број:
06-372-40/20 од 02.09.2020. године, извршило је промјену
уписа у Регистар заједнице етажних власника стамбених
зграда, у улици Луке Вукаловића број 27 у Требињу у
регистарском листу број: 01-024, имена нових заступника.
Брише се ранији заступник заједнице Биљана Алексић, а
именују нова лица овлаштена да заступају заједницу,
Босиљка Кујачић и Вида Лакић.
Број: 06-372-40/20
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 09.09.2020. године
Бојан Чворо,с.р.
_____________________________________________________________________________________

Датум: 02.10.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Одлука о усвајању Стратегије развоја туризма града Требиња 2020 – 2030,
Одлука о додјели јавних признања Града Требиња „Повеља Града Требиња“,
Одлука о додјели јавних признања Града Требиња „Повеља Града Требиња“, `
Одлука о додјели јавних признања Града Требиња „Захвалница Града Требиња“,
Одлука о допуни одлуке о оснивању Аграрног фонда Града Требиња,
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
у својини Града Требиња,
7. Одлука о измјени дијела Регулационог плана „Јужни градски излаз“ (Ауторад),
8. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња,
9. Закључак о давању сагласности градоначелнику Града Требиња за закључивање Споразума,
10. Закључак о давању сагласности градоначелнику.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука о расподјели дијела средстава планираних Буџетом Града Требиња за 2020. годину
у вези финансирања политичких странака и независних кандидата,
2. Закључак,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Закључак,
8. Сагласност на кориштење назива „Требиње“ у пословном имену привредног друштва
„Аеродром Требиње“ д.о.о. Требиње,
9. Сагласност на на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ „Базени“ Требиње,
10. Сагласност на на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње,
11. Сагласност на на Одлуку о измјенама и допунама Статута ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа“
Града Требиња.
ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.

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