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Година LVIV                                                   Требиње, 29.03.2022. године                                                            Број:  3

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 7/16, 36/19 и 

61/21), члана 18. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 

79/15 и 63/20), чл. 3. и 5. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16) и члана 36. став 2. тачка 2. Статута Града Требиња 

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

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

Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о измени одлуке о оснивању организационих јединица у 

саставу Јавне установе за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње 
 

I 

У Одлуци о оснивању организационих јединица у саставу 

Јавне установе за предшколско васпитање и образовање 

дјеце „Наша радост“ Требиње („Службени гласник Града 

Требиња“, број 4/21) тачка II мијења се и гласи: 

„ 1) У саставу Јавне установе за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, оснивају се 

четири (4) организационе јединице облика „дјечји вртић“, и 

то: 

- Дјечији вртић „Брегови“, у насељу Брегови, улица 

Светосавска број 5, шифре дјелатности: 85.10 

предшколско образовање, 88.91 дјелатност дневне 

бриге о дјеци,  

- Дјечији вртић „Полице“, у насељу Полице, улица др. 

Левија бб, шифре дјелатности: 85.10 предшколско 

образовање, 88.91 дјелатност дневне бриге о дјеци,  

- Дјечији вртић „Горица“, у насељу Горица, улица 

Горица бб, шифре дјелатности: 85.10 предшколско 

образовање, 88.91 дјелатност дневне бриге о дјеци,  

- Дјечији вртић „Србија“, у насељу Горица, улица 

Никшићки пут бб шифре дјелатности: 85.10 

предшколско образовање, 88.91 дјелатност дневне 

бриге о дјеци. 

2) Лице овлаштено за заступање Организационих јединица 

именоваће оснивач установе посебним рјешењем којим ће 

бити дефинисан и обим његових овлашћења.“ 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-76/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 2. став 3, и 6, 22. и 41. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/11 и 100/17) и на основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), као и члана 

36. став 2. алинеја 2. Статута Града Требиња („Службени 

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

Скупштина Града Требиња на наставку Једанаесте сједнице, 

одржане дана 29.03.2022. године, донијела је   
 

О Д Л У К У 

о измјенама Одлуке о комуналним дјелатностима 
  

I 

У Одлуци о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Града Требиња“, број 6/14, 8/17, 9/18 и 2/19) у 

члану 18. став 3. брише се.  

II 

Члан 19. брише се. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-77/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 
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На основу чл. 39. став 2. алинеја 2. и 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са чланом 63. 

став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 

58/19), чл. 36. и 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 21. Правилника о поступку давања у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 47/12, 65/15, 

45/16 и 115/18) и претходно прибављене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске број: 12.03.5-330-236/22 од 22.02.2022. 

године, Скупштина Града Требиња на наставку Једанаесте 

сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на закључивање  

споразума о раскиду уговора 
 

I 

Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња да са 

закупопримцем Шкеро Марком закључи Споразум о 

раскиду Уговора о закупу пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске на подручју града Требиња. 
 

II 

За потписивање Споразума из тачке I ове Одлуке овлашћује 

се градоначелник Града Требиња. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број:09-013-78/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), тачке XI Одлуке о 

поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 4/20), чл. 36. и 72. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17) и чл. 150. и 151. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

Једанаесте сједнице одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног огласа за давање у закуп  

пољопривредног земљишта у својини Града Требиња  

путем прибављања писаних понуда 
 

I 

Предмет ове одлуке је расписивање јавног огласа за давање 

у закуп пољопривредног земљишта у својини Града 

Требиња (у даљем тексту: Град) путем прибављања писаних 

понуда. Пољопривредно земљиште које се даје у закуп 

налази се у катастарским општинама Гомиљани 1 и 

Гомиљани 2. Укупна површина земљишта које се даје у 

закуп износи 27775 m2 или 2,7775 hа. 

II 

Пољопривредно земљиште из тачке I ове oдлуке, даје се у 

закуп искључиво ради обављања воћарске и виноградарске 

пољопривредне производње. 

 

III 

Пољопривредено земљиште из тачке I oве oдлуке, зависно 

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

од 20 година за садњу воћњака и винограда уз могућност 

продужења. 

IV 

Максимална површина пољопривредног земљишта које се 

даје у закуп привредном друштву, предузетнику или 

физичком лицу износи до 2,7775 hа. 

 

V 

Годишња цијена закупнине једног хектара (1 hа) пољопри-

вредног земљишта износи за: I класу износи 100 КМ, II 

класу 90 КМ, III класу 80 КМ, IV класу 70 КМ, V класу 60 

КМ и VI, VII и VIII класу 40 KM. 

 

VI 
1) Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се 

прије закључења уговора о закупу у новчаном износу 

умањеном за износ уплаћеног депозита. 

2) Годишња закупнина за остале године закупа уплаћује 

се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу. 

 

VII 

1) За додјелу пољопривредног земљишта у својини Града 

у закуп, путем прибављања писаних понуда могу се 

пријавити:  

- привредна друштва регистрована за обављање 

пољопривредне дјелатности, основана у складу са 

прописима Републике, 

- предузетници регистровани за обављање 

пољопривредне дјелатности, регистровани у складу са 

прописима који регулишу ову област,  

- физичка лица: 

1. физичка лица уписана у регистар пољопривредних 

газдинстава код АПИФ-а као комерцијална или 

некомерцијална газдинства, 

- имају пребивалиште, односно сједиште на подручју 

града Требиња, најмање годину дана прије подношења 

понуде, односно пријаве за закуп, 

- посједују пољопривредну механизацију, 

- немају доспјелих, а неизмирених обавеза по основу 

закупнине пољопривредног земљишта у својини Града 

Требиња и својини Републике Српске. 

2. физичка лица која заснивају пољопривредну 

производњу 

- имају пребивалиште, односно сједиште на подручју 

града Требиња, најмање годину дана прије подношења 

понуде, односно пријаве за закуп, 

- посједују пољопривредну механизацију. 

2) У зависности од врсте пољопривредне производње која 

се планира обављати на пољопривредном земљишту 

које се даје у закуп, поред услова из подтачке 1) овог 

члана, привредна друштва, предузетници и физичка 

лица морају испуњавати и сљедећи посебан услов: 
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- на предметном пољопривредном земљишту 

планира се обављати воћарска производња и 

понуђач мора располагати властитим воћњаком 

/виноградом или под закупом минималне површине 

0,1 hа. 

VIII 

1) Град Требиње ће расписати јавни оглас и исти објавити 

на службеној интернет страници Града Требиња и 

истаћи на огласној табли Града Требиња. 

2) Јавни оглас остаје отворен 15 дана, од дана 

објављивања. Јавни оглас треба да садржи све елементе 

прописане тачком XII Одлуке о поступку давања у 

закуп пољопривредног земљишта у својини Града 

Требиња. 

IX 

1) Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Града спроводи Комисија за давање у закуп 

пољопривредног земљишта, коју формира градоначе-

лник Града Требиња. 

2) Градоначелник Града Требиња ће, најдаље у року од 30 

(тридесет) дана од дана закључења јавног огласа, а на 

основу обавјештења Комисије о резултатима давања у 

закуп пољопривредног земљишта, донијети коначну 

листу најповољнијих понуда за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Града Требиња, у 

складу са Одлуком о поступку давања у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Града Требиња. 

 

X 

Након спроведеног поступка градоначелник Града Требиња 

ће закључити уговоре о закупу са изабраним понуђачима. 

 

XI 

За сва питања, која нису регулисана овом oдлуком 

примјењиваће се критеријуми из Јавног огласа за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у својини Града Требиња 

путем прибављања писаних понуда, као и критеријуми из 

Одлуке о поступку давања у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Града Требиња. 

 

XII 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-80/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 58/19 и 119/21), члана 12. 

Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник 

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

39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоупави („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и 

претходно прибављене сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 12.03.5-

330-751/22 од 24.03.2022. године, Скупштина Града 

Требиња на наставку Једанаесте сједнице одржане дана 

29.03.2022. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске на подручју града Требиња  

путем прибављања писаних понуда 
 

I 

1) Овом одлуком расписује се јавни оглас за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске (у даљем тексту: Републике) на подручју града 

Требиња путем прибављања писаних понуда укупне 

површине 486417 м2 (48,6417 hа).  

2) Пољопривредно земљиште у својини Републике које се 

даје у закуп, налази се у сљедећим катастарским 

општинама: ЧИЧЕВО 2 површине 11,3499 hа, 

НЕЦВИЈЕЋЕ површине 1,0750 hа, ПОЛИЦЕ 1 

површине 0,1902 hа, ДРАЧЕВО површине 5,6546 hа, 

ГОМИЉАНИ 2 површине 2,0 hа, ЉУБОМИР површине 

18,313 hа, ЈАСЕН површине 0,848 hа и ВРПОЉЕ 

површине 9,211 hа. 

3) Пољопривредно земљиште даје се у закуп по систему 

катастарске честице и блок парцеле, а подаци о истом 

биће наведени у Јавном огласу за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике.   
 

II 

Пољопривредно земљиштe у својини Републике из тачке I 

ове одлуке, даје се у закуп искључиво ради обављања 

пољопривредне производње, а према врсти производње која 

ће бити прецизирана јавним огласом. Понуђач може 

поднијети понуду само за једну врсту пољопривредне 

производње. 

III 

Пољопривредно земљиште из тачке I ове одлуке, даје се у 

закуп на период од 20 година за садњу воћњака и 

винограда, а на период од 10 година за сточарску 

производњу, уз могућност продужења уговора у складу са 

Законом о пољопривредном земљишту. 
 

IV 

Понуђач не може поднијети понуду на већу површину 

пољопривредног земљишта него што је максимално 

дозвољена у расписаном јавном огласу. 
 

V 

Годишња цијена закупнине једног хектара (1 hа) пољопри-

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

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

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

основу класе пољопривредног земљишта и врсте планиране 

пољопривредне производње. 
 

VI 

Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се 

прије закључења уговора о закупу у новчаном износу 

умањеном за износ уплаћене кауције.  

Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 

дана унапријед за наредну годину у пуном износу. 
 

VII 

Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна 

друштва и предузетници који су регистровани за обављање 
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пољопривредне дјелатности у складу са прописима који 

регулишу ову област и физичка лица која се баве 

пољопривредном производњом, а који испуњавају опште 

услове додјеле у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике прописане чланом 3. Правилника о 

поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике и посебне услове из јавног огласа.  

 

VIII 

Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике имају привредна друштва, 

предузетници и физичка лица која немају закључен уговор 

о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у 

својини Републике.  

IX 

Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво 

Града Требиња ће у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове Одлуке истаћи Јавни оглас на огласној табли 

Града Требиња и објавити на службеној интернет страници 

Града Требиња. Јавни оглас остаје отворен 20 (двадесет) 

дана, рачунајући од дана објављивања. Јавни оглас мора да 

садржи све елементе прописане чланом 13. Правилника.  

 

X 

1) Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике спроводи Комисија за давање у 

закуп пољопривредног земљишта коју формира 

градоначелник Града Требиња. 

2) Градоначелник Града Требиња ће, на основу 

достављеног обавјештења о резултатима давања у закуп 

пољопривредног земљишта, најдаље у року од тридесет 

(30) дана од дана закључивања Јавног огласа, донијети 

коначну листу најповољнијих понуда за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике у 

складу са Правилником. 
 

XI 

1) Након спроведеног поступка, Скупштина Града 

Требиња ће донијети Одлуку о додјели пољопривре-

дног земљишта у закуп на приједлог градоначелника 

Града Требиња уз претходно прибављену сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде Републике Српске. 

2) На основу одлуке из претходног става градоначелник 

Града Требиња ће закључити уговор о закупу са 

изабраним понуђачима.   

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-81/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 58/19 и 119/21), члана 12. 

Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник 

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

39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоупави („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и 

претходно прибављене сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 12.03.5-

330-750/22 од 24.03.2022. године, Скупштина Града 

Требиња на наставку Једанаесте сједнице, одржане дана 

29.03.2022. године, донијела је 

 

О Д Л У К У  

 о расписивању Јавног огласа за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске на подручју града Требиња  

путем усменог јавног надметања  

 

I 

1) Овом одлуком расписује се јавни оглас за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске (у даљем тексту: Републике) на подручју града 

Требиња путем усменог јавног надметања укупне 

површине 7,7892 hа.  

2) Пољопривредно земљиште у својини Републике које се 

даје у закуп, налази се у сљедећим катастарским 

општинама: Врпоље површине 3,0140 hа, Чичево 2 

површине 2,0 hа и Драчево површине 2,7752 hа. 

Пољопривредно земљиште даје се у закуп по систему 

катастарске честице и блок парцеле, а подаци о истом 

биће наведени у Јавном огласу за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике.   

 

II 

Пољопривредно земљиштe у својини Републике из тачке I 

ове Одлуке, даје се у закуп искључиво ради обављања 

пољопривредне производње, а према врсти производње која 

ће бити прецизирана јавним огласом. Понуђач може 

поднијети понуду само за једну врсту пољопривредне 

производње. 

III 

Пољопривредно земљиште из тачке I ове Одлуке, даје се у 

закуп на период од 20 година за садњу воћњака, винограда 

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

сточарску и расадничку производњу, уз могућност 

продужења уговора у складу са Законом о пољопривредном 

земљишту. 

IV 

Понуђач не може поднијети понуду на већу површину 

пољопривредног земљишта него што је максимално 

дозвољена у расписаном јавном огласу. 

 

V 

1) Почетна цијена закупнине једног хектара (1 hа) 

пољопривредног земљишта, из тачке I ове одлуке 

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

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

класу 40 КМ.   

2) Годишња цијена закупа утврђује се поступком усменог 

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

Правилника о поступку давања у закуп пољопри-

вредног земљишта у својини Републике Српске. 

3) Ако је поднесена само једна пријава на јавно 

надметање, такву пријаву уколико је благовремена, 

потпуна и испуњава опште и посебне услове прописане 

јавним огласом, Комисија оцјењује као најповољнију, а 
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износ закупнине утврђује на основу непосредне 

погодбе, али не по нижој цијени од почетне годишње 

цијене закупа пољопривредног земљишта прописане 

овим правилником. 

VI 

1) Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се 

прије закључења уговора о закупу у новчаном износу 

умањеном за износ уплаћене кауције.  

2) Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују 

се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу. 

 

VII 

Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна 

друштва и предузетници који су регистровани за обављање 

пољопривредне дјелатности у складу са прописима који 

регулишу ову област и физичка лица која се баве 

пољопривредном производњом, а која испуњавају опште 

услове додјеле у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике прописане чланом 3. Правилника о 

поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике (у даљем тексту: Правилник) и посебне 

услове из јавног огласа.  

VIII 

Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике имају привредна друштва, 

предузетници и физичка лица која немају  закључен уговор 

о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у 

својини Републике.  

IX 

Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво 

Града Требиња ће у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове Одлуке истаћи Јавни оглас на огласној табли 

Града Требиња и објавити на службеној интернет страници 

Града Требиња. Јавни оглас остаје отворен 15 (петнаест) 

дана, рачунајући од дана објављивања. Јавни оглас мора да 

садржи све елементе прописане чланом 13. Правилника.  

 

X 

1) Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике спроводи Комисија за давање у 

закуп пољопривредног земљишта коју формира 

градоначелник Града Требиња. 

2) Градоначелник Града Требиња ће, на основу 

достављеног обавјештења о резултатима давања у закуп 

пољопривредног земљишта, најдаље у року од тридесет 

(30) дана од дана закључивања Јавног огласа, донијети 

коначну листу најповољнијих понуда за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике у 

складу са Правилником. 
 

XI 

1) Након спроведеног поступка, Скупштина Града 

Требиња ће донијети Одлуку о додјели 

пољопривредног земљишта у закуп на приједлог 

градоначелника Града Требиња уз претходно 

прибављену сагласност Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске. 

2) На основу одлуке из претходног става градоначелник 

Града Требиња ће закључити уговор о закупу са 

изабраним понуђачима.   

 

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-82/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 2.15. став 1. Изборног закона БиХ 

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

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 

11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 

41/20) и члана 36. Статута Града Требиња („Службени 

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

Скупштина Града Требиња, на наставку Једанаесте сједнице 

одржане дана 29.03.2022. године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о разрјешењу члана 

Градске изборне комисије Требињa 
 

I 

Господин Немања Нинковић разрјешава се дужности члана 

Градске изборне комисије Требиња, на лични захтјев. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу након добијања сагласности од 

Централне изборне комисије БиХ, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-83/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона БиХ 

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

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 

11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 

41/20), чл. 7, 8. и 9. Упутства о утврђивању квалификација, 

броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова изборне 

комисије основне изборне јединице у БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број 1/22-пречишћени текст и 13/22) и члана 

36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња, на наставку Једанаесте сједнице одржане 

дана 29.03.2022. године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

 о објављивању Јавног огласа за именовање  

члана Градске изборне комисије Требиња 
 

I 

Овом одлуком регулишу се услови, начин објављивања 

јавног огласа и поступак попуне упражњеног мјеста члана 

Градске изборне комисије Требиња.  
 

II 

У складу са Изборним законом БиХ, Упутством о 

утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и 

разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у БиХ и овом одлуком извршиће се попуна 

упражњеног мјеста за члана Градске изборне комисије 

Требиња.  
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III 

Кандидати за члана Градске изборне комисије морају 

испуњавати опште услове предвиђене Изборним законом 

БиХ и посебне услове предвиђене Упутством о утврђивању 

квалификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу 

чланова изборне комисије, основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини.  

IV 

Члану Градске изборне комисије мандат траје седам година 

и тече од дана давања сагласности Централне изборне 

комисије БиХ на Одлуку Скупштине Града Требиња о 

именовању члана Градске изборне комисије. 
 

V 

1) Након ступања на снагу ове одлуке, биће објављен 

Јавни оглас за попуну упражњенoг мјеста у складу са 

Изборним законом БиХ и Упутством о утврђивању 

квалификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу 

чланова изборне комисије основне изборне јединице у 

БиХ.  

2) Јавни оглас из подтачке 1) ове тачке биће објављен у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и у једном 

дневном листу и  биће отворен осам (8) дана од дана 

објављивања. 

VI 

Поступак по Јавном огласу провeшће Комисија за 

провођење поступка по Јавном огласу за именовање члана 

Градске изборне комисије Требиње, коју ће именовати 

Скупштина Града Требиња посебним рјешењем, а која ће по 

затварању јавног огласа поступати у складу са одредбама 

Упутства о утврђивању квалификација, броју, именовању, 

обуци и разрјешењу чланова изборне комисије, основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-84/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21), 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 наставку Једанаесте сједнице одржане 

дана 29.03.2022. 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 грађевинскe 

парцелe у својини Града Требиња коja je означенa као: 

- к.ч. број 1429/45 К.О. Зубци, описана као мјесни 

простор, површине 3200 m2,  уписана у зк. уложак број 

2020, власништво Град Требиње са 1/1 дијела, што 

одговара к.ч. број 1429/45 К.О. Зубци (нови операт), 

површине 3200 m2 уписана у Пл. број 806, посјед Град 

Требиње са 1/1 дијела. 

II 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке I 

ове Одлуке, као и остали услови продаје утврдиће се 

Огласом о продаји грађевинског земљишта у својини Града 

Требиња, у складу са Правилником о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 
 

III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања - 

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу 

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

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

Комерцијалне банке, са назнаком броја огласа, најкасније 

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 грађеви-

нског земљишта спровешће Комисија за лицитацију. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-86/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 348. став 3. тачка д) Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19) као и члана 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 наставку Једанаесте сједнице одржане 

дана 29.03.2022. године, донијела је 
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О  Д  Л  У  К  У 

о продаји непосредном погодбом грађевинског 

земљишта ради комплетирања грађевинске честице 
 

I 

Продаје се непосредном погодбом, уз накнаду по тржишној 

цијени грађевинско земљиште означено као к.ч. број 1417/2 

К.О. СП Требиње, описана као њива код куће, њива, 

површине 44 m2, к.ч. број 1414/6 К.О. СП Требиње, описана 

Растоке, њива, површине 23 m2 и к.ч. број 1414/5 К.О. СП 

Требиње, описана као, Растоке, њива, површине 23 m2 све 

уписане у ЗК уложак број 4133, власништво Град Требиња 

са 1/1 дијела, што у новом операту одговара к.ч. број 1536/2, 

к.ч. број 803/3 и 805/3 К.О. Полице 1, уписане у Пл. број 

631, посјед Града Требиња са 1/1 дијела, у сврху 

обликовања грађевинских честица. 
 

II 

Услови за обликовање грађевинских парцела односно 

комплетирање грађевинских честица одређени су у 

Регулационом плану Измјене дијела „Јужни градски излаз“. 
 

III 

Овлашћује се градоначелник Града Требиња Мирко Ћурић 

да може закључити купопродајни уговор у коме ће бити 

регулисана међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-87/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 39. став 2. тачка 13. и 59. став 1. тачка 16. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и 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 наставку Једанаесте сједнице одржане 

дана 29.03.2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о давању сагласности на закључење уговора о 

купопродаји некретнине 
 

I 

1) Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња 

Мирку Ћурићу да може закључити Уговор о 

купопродаји земљишта означеног као к.ч. број 4267 

К.О. СП Требиње, описана као пут, површине 506 m2, 

уписана у ЗК. уложак број 2804, сувласништво 

Ковачевић (Обрад) Борислав са 1/2 дијела и Радишић 

(Обрад) Јадранка са 1/2, што одговара к.ч. број 1795/3 

К.О. Требиње 1 (нови операт) уписана у Пл. број 874, 

посјед Ковачевић (Обрад) Борислав 1/2, Радишић 

(Обрад) Јадранка са 1/2 дијела. 

2) Уговор о купородаји ће се потписати са сувласницима и 

посједницима Ковачевић (Обрад) Борислав са 1/2 и 

Радишић (Обрад) Јадранка са 1/2 дијела. 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у 

„Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-88/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

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

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

61/21) и чл. 36. и 72. Статута Града Требиње („Службени 

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

Скупштина Града Требиња на наставку Једанаесте сједнице 

одржане дана 29.03.2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

I 

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о плану 

парцелације „Аеродром Требиње” број: 09-013-55/10 од 

15.03.2010. године, објављена у „Службеном гласнику 

Града Требиња“, број 3/10. 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-92/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

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

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

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

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

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

наставку Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. 

године, донијела је                

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању основице за обрачун ренте 
 

I 

Овом одлуком утврђује се просјечна коначна грађевинска 

цијена једног квадратног метра корисне површине 

стамбеног и пословног простора у 2021. години, на 

подручју града Требиња, као основицa за израчунавање 

висине накнаде за ренту.                                                                                                                                                               

II 

Просјечна коначна грађевинска цијена једног квадратног 

метра корисне површине стамбеног и пословног простора у 

2021. години износи 1125,90 КМ.                                                                                                                                       
 

III 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Oдлука о 

утврђивању основице за обрачун ренте објављена у 

„Службеном гласнику Града Требиња“, број 6/21.                                                                                                               
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-93/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 
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На основу члана 69. став 1. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

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

обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта - пречишћен текст („Службени гласник 

Републике Српске“, број 34/14) и члана 36. Статута Града 

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

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

наставку Једанаесте сједнице одржане дана 29.03.2022. 

године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и 

друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина 

 

I 

Овом одлуком утврђују се просјечне јединичне цијене 

радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења 

јавних површина на подручју града Требиња. 

 

II 

Просјечне јединичне цијене радова комуналне и друге јавне 

инфраструктуре и уређења јавних површина износе: 
 

 

Р.б. Опис радова 

Цијена 

просјечна 

(КМ) 

1 Геодетско обиљежавање трасе на терену, исколчавање. Обрачун по m. 1,57 

2 Сјечење и рушење асфалтног коловоза. Обрачун по m. 5,62 

3 Машински ископ у материјалу:    

 
а) III и IV категорије 9,44 

б) V и VI категорије 16,79 

4 Набавка транспорт и монтажа водоводних цијеви, у цијену урачунати и закопавање, профила:   

 
Ø75mm 19,00 

Ø90mm 20,00 

 Ø110mm 21,02 

5 Набавка ситнозрног материјала пијеска од 0-16mm. Обрачун по m3. 30,89 

6 
Набавка, транспорт и монтажа канализационих ПВЦ цијеви. У цијену урачунати затрпавање цијеви. 

Обрачун по m' 
  

 

ДН 160 18,59 

ДН 200 23,58 

ДН 250 35,48 

ДН 300 52,00 

7 Набавка транспорт и монтажа бетонских цијеви са затрпавањем. Обрачун по m'.   

 

Ø300 52,00 

Ø600 84,00 

Ø800 115,00 

Ø1000 152,00 

8 
Набавка и уградња пуних каналских ливено-жељезних поклопаца за тешки саобраћај 250kN, свијетлог 

отвора 600x600mm. Обрачун по комаду. 
245,65 

9 
Израда ревизионог окна (шахта) од водонепропусног бетона МБ 30. У цијену урачунати ископ, 

бетонирање у двостраној оплати зидова и плоче, те израда оквира поклопца. Обрачун по комаду. 
718,87 

10 Набавка и уградња сливника са таложницом, комплет. Обрачун по комаду. 361,67 

11 
Набавка и уградња сливне ливено - жељезне решетке, носивости 400 kN, свијетског отвора 30 cm. 

Обрачун по m. 
262,00 

12 
Набавка материјала из позајмишта за израду насипа. Насип радити у  слојевима до 30cm са разастирањем, 

ваљањем и набијањем до потребне збијености. Обрачун по m3. 
19,92 

13 Набавка и уградња тампонског слоја са разастирањем и ваљањем. Обрачун по m3. 27,72 

14 Набавка и уградња асфалт-бетона (БНС 22) дебљнине д=6cm. Обрачун по m2. 21,30 

15 Набавка и уградња хабајућег слоја бетона АБ 16 дебљине 5cm. Обрачун по m2. 17,32 

16 Набавка и уградња путних бетонских ивичњака МБ40 димензија 18/24 Обрачун по m'. 30,83 

17 Израда банкина просјечне ширине 0,5m. Обрачун по m2 изведене банкине. 2,45 

18 Набавка и уградња бетонских ивичњака МБ 40 димензиј 8/20. Обрачун по m' 25,00 

19 Набавка и постављање резаних камених плоча дебљине 5cm, у цементном малтру. Обрачун по m2. 170,00 

20 
Набавка и уградња канделабера, стубова јавне расвјете са расвјетним тијелом (ЛЕД) и комплет опремом. 

У цијену урачунати ископ за стопу и бетонирање стубова. Обрачун по ком. 
1602,83 

21 Набавка и уградња бетона МБ 30 у оплати. Обрачун по m3. 256,67 

22 Набавка и уградња арматурног челика. У цијену урачунато и савијање. Обрачун по kg. 2,61 

23 

Израда хумусног слоја просјечне дебљине 15cm за насипање зелених површина. Позиција обухвата ископ, 

утоваар земље на локацији до 10km, истовар, машинско разастирање и планирање и садња траве. Обрачун 

по m3. 

13,50 

24 Утовар и одвоз вишка материјала на депонију грађевинског отпада удаљености до 5 km. Обрачун по m3. 7,75 
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III 

Тржишне цијене земљишта предвиђеног за изградњу 

комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних 

површина, по зонама  износе: 

 

- 150 КМ/m² у првој зони 

- 100 КМ/m² у другој зони 

- 70 КМ/m² у трећој зони 

- 50 КМ/m² у четвртој зони 

- 30 КМ/m² у петој зони 

- 25 КМ/m² у шестој зони 

 

IV 

Цијена m² објекта предвиђеног за рушење износи 19,05 КМ/ 

m². 

V 

Просјечни трошкови израде докумената просторног 

уређења у складу са чланом 155. Закона о уређењу простора 

и грађењу износе 487,00 КМ/ha. 

 

VI 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге 

јавне инфраструктуре и уређења јавних површина 

објављена у „Службеном гласнику Града Требиња“, број 

6/21“. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном     гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-94/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

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

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, брoj 

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

обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта - пречишћен текст („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj 34/14) и члана 36. Статута Града 

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

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

наставку Једанаесте сједнице одржане дана 29.03.2022. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о висини накнаде за трошкове уређења  

градског грађевинског земљишта 

 

I 

Овом одлуком утврђује се висина накнаде за трошкове 

уређења градског грађевинског земљишта за 1 m² корисне 

површине објекта за групе спроведбених докумената по 

зонама. 

II 

Трошкови уређења градског грађевинског земљишта, 

израчунати према одредбама Закона о уређењу простора и 

грађењу, Правилника о обрачуну накнаде трошкова 

уређења градског грађевинског земљишта - пречишћен 

текст за групе спроведбених докумената по зонама градског 

грађевинског земљишта износе: 

 

- Прва зона: 98,48 КМ/m² 

- Друга зона: 91,45 KM/m² 

- Трећа зона: 84,41 KM/m² 

- Четврта зона: 70,35 KM/m² 

- Пета зона: 56,28 KM/m² 

- Шеста зона: 42,21 KM/m² 

- Ванградске зоне обухваћене 

спроведбеним планским актима: 
42,21 KM/m² 

 

III 

Трошкови опремања градског грађевинског земљишта из 

тачке II ове Одлуке произишли су из просјечних трошкова 

опремања градског грађевинског земљишта груписаних 

спроведбених докумената у обухвату зона, и примјењују се 

и на подручје за које није донесен спроведбени плански акт, 

или је он истекао. 

IV 

Управни поступци покренути пред надлежним органом до 

дана ступања на снагу ове Одлуке, окончаће се по 

одредбама одлуке која је била на снази у вијеме покретања 

поступка, осим ако је ова одлука повољнија за инвеститора. 

 

V 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 

земљишта објављена у „Службеном гласнику Града 

Требиња“, број 6/21. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у 

„Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-95/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 62. ст. (4) и (5), 63. ст. (8), члана 138. и 146. 

став (3) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске”, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19 

) и члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Скупштина Града Требиња на наставку Једанаесте сједнице, 

одржане дана 29.03.2022. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

o измјени и допуни Одлуке о утврђивању накнаде  

за израду локацијских услова, припрему  

урбанистичко - техничких услова, исколчавања и 

вршења техничког прегледа  

 

I 

У одлуци о утврђивању накнаде за израду локацијских 

услова, припрему урбанистичко - техничких услова, 

исколчавања и вршења техничког прегледа („Службени 

гласник Града Требиња“, број 9/21) у тачки VI подтачкe: 

- пословне објекте, односно просторе површине до 50 m2  

......................................................................... 150,00 КМ/m2 

- пословне објекте, односно просторе површине до 100 m2 

........................................................................ 200,00  КМ/m2 

- објекте из члана 125. Закона о уређењу простора и 

грађењу............................................................  60,00 КМ/m2 
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мијењају се и гласе: 

- пословне објекте, односно просторе површине до 50 m2  

.............................................................................. 150,00 KM 

- пословне објекте, односно просторе површине до100 m2 

.............................................................................. 200,00 КМ 

- објекте из члана 125. Закона о уређењу простора и 

грађењу ................................................................. 60,00 КМ 

иза подтачке: 

- вишеспратне стамбено - пословне објекте .... 2,50 КМ/m2 

додају се подтачке: 

- пословни објекти односно простори преко 100 m2  

............................................................................. 2,00 KM/m2 

- привремене пословне објекте ........................... 200,00 КМ 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-96/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 36. став 2. тачка 23. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и тачке 5. Одлуке о стипендирању 

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

Скупштина Града Требиња, на наставку Једанаесте 

сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

o измјени Одлуке о именовању чланова  

Комисије за додјелу стипендија 
 

I 

У Одлуци о именовању чланова Комисије за додјелу 

стипендија („Службени гласник Града Требиња“, број 3/21 

и 1/22) у тачки I ријечи „Миодраг Батинић“ замјењују се 

ријечима „Павле Гобовић“. 

II 

Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-97/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу чл. 5. став 1. алинеја е) и 25. став 1. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 36. став 2. тачка 35. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18) и члана 12. 

став 2. алинеја 6. Статута ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње, 

Скупштина Града Требиња, на наставку Једанаесте 

сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, донијела је  
 

О Д Л У К У  

 о именовању в.д. чланова Одбора за ревизију 

 ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње 

 

 

I 

У Одбор за ревизију ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње, као 

вршиоци дужности, именују се:  

1. Драгомир Кецман, 

2. Дијана Јокић, 

3. Тијана Валентић. 

II 

Задатак и надлежности Одбора за ревизију ЈП „Радник“ 

д.о.о. Требиње дефинисани су чланом 26. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 

75/04 и 78/11) и чланом 22. Статута ЈП „Радник“ д.о.о. 

Требиње.  

III 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-112/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу чл. 5. став 1. алинеја е) и 25. став 1. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 36. став 2. тачка 35. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18) и члана 12. 

Статута ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње, Скупштина 

Града Требиња, на наставку Једанаесте сједнице, одржане 

дана 29.03.2022. године, донијела је  
 

О Д Л У К У  

 о именовању в.д. чланова Одбора за ревизију 

 ЈП „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње 
 

I 

У Одбор за ревизију ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње, 

као вршиоци дужности, именују се:  

1. Душко Роган, 

2. Владимир Шарић, 

3. Слађана Берак. 

II 

Задатак и надлежности Одбора за ревизију ЈКП „Паркинг 

сервис“ д.о.о. Требиње дефинисани су чланом 26. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 75/04 и 78/11) и чланом 22. Статута ЈКП 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње.  

III 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-113/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 22. став 2. Закона о удружењима и 

фондацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 

52/01 и 42/05), члана 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) 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 наставку 
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Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је  

О  Д  Л  У  К  У   

o именовању чланова Управног одбора  

„Аграрног фонда Града Требиња“ 
 

I 

У Управни одбор „Аграрног фонда Града Требиња“ именују 

се:  

1. Радивоје Братић, 

2. Ристо Башић, 

3. Перса Алексић. 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-114/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона БиХ 

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

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 

11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 

41/20), члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, 

броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова изборне 

комисије основне изборне јединице у БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број 1/22-пречишћени текст и 13/22), члана 

36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Одлуке о објављивању Јавног огласа за именовање члана 

Градске изборне комисије Требиња, број: 09-013-84/22 од 

29.03.2022. године, Скупштина Града Требиња, на наставку 

Једанаесте сједнице одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за провођење поступка по 

Јавном огласу за именовање члана Градске изборне 

комисије Требиња 
 

I 

У Комисију за провођење поступка по Јавном огласу за 

именовање члана Градске изборне комисије Требиња, 

именују се: 

1. Борислав Грубач, дипл.правник - предсједник 

2. Стојанка Мисита, дипл.правник -члан 

3. Марица Милановић, дипл.правник - члан 

4. Дејан Јанковић, дипл.инг.произ. и мен. - члан 

5. Срђан Симовић, дипл.ецц. - члан 
 

II 

Надлежност Комисије за провођење поступка по Јавном 

огласу одређена је одредбама Изборног закона БиХ 

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

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 

11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 

41/20), Упутства о утврђивању квалификација, броју, 

именовању, обуци и разрјешењу чланова изборне комисије 

основне изборне јединице у БиХ („Службени гласник БиХ“, 

број 1/22-пречишћени текст и 13/22) и Одлуком о 

објављивању Јавног огласа за именовање једног члана 

Градске изборне комисије Требиња.  

III 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-85/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. тачка 35. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на наставку Једанаесте сједнице, одржане дана 

29.03.2022. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

организационих јединица у саставу  

ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце  

„Наша радост“ Требиње 

 

I 

Госпођица Јања Ћапин, дипломирани економиста, 

разрјешава се са мјеста вршиоца дужности директора 

организационих јединица у саставу ЈУ за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, и то  

- Дјечији вртић „Брегови“, у насељу Брегови, улица 

Светосавска број 5, шифре дјелатности: 85.10 

предшколско образовање, 88.91 дјелатност дневне бриге 

о дјеци,  

- Дјечији вртић „Полице“, у насељу Полице, улица др. 

Левија бб, шифре дјелатности: 85.10 предшколско 

образовање, 88.91 дјелатност дневне бриге о дјеци,  

- Дјечији вртић „Горица“, у насељу Горица, улица Горице 

бб, шифре дјелатности: 85.10 предшколско образовање, 

88.91 дјелатност дневне бриге о дјеци,  

- Дјечији вртић „Србија“, у насељу Горица, улица 

Никшићки пут бб шифре дјелатности: 85.10 

предшколско образовање, 88.91 дјелатност дневне бриге 

о дјеци. 

II 

Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-98/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. тачка 35. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18) и тачке II подтачка 2) 

Одлуке о оснивању организационих јединица у саставу ЈУ 

за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње („Службени гласник Града Требиња“, број 

4/21 и 3/22) Скупштина Града Требиња, на наставку 

Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању директора организационих јединица у 

саставу ЈУ за предшколско васпитање и образовање 

дјеце „Наша радост“ Требиње 
 

I 

Госпођица Јања Ћапин, дипломирани економиста, именује 

се као лице овлаштено за заступање Организационих 

јединица у саставу ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, и то: 

- Дјечији вртић „Брегови“, у насељу Брегови, улица 

Светосавска број 5, шифре дјелатности: 85.10 

предшколско образовање, 88.91 дјелатност дневне 

бриге о дјеци,  

- Дјечији вртић „Полице“, у насељу Полице, улица др. 

Левија бб, шифре дјелатности: 85.10 предшколско 

образовање, 88.91 дјелатност дневне бриге о дјеци,  

- Дјечији вртић „Горица“, у насељу Горица, улица 

Горице бб, шифре дјелатности: 85.10 предшколско 

образовање, 88.91 дјелатност дневне бриге о дјеци,  

- Дјечији вртић „Србија“, у насељу Горица, улица 

Никшићки пут бб шифре дјелатности: 85.10 

предшколско образовање, 88.91 дјелатност дневне 

бриге о дјеци. 

II 

Лице овлаштено за заступање из тачке I овог рјешења 

представља Установу у правном промету са трећим лицима, 

самостално и без ограничења, у оквиру своје дјелатности. 
 

III 

Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-99/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу чл. 46. став 4. и 48. став 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 45д. Статута Града Требиња 

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

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

Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова  

Комисије за примопредају дужности 
 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица из 

члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за ЈУ 

„Центар за информисање и образовање“ Требиње, именују 

се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у Градској 

управи) 

2. Жељка Краљевић, члан (запослена у Градској 

управи) 

3. Влатка Мусић, члан (запослена у ЈУ) 
 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена у 

Градској управи) 

2. Ведрана Лугоња, замјеник члана (запослена у 

Градској управи) 

3. Далиборка Радановић, замјеник члана (запослена у 

ЈУ) 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Законом о 

локалној самоуправи. 

V 
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-100/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 46. став 4. и 48. став 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 45д. Статута Града Требиња 

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

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

Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова  

Комисије за примопредају дужности 

 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица из 

члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Требиње, именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у Градској 

управи) 

2. Жељка Краљевић, члан (запослена у Градској 

управи) 

3. Војин Мрдић, члан (запослен у ЈУ) 

 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена у 

Градској управи) 

2. Ведрана Лугоња, замјеник члана (запослена у 

Градској управи) 

3. Радмила Тошић, замјеник члана (запослена у ЈУ) 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Законом о 

локалној самоуправи. 

V 
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
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Број:09-013-101/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 46. став 4. и 48. став 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 45д. Статута Града Требиња 

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

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

Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова  

Комисије за примопредају дужности 
 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица из 

члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ 

Требиње, именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у Градској 

управи) 

2. Жељка Краљевић, члан (запослена у Градској управи) 

3. Раденка Бутулија, члан (запослена у ЈУ) 
 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена у 

Градској управи) 

2. Ведрана Лугоња, замјеник члана (запослена у 

Градској управи) 

3. Маја Милић, замјеник члана (запослена у ЈУ) 
 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Законом о 

локалној самоуправи. 

V 
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-102/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу чл. 46. став 4. и 48. став 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 45д. Статута Града Требиња 

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

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

Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова  

Комисије за примопредају дужности 
 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица из 

члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за ЈЗУ 

„Апотека“ Требиње, именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у Градској 

управи) 

2. Ведрана Лугоња, члан (запослена у Градској управи) 

3. Дијана Поробић, члан (запослена у ЈЗУ) 

 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена у 

Градској управи) 

2. Жељка Краљевић, замјеник члана (запослена у 

Градској управи) 

3. Даница Драгићевић, замјеник члана (запослен у ЈЗУ) 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Законом о 

локалној самоуправи. 

V 
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-103/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 46. став 4. и 48. став 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 45д. Статута Града Требиња 

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

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

Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова  

Комисије за примопредају дужности 

 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица из 

члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за ЈЗУ „Дом 

здравља“ Требиње, именују се: 

1. Наташа Врећа, предсједник (запослена у Градској 

управи) 

2. Ведрана Лугоња, члан (запослена у Градској управи) 

3. Рајка Милинковић, члан (запослена у ЈЗУ) 

 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Дејан Јанковић, замјеник предсједника (запослен у 

Градској управи) 

2. Зорица Попара, замјеник члана (запослена у Градској 

управи) 

3. Далиборка Чуквас, замјеник члана (запослена у ЈЗУ) 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 
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IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Законом о 

локалној самоуправи. 

V 
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-104/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 46. став 4. и 48. став 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 45д. Статута Града Требиња 

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

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

Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова  

Комисије за примопредају дужности 

 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица из 

члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за ЈУ 

„Требињеспорт“ Требиње, именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у Градској 

управи) 

2. Наташа Врећа, члан (запослена у Градској управи) 

3. Александар Спаић, члан (запослен у ЈУ) 

 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Жељка Краљевић, замјеник предсједника (запослена у 

Градској управи) 

2. Ведрана Лугоња, замјеник члана (запослена у 

Градској управи) 

3. Јовица Вицо, замјеник члана (запослен у ЈУ) 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Законом о 

локалној самоуправи. 

V 
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-105/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 46. став 4. и 48. став 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 45д. Статута Града Требиња 

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

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

Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова  

Комисије за примопредају дужности 

 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица из 

члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за ЈУ 

„Екологија и безбједност“ Требиње, именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у Градској 

управи) 

2. Наташа Врећа, члан (запослена у Градској управи) 

3. Миљан Томашевић, члан (запослен у ЈУ) 

 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Ведрана Лугоња, замјеник предсједника (запослена у 

Градској управи) 

2. Жељка Краљевић, замјеник члана (запослена у 

Градској управи) 

3. Немања Сорајић, замјеник члана (запослен у ЈУ) 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Законом о 

локалној самоуправи. 

V 
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-106/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 46. став 4. и 48. став 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 45д. Статута Града Требиња 

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

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

Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова  

Комисије за примопредају дужности 

 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица из 

члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за Аграрни 

фонд Града Требиња, именују се: 

1. Ведрана Лугоња, предсједник (запослена у Градској 

управи) 

2. Бојана Јеремић, члан (запослена у Градској управи) 

3. Светлана Вулетић, члан (запослена у ЈУ) 

 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Зорица Попара, замјеник предсједника (запослена у 

Градској управи) 



      Датум: 29.03.2022. год.                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                        Број: 3- Страна:   15 

2. Жељка Краљевић, замјеник члана (запослена у 

Градској управи) 

3. Биљана Мркаић, замјеник члана (запослена у ЈУ) 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Законом о 

локалној самоуправи. 

V 
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-107/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 46. став 4. и 48. став 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 45д. Статута Града Требиња 

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

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

Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова  

Комисије за примопредају дужности 

 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица из 

члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за ЈП 

„Радник“ д.о.о. Требиње, именују се: 

1. Бојана Јеремић, предсједник (запослена у Градској 

управи) 

2. Гордана Рикало, члан (запослена у Градској управи) 

3. Огњен Мандегања, члан (запослен у ЈУ) 

 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Ведрана Лугоња, замјеник предсједника (запослена у 

Градској управи) 

2. Жељка Краљевић, замјеник члана (запослена у 

Градској управи) 

3. Божидарка Буђен, замјеник члана (запослена у ЈУ) 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Законом о 

локалној самоуправи. 

V 
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-108/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

На основу чл. 46. став 4. и 48. став 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 45д. Статута Града Требиња 

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

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

Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова  

Комисије за примопредају дужности 

 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица из 

члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за ЈКП 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње, именују се: 

1. Жељка Краљевић, предсједник (запослена у Градској 

управи) 

2. Ведрана Лугоња, члан (запослена у Градској управи) 

3. Лазар Прцовић, члан (запослен у ЈУ) 

 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена у 

Градској управи) 

2. Зорица Попара, замјеник члана (запослена у Градској 

управи) 

3. Ведрана Милидраг, замјеник члана (запослена у ЈУ) 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Законом о 

локалној самоуправи. 

V 
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-109/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 46. став 4. и 48. став 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 45д. Статута Града Требиња 

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

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

Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова  

Комисије за примопредају дужности 

 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица из 

члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за ЈУ 

„Матични музеј Херцеговине у Требињу“, именују се: 

1. Бојана Јеремић, предсједник (запослена у Градској 

управи) 

2. Дејан Јанковић, члан (запослен у Градској управи) 
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3. Тамара Рајковић, члан (запослена у ЈУ) 

 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Жељка Краљевић, замјеник предсједника (запослена у 

Градској управи) 

2. Ведрана Лугоња, замјеник члана (запослена у 

Градској управи) 

3. Зоран Мијановић, замјеник члана (запослен у ЈУ) 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Законом о 

локалној самоуправи. 

V 
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-110/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 46. став 4. и 48. став 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 45д. Статута Града Требиња 

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

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

Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова  

Комисије за примопредају дужности 

 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица из 

члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за ЈУ 

„Народна библиотека“, именују се: 

1. Жељка Краљевић, предсједник (запослена у Градској 

управи) 

2. Бојана Јеремић, члан (запослена у Градској управи) 

3. Весна Ђурић, члан (запослена у ЈУ) 

 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Дејан Јанковић, замјеник предсједника (запослен у 

Градској управи) 

2. Ведрана Лугоња, замјеник члана (запослена у 

Градској управи) 

3. Ранка Суша, замјеник члана (запослена у ЈУ) 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Законом о 

локалној самоуправи. 

 

V 
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-111/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о стању безбједности на 

подручју града Требиња за период од 1. јула 2021. 

године до 31. децембра 2021. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-53/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 92. и 150. Пословника о раду Скупштине Града 

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

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

сједници одржаној дана 28.03.2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о остваривању Програма рада 

Скупштине за период октобар – децембар 2021. године, 

са годишњим извјештајем о раду радних тијела.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-54/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

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

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на Једанаестој сједници 

одржаној дана 28.03.2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Годишњи план рада градоначелника и 

Градске управе Града Требиња за 2022. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
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Број:09-013-55/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду градоначелника Града 

Требиња и Градске управе за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-56/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Требиње за 2022. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-57/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022.  

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње за 2022. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-58/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Дом 

младих“ Требиње за 2022. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-59/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Центар за 

информисање и образовање“ Требиње за 2022. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-60/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Културни 

центар“ Требиње за 2022. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-61/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
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На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Базени“ 

Требиње за 2022. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-62/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Требиње за 2022. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-63/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне здравствене установе 

„Апотека“ Требиње за 2022. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-64/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе 

„Требињеспорт“ Требиње за 2022. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-65/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Матични 

музеј Херцеговине у Требињу“ Требиње за 2022. 

годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-66/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Народна 

библиотека“ Требиње за 2022. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-67/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
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На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Туристичка 

организација Града Требиња“ Требиње за 2022. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-68/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Развојне агенције Града 

Требиња за 2022. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-69/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Екологија и 

безбједност“ Требиње за 2022. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-70/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

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

78/11), тачке X и XI Одлуке о оснивању ЈП „Радник“ д.о.о. 

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

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

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

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

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

Једанаестој сједници одржаној дана 28.03.2022. године, 

донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се План пословања Јавног предузећа 

„Радник“ д.о.о. Требиње за 2022. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-71/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

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

78/11), тачке XIII Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње („Службени 

гласник Града Требиња“, број 9/18), чл. 36. став 2. тачка 40. 

и 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени 

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

Града Требиња, на Једанаестој сједници одржаној дана 

28.03.2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се План пословања Јавног комуналног 

предузећа „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње за 2022. 

годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-72/22 

Датум:28.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

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

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

оснивању Аграрног фонда Града Требиња („Службени 

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

Града Требиња, на наставку Једанаесте сједнице одржане 

дана 29.03.2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Аграрног фонда Града 

Требиња за 2022. годину.  
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2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-75/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 187. 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 наставку 

Једанаесте сједнице одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња 

Мирку Ћурићу да може закључити Уговор о 

установљењу права служности за прикључни 

средњенапонски кабал на дијелу парцеле означене као 

к.ч. број 962/2 уписане у лист непокретности број 25 

К.О. Мостаћи. 

2. Уговор о установљењу права служности ће се 

потписати са ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње. 

3. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-89/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

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

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

61/21) 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 наставку Једанаесте сједнице 

одржане дана 29.03.2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Ставља се ван снаге Закључак број 09-013-283/17 од 

27.07.2017. године, објављен у „Службеном гласнику Града 

Требиња“, број 10/17. 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-91/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 54. Закона о пољопривредном земљишту 

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

14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), члана 39. став 2. тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и Рјешења о 

давању сагласности Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске број: 12.03.5-

330-615/22 од 16.03.2022. године, Скупштина Града 

Требиња на наставку Једанаесте сједнице одржане дана 

29.03.2022. године, донијела је 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

располагања пољопривредним земљиштем  

на подручју града Требиња за период  

01.01.2022.-31.12.2022. годинe 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

(1) Овим Програмом уређује се располагање пољопри-

вредним земљиштем у својини Републике Српске на 

подручју града Требиња. Програмом је узето у обзир и 

земљиште које је у посједу Града Требиња. Овај 

програм израђује се за подручје града Требиња и 

примјењиваће се на подручју града.  

(2) Располагање пољопривредним земљиштем заснива се на 

подацима из катастра и подацима које је доставило 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске о земљишту у својини 

Републике Српске.  

Члан 2. 
(1) Програм садржи: 

1. Површине земљишта у својини Републике по 

катастарским општинама - укупну површину, 

2. податке о површини додијељеног пољопривредног 

земљишта у својини Републике и корисницима 

пољопривредног земљишта, 

3. податке о површини недодијељеног пољопривредног 

земљишта у својини Републике,  

4. површину земљишта планирану за давање у закуп, 

(2) Укупна површина недодијељеног пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске и Града 

Требиња према Програму коришћења пољопривредног 

земљишта, обухвата земљиште на територији града 

Требиња површине 3253,6763 hа. 
 

II ЦИЉЕВИ ЗЕМЉИШЊЕ ПОЛИТИКЕ 
 

Члан 3. 

(1) Земљишна политика садржана је у склопу мјера за 

рационално располагање пољопривредним земљиштем 

као добром од интереса за Град Требиње. 

(2) Мјере земљишне политике су:  

- кориштењe пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, која обухвата давање у закуп и 

концесију пољопривредног земљишта ради обављања 

пољопривредне дјелатности, 

- унапријеђење кориштења пољопривредног земљишта, 

које обухвата радње око груписања земљишта у веће и 

правилније блокове или катастарске парцеле, 

- заштита пољопривредног земљишта од онечишћења 

(дивљих депонија, запуштених пољопривредних 

површина) ради производње здраве хране. 
 

III УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ 

ЗЕМЉИШТЕМ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

Члан 4. 

Основна начела располагања пољопривредним земљиштем 

у својини Републике Српске су: 

- пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 

потребно је да буде у функцији пољопривредне 
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производње, узимајући у обзир традиционалну  

производњу подручја, 

- промјенa намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе проводиће се у складу с 

документима просторног уређења и другим прописима 

локалне самоуправе, 

- пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 

које је предвиђено за закуп уз сагласност Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Српске, проводи Град Требиње кроз расписивање 

Јавног огласа за додјелу пољопривредног земљишта у 

закуп физичким или правним лицима на територији 

града Требиња, 

- за пољопривредно земљиште у својини Републике 

Српске које је предвиђено за додјелу путем концесије, 

процедуру додјеле земљишта проводи Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Српске.  

 

IV УКУПНЕ ПОВРШИНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

Члан 5. 

(1) Укупне површине пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске на подручју града Требиња, 

према подацима из катастра земљишта, а које је 

предмет овог програма износи 3253,6763 hа. 
 
 
 

Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју Града Требиња

 

УKУПНА 
површина 

(РС, Град 

Требиње) 
(m²) 

УKУПНО 

додијељена 
површина 

(m²) 

ДОДИЈЕЉЕНО У ЗАKУП 

(m²) Додијељено у 
концесији    

(m²) 

 
 

УKУПНО 

недодијељена 
површина 

(m²) 

Планирано за  
поступак 

додјеле за закуп 

у 2022. години 
(m²) 

Планирано за  

поступак 

додјеле за 
концесију у 

2022. години 

(m²) 

у својини 

Републике 
Српске 

у својини 

Града Требиња 

40869862 m² 8235873 m² 1282165 m² 6953708 m² 32536763 m² 567797 m² / 

(4086,9862 hа) (823,5873 hа) (127,5461 hа) (0,6704 hа) (695,3708 hа) (3253,6763hа) (56,7797 hа) / 

 

(2) Пољопривредно земљиште у својини Републике Српске 

и Града Требиња на подручју града Требиња, 

додијељено је у закуп и концесију наведеним физичким 

и правним лицима како стоји у Табели број 2. у складу  

 

са одредбама Закона о пољопривредном земљишту 

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

86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), наведеним 

корисницима. 

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

Р.бр. НАЗИВ KОРИСНИKА ДОДИЈЕЉЕНО (m²) ВРСТА УГОВОРА 

1. „Агрофин“  д.о.о. 2042109 концесија 

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

3. „Вукоје“  д.о.о. 204461 концесија 

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

кршом, Требиње 
42823 концесија 

5. ПОПОВО ПОЉЕ А.Д. ТРЕБИЊЕ 4614315 концесија 

Укупно (концесија) 6953708  

1. 1. „Анђелић“ д.о.о. 147950    закуп 

 

2. „Анђелић“ д.о.о. 173190 закуп 

2. 1. Анђелић Радован 48770 закуп 

 

2. Анђелић Радован 71480 закуп 

3. Братић Бранко 9092 закуп 

4. 1. Чалија Славојка 44566 закуп 

 

2. Чалија Славојка 16105 закуп 

5. Делић Александра 50000 закуп 

6. Ђелмо Зоран 20000 закуп 

7. 1. „Премиум виногради“  д.о.о. 164100 закуп 

 

2. „Премиум виногради“  д.о.о. 56510 закуп 

8. Kосјерина Драган 4000 закуп 

9. 1. Kовачевић Владислав 17061 закуп 

 

2. Kовачевић Владислав 10000 закуп 

10. Марић Васо 20000 закуп 

11. Милићевић Предраг 10000 закуп 

12. Милишић Небојша 30000 закуп 

13. Миљковић Миљко 20000 закуп 

14. Мискин Срђан 49590 закуп 

15. Нинковић Раде 10000 закуп 
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16. Нинковић Радомир 44250 закуп 

17. „Подрум Тарана“  д.о.о. 70000 закуп 

18. Прцовић Ристо 12945 закуп 

19. Пртило Ристо 20000 закуп 

20. Пујо Слађана 30000 закуп 

21. ПЗ „Смоквица“ 18620 закуп 

22. Самарџић Лука 3348 закуп 

23. Шкеро Марко 28150 закуп 

24. Станковић Илија 30680 закуп 

25. 1. Вучинић Томо 13674 закуп 

 2. Вучинић Томо 6704  закуп1 

26. Вучуревић Милош 10000 закуп 

27. Жарковић Спасоје 10000 закуп 

28. Ђајић Милош 11380    закуп 

Укупно (закуп) 1282165  

Укупно (концесија и закуп) 8235873 

 1Пољопривредно земљиште, својина Града Требиња, издато у закуп (по Јавном огласу број: 11-053-360/20 од 31.08.2020. године, уговор број: 

11-122-221/20 од 25.11.2020. године, за обављање воћарско-виноградарске производње). 

(3) Пољопривредно земљиште које је додијељено у закуп 

или концесију правним и физичким лицима, додијељено 

је на период до 20 година за воћарску и виноградарску 

производњу и производњу љековитог, ароматичног и 

зачинског биља и до 10 година за повртарску, ратарску и 

сточарску производњу у закуп.  

(4) Наведено пољопривредно земљиште које је додијељено 

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

година, и то за воћарску и виноградарску производњу и 

расадничку производњу медитеранских воћних култура, 

шумских и хортикултурних биљака. 

(5) Поред пољопривредног земљишта, које је дато у закуп 

и концесију на подручју града Требиња на основу 

Закона о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 

5/12, 58/19 и 119/21), за 2022. годину на подручју града 

Требиња, у Табели 3. унијети су подаци о 

пољопривредном земљишту по катастарским 

општинама за приједлог поступакa додјеле путем 

закупа. 

 

Табела 3.  Приједлог начина кориштења пољопривредним земљиштем на подручју града Требиња за период 01.01.2022.-31.12.2022. године 

 

Бр. 
Назив катастарске општине 

(http://ekatastar.rgurs.org/ javni_uvid) 

Недодијељена 

површина (m²) 

Планирано 

за закуп  (m²) 

Планирано за 

концесију  (m²) 

Планирано за 

пашњак  (m²) 

Преостало  

(m²) 
Коментар 

1 АРСЛАНАГИЋА МОСТ 129858 / / / 129858 / 

2 БЕЛЕНИЋИ 1658 / / / 1658 / 

3 БИХОВО 101573 / / / 101573 / 

4 БОБАНИ 884203 / / / 884203 / 

5 БРДА 2317098 / / / 2317098 / 

6 ЧАВАШ 264744 / / / 264744 / 

7 ЧИЧЕВО 2 2199058 133.499 / / 1971166 94393  

7а ЧИЧЕВО 2 2086 2086 / / 0 Напомена 5. 

Напомена: Површина од 22,7892 hа планирана по доле наведеним к.ч.: 
1.К.О. ЧИЧЕВО 2 - к.ч. број 1238/3 (Чичево 2 дио 4В) ливада I класе, површине 20000 m2. Пољопривредно земљиште је било први пут предмет додјеле 

по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем прибављања писаних понуда на подручју града 

Требиња број: 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године. У току 2022. године, предметно земљиште ће бити предмет додјеле по Јавном огласу за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем усменог јавног надметања. 

2.к.ч. број 1238/3 (Чичево 2 дио 2В), ливада I класе, површине 13499 m2, к.ч. бр. 1238/3 (Чичево 2 дио 3В), 

ливада I класе, површине 80000 m2, укупне површине земљишта 93499 m². Пољопривредно земљиште је било први пут предмет додјеле по Јавном огласу 
за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем прибављања писаних понуда на подручју града Требиња број: 11-330-

23-1/17 од 01.12.2017. године. У току 2022. године пољопривредно земљиште ће бити предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем прибављања писмених понуда, јер након закључивања Споразума о раскиду уговора о 
закупу између Града Требиња и КПЗ Требиње ПЈ „ПУДАРИЦА“ из Требиња предметно земљиште је постало слободно и недодијељено (одговор 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске број 12.03.5-330-3164/20 од 29.09.2020. године). 

3. к.ч. број 1238/3 (Чичево 2 дио 1В), ливада I класе, површине 20000 m2; Пољопривредно земљиште је било први пут предмет додјеле по Јавном огласу 
за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем прибављања писаних понуда на подручју града Требиња број: 11-330-

23-1/17 од 01.12.2017. године. У току 2022. године пољопривредно земљиште ће бити предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем прибављања писмених понуда, јер након закључивања Споразума о раскиду уговора о 

закупу између Града Требиња и Срђана Скочајића из Требиња предметно земљиште је постало слободно и недодијељено (одговор Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске број 12.03.5-330-3164/20 од 29.09.2020. године). 
4.к.ч. бр. 1238/5 Чичево 2, ливада I класе, површине 94393 m2, Пољопривредно земљиште је било први пут предмет додјеле по Јавном огласу за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем прибављања писаних понуда на подручју града Требиња. На основу прибављене 

сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске број: 12.03.5-330-357-6/18 од 05.02.2018. године Скупштина 

Града Требиња на сједници, одржаној дана 15.02.2018. године донијела је Одлуку о избору најповољнијег понуђача и додјели пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју града Требиња, КПЗ Требиње ПЈ ,,ПУДАРИЦА“ из Требиња, број 09-013-72/18 („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/18), које је додијељено ради обављања воћарске и виноградарске производње и закључен је уговор за површину од 18,7892 hа 

http://ekatastar.rgurs.org/%20javni_uvid
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број 11-111-2-10/18 од 05.03.2018. године. Закупопримац КПЗ Требиње ПЈ ,,ПУДАРИЦА“ је 25.11.2019. године Граду Требиње упутио захтјев којим 
тражи раскидање Уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на који је Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске дало сагласност број 12.03.5-330-400-2/20 од 26.02.2020. године. Након закључивања Споразума о раскиду уговора о 

закупу између Града Требиња и КПЗ Требиње ПЈ „ПУДАРИЦА“ из Требиња предметно земљиште је постало слободно и недодијељено (одговор 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске  број 12.03.5-330-3164/20 од 29.09.2020. године). 

Обзиром на то, Град Требиње је дана 25.02.2022. године упутио захтјев Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске број 
11-330-7/22, да се пољопривредно земљиште означено као к.ч. бр. 1238/5 Чичево 2, ливада I класе, површине 94393 m², сходно потребама што 

рационалнијег кориштења пољопривредног  земљишта и даље имплементације Стратегије развоја града Требиња, а на бази исказаних пословних 

интереса уступи на кориштење  установама које се баве подршком пољопривреди са подручја Града Требиња, средњим школама пољопривредне струке 
и факултетима, на начин да исту може у складу са позитивним законским прописима користити, односно уступати на кориштење претходно наведеним 

установама. 

5.к.ч. бр. 893/2, шума Ⅳ класе, површине 2086 m2, К.О. Чичево 2, Рјешењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 
број 12.06.1-332-121-1/22 од 15.02.2022. године даје се сагласност за трајну промјену намјене шумског земљишта означеног као к.ч. бр. 893/2, шума Ⅳ 

класе, површине 2086 m2, КО Чичево 2, уписано у ЛН број 1/19, у пољопривредне сврхе за регистрована пољопривредна газдинства. Град Требиње је 

упутио захтјев број 11-330-37-7/20 од 23.02.2022. године према Ругип ПЈ Требиње за провођење наведеног рјешења Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске, и након завршене процедуре, наведена парцела се планира путем јавног огласа ставити на располагање у 

току 2022. године, путем прибављања писмених понуда.     

8 ЦИЦИНА 51044 / / / 51044 / 

9 ЧОПИЦЕ 4100 / / / 4100 / 

10 ЧВАЉИНА 954087 / / / 954087 / 

11 ЖАКОВО 432081 / / / 432081 / 

12 ДОБРОМАНИ 243583 / / / 243583 / 

13 ДОМАШЕВО 977982 / / / 977982 / 

14 ДРАЧЕВО 1215714 84300 / / 1131414 / 

Напомена: Пољопривредно земљиште површине 8,43 hа у току 2022. године биће предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске путем усменог јавног надметања (2,7754 hа) и путем прибављања писмених понуда (5,6546 hа). 

1.  К.О. ДРАЧЕВО - к.ч. бр. 1146, пашњаци II класе, површине 3048 m2; к.ч. бр. 1145, њива, V класе, површине 1641 m2; к.ч. бр. 1144, њива V класе 

површине 1628 m2; к.ч. бр. 1928, ливада III класе површине 192 m2; к.ч. бр. 1087/1, ливада I класе, површине 2651 m2; к.ч. бр. 1016, ливада II класе, 
површине 1358 m2; к.ч. бр. 989, ливада II класе, површине 5928 m2, к.ч. бр. 1219, ливада II класе, површине 1380 m2 ; к.ч. бр. 985, ливада I класе, 

површине 1614 m2 ; к.ч. бр. 1218, ливада II класе, површине 2432 m2; к.ч. бр. 1096, ливада II класе, површине 2125 m2; к.ч. бр. 1092, ливада II класе, 

површине 1148 m2; к.ч. бр. 1156, ливада II класе, површине 775 m2 и к.ч. бр. 1158, ливада I класе, површине 1832 m2, укупне површине земљишта  27754 
m². Пољопривредно земљиште је било први пут предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске путем прибављања писаних понуда на подручју града Требиња број: 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године. У току 2022. године, предметно 

земљиште ће бити  предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем усменог јавног 
надметања. 

2. К.О. ДРАЧЕВО - к.ч. број 1045, ливада I класе, површине 14646 m2; к.ч. број 1045, ливада II класе, површине 6960 m2; к.ч. број 1068, пашњаци II 

класе, површине 1068 m2; к.ч. број 1067, ливада II класе, површине 1024 m2; к.ч. број 1057, њива III класе, површине 3852 m2; к.ч. број 1056, ливада III 

класе, површине 707 m2; к.ч. број 1058, ливада III класе, површине 1415 m2; к.ч. број 1081, ливада II класе, површине 3227 m2; к.ч. број 1080, пашњаци III 

класе, површине 1360 m2; к.ч. број 1162, ливада I класе, површине 3427 m2; к.ч. број 1074, ливада II класе, површине 982 m2; к.ч. број 1075, ливада II 

класе, површине 1217 m2; к.ч. број 995, ливада II класе, површине 5887 m2; к.ч. број 998, ливада II класе, површине 3044 m2 и к.ч. број 999, ливада II 
класе, површине 7730 m2, укупне површине земљишта 56546 m². Пољопривредно земљиште је било први пут предмет додјеле по Јавном огласу за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем прибављања писаних понуда на подручју града Требиња број: 11-330-23-

1/17 од 01.12.2017. године. У току 2022. године пољопривредно  земљиште ће бити предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске путем прибављања писмених понуда, јер након закључивања Споразума о раскиду уговора о закупу Скочајић 

Огњена и Жарковић Спасоја из Требиња, предметно земљиште је постало слободно и недодијељено (одговор Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске број 12.03.5-330-3164/20 од 29.09.2020. године). 

15 ДРИЈЕЊАНИ 902299 / / / 902299 / 

16 ДУБЉАНИ 723848 / / / 723848 / 

17 ЖУПА 1714354 / / / 1714354 / 

18 ДВРСНИЦА 84157 / / / 84157 / 

19 ГОЛУБИНАЦ 3978 / / / 3978 / 

20 ГОМИЉАНИ 1 31677 / / / 31677 / 

21 ГОМИЉАНИ 2 468728 20000 / / 425919      22809 

Напомена2 

Напомена: Површина од 2,0 hа планирана за закуп по доле наведеним к.ч.: 

- К.О. ГОМИЉАНИ 2, к.ч. број 1527/1 (Гомиљани 2 дио 18 П), виноград I класе, површине 20000 m². 
У току 2022. године пољопривредно земљиште ће бити предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини 
Републике Српске путем прибављања писмених понуда, јер је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске број 12.03.5-

330-1651/20 од 29.05.2020. године дало сагласност на Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача број 09-013-

89/18 од 15.02.2018. године („Службени гласник Града Требиња“, број 2/18). 

22 ГОРИЦА 1 518695 / / / 518695 / 

23 ГОРИЦА 2 1600 / / / 1600 / 

24 ГОРОГАШЕ 34629 / / / 34629 / 

25 ГРАНЧАРЕВО 157582 / / / 157582 / 

26 ГРБЕЧ 1000885 / / / 1000885 / 

27 ГРМЉАНИ 47111 / / / 47111 / 

28 ЈАСЕН 229288 8480 / / 220808 / 

Напомена: Површина од 0,848 hа планирана за закуп по доле наведеној к.ч.: 

- К.О. ЈАСЕН, к.ч. 165, пашњаци, I класе, површине 8480 m² - на основу исказаног интереса за наведену парцелу, планирано је да у току 2022. године 

пољопривредно земљиште буде предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем 
прибављања писмених понуда. 

29 КИЈЕВ ДО 281 / / / 281 / 

30 КОТЕЗИ 130984 / / / 130984 / 

31 КУРТОВИЋИ 2546465 / / / 2546465 / 
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32 ЛАСТВА 774993 / / / 774993 / 

33 ЉУБОМИР 955682 184530 / / 771152 / 

К.О. ЉУБОМИР - У току 2022. године пољопривредно земљиште површине од 18,453 hа планирано је за закуп по доле наведеним катастарским 

честицама и биће предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем прибављања 

писмених понуда. 
Напомена: Пољопривредно земљиште је било први пут предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске путем прибављања писаних понуда на подручју града Требиња број: 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године. У току 2020. године, 
изражен је интерес инвеститора „PURPLE FOREST“ d.o.o. Требиње за организацију воћарске производње на поменутој површини те је Град Требиње 

доставио Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске позитивно мишљење за додјелу путем концесије. Oбзиром да 

поступак додјеле поменутог земљишта путем концесије у току 2021. године није реализован, сходно потребама што рационалнијег искориштавања 
пољопривредног земљишта на подручју града Требиња и исказаном интересу локалних пољопривредних произвођача, Град Требиње је доставио нови 

приједлог министарству, број 08-330-45/21 од 27.12.2021. године, да наведене површине поново постану предмет додјеле пољопривредног земљишта 

путем закупа. Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Српске је уважило приједлог и издата је сагласност рјешењем број 
12.03.5-330-920/20 од 24.01.2022. године. 

Површина од 16,376 hа, планирана је за закуп по доле наведеним катастарским честицама: 

К.О. ЉУБОМИР - к.ч. број 3732/1, воћњак, II класе, површине 96090 m²; к.ч. број 3732/25, воћњак, II класе, површине 3300 m²; к.ч. број 3732/26, воћњак, 
II класе, површине 1700 m²; к.ч. број 3732/27,  воћњак, II класе, површине 9550 m²; к.ч. број 3732/28, воћњак, II класе, површине 1930 m²; к.ч. број 

3732/29, воћњак, II класе, површине 2780 m²; к.ч. број 3732/30, воћњак, II класе, површине 6800 m²; к.ч. број 3732/35, воћњак, II класе, површине 580 m²; 

к.ч. број 3732/36, воћњак, II класе, површине 3700 m²; к.ч. број 3732/38,  воћњак, II класе, површине 500 m²; к.ч. број 3732/91, воћњак, II класе, површине 

1700 m²; к.ч. број 4035/2,  воћњак, II класе, површине 3700 m²; к.ч. број 4035/1,  воћњак, II класе, површине 9800 m²; к.ч. број 4035/3, воћњак, II класе, 

површине 2550 m²; к.ч. број 4035/5,  воћњак, II класе, површине 1400 m²; к.ч. број 4036/1, воћњак, II класе, површине 8300 m²; к.ч. број 4036/2,  воћњак, 

II класе, површине 6180 m² и к.ч. број 4037,  воћњак, II класе, површине 3200 m², укупне површине земљишта 163760 m². 
Такође, истим рјешењем министарства предложене су и доле наведене катастарске честице за додјелу путем закупа:  

к.ч. број 3732/15, пашњаци V класе, површине 1800 m²; к.ч. број 3732/31, воћњаци II класе, површине 975 m²; к.ч. број 3732/32, воћњаци II класе, 

површине 1400 m²; к.ч. број 3732/33, воћњаци II класе, површине 2210 m²; к.ч. број 3732/37, воћњаци II класе, површине 2000 m²; к.ч. број 3732/99, 
воћњаци II класе, површине 11250 m²; к.ч. број 3732/105, њива VI класе, површине 620 m²; к.ч. број 3732/126, пашњаци V класе, површине 225 m² и к.ч. 

број 3732/127, пашњаци V класе, површине 290 m², укупне површине земљишта 20770 m².  

34 MЕСАРИ 359175 / / / 359175 / 

35 МОСКО 14697 / / / 14697 / 

36 МОСТАЋИ 1 131315 / / / 131315 / 

37 МОСТАЋИ 2 80667 / / / 80667 / 

38 МРКОЊИЋИ 775637 / / / 775637 / 

39 НЕЦВИЈЕЋЕ 12740 10750 / / 1990 / 

Напомена: Површина од  1,0750 hа планирана за закуп по доле наведеној к.ч.: 
- К.О. НЕЦВИЈЕЋЕ, к.ч. број 48, пашњаци, IV класе, површине 10750 m² - на основу исказаног интереса за наведену парцелу, планирано је да у току 

2022. године пољопривредно земљиште буде предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске путем прибављања писмених понуда. 

40 ОРАХОВ ДО 1809 / / / 1809 / 

41 ОРАШЈЕ 126353 / / / 126353 / 

42 ПОЖАРНО 28320 / / / 28320 / 

43 ПОЛИЦЕ 1 206930 1902 / / 205028 / 

Напомена: Површина од 0,1902 hа планирана за закуп по доле наведеној к.ч.: 

- К.О. ПОЛИЦЕ 1, к.ч. број 1409/1, пашњаци, IV класе, површине 1902 m² - на основу исказаног интереса за наведену парцелу, планирано је да у 
току 2022. године пољопривредно земљиште буде предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске путем прибављања писмених понуда. 

44 ПОЉИЦЕ ПОПОВО 151335 / / / 151335 / 

45 ПОВРШ 1074673 / / / 1074673 / 

46 ПРАВИЦА 18630 / / / 18630 / 

47 ПРИДВОРЦИ 1 110362 / / / 110362 / 

48 ПРИДВОРЦИ 2 1948 / / / 1948 / 

49 РАПТИ 174062 / / / 174062 / 

50 РАШЕВИЋИ 655931 / / / 655931 / 

51 РАВНО 313760 / / / 313760 / 

52 ШЋЕНИЦА 62470 / / / 62470 / 

53 СЕДЛАРИ 20849 / / / 20849 / 

54 СЛИВНИЦА 38452 / / / 38452 / 

55 ТРЕБИЈОВО 2954455 / / / 2954455 / 

56 ТРЕБИМЉА 224650 / / / 224650 / 

57 ТРЕБИЊЕ 1 284496 / / / 284496 / 

58 ТРЕБИЊЕ 2 92100 / / / 92100 / 

59 ТРНЧИНА 55531 / / / 55531 / 

60 ТУЉЕ 46113 / / / 46113 / 

61 ВЕЛИЧАНИ 694101 / / / 694101 / 

62 ВЕЉА МЕЂА 205722 / / / 205722 / 

63 ВРПОЉЕ 872040 122250 / / 749790 / 

Напомена: 

У току 2022. године пољопривредно земљиште површине од 12,225 hа ће бити предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске путем усменог јавног надметања (3,014 ха) и путем прибављања писмених понуда (9,211 hа). 
1. К.О. ВРПОЉЕ - БП 12. – к.ч. број 596, воћњаци III класе, површине 5530 m2; к.ч. број 903/1, воћњаци III класе, површине 4600 m2; к.ч. број - 903/2, 

воћњаци III класе, површине 4540 m2; к.ч. број - 903/5, њива VIII класе, површине 3380 m2; к.ч. број 903/7, пашњак VI класе, површине 2120 m2 и к.ч. 

број 904, воћњаци III класе, површине 3990 m2, укупне површине 24160 m² и 

- к.ч. број 1182, воћњаци III класе, површине 1100 m2 и к.ч. број 1187/2, воћњаци III класе, површине 4880 m2, укупне површине 5980 m². 
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Пољопривредно земљиште је било први пут предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 
путем прибављања писаних понуда на подручју града Требиња број: 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године. У току 2022. године, предметно земљиште ће 

бити  предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем усменог јавног надметања. 

2. Површина од 9,211 hа планирана за закуп по доле наведеним к.ч.: 

- К.О. ВРПОЉЕ БП  9 - к.ч. број 993, воћњаци III класе, површине 2920 m2; к.ч. број 909/1, воћњаци III класе, површине 3320 m2; к.ч. број 909/2, 

воћњаци III класе, површине 3400 m2; к.ч. број 909/3, воћњаци III класе, површине 4120 m2 и к.ч. број 909/5, воћњаци III класе, површине 9680 m2, 
укупне површине 23440 m²; 

- БП 10. - к.ч. број 908/1, воћњаци III класе, површине 17350 m2 и к.ч. број 908/2, воћњаци III класе, површине 8050 m2, укупнe површинe 25400 m²; 

- БП 6. - к.ч. број 994, воћњаци, III класе, површине 4000 m2; к.ч. број 977, воћњаци, III класе, површине 2920 m2; к.ч. број 999/1, воћњаци, III класе, 
површине 3500 m2 и к.ч. број 999/2, воћњаци, III класе, површине 4700 m², укупне површине земљишта 15120 m² и 

- БП  7. - к.ч. број 1001, воћњаци III класе, површине 6360 m2; к.ч. број 1002, воћњаци III класе, површине  7500 m2; к.ч. број 1003/1, воћњаци III класе, 

површине 700 m2; к.ч. број 1003/2, воћњаци III класе, површине 5500 m2; к.ч. број 1003/3, воћњаци III класе, површине 2500 m2; к.ч. број 1004/1, воћњаци 
III класе, површине 3000 m2 и к.ч. број 1004/2, воћњаци III класе, површине 2590 m2, укупне површине земљишта 28150 m2. 

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

путем прибављања писаних понуда на подручју града Требиња број: 11-330-23-1/17 од 01.12.2017. године. У току 2022. године пољопривредно  
земљиште ће бити предмет додјеле по Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем прибављања 

писмених понуда, јер након закључивања Споразума о раскиду уговора о закупу Рада Лугоње и Јова Миљковића из Требиња, (одговор Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске  број 12.03.5-330-3164/20 од 29.09.2020. године) и Марка Шкера из Требиња (приједлог 
Одјељења за пољопривреду, туризам и предузетништво број: 08-330-1-1/22 од 03.02.2022. године) предметне парцеле посталe су слободне и 

недодијељене. 

64 ЗАГОРА 399379 / / / 399379 / 

65 ЗАВАЛА 102043 / / / 102043 / 

66 ЗАВОЂЕ 54816 / / / 54816 / 

67 ЗУБЦИ 2087183 / / / 2087183 / 

УКУПНО 32536763 565711 / / 31853850  117202 
2 - 16105 m² - издато у закуп 2020. године, уговор број 11-122-125/20 од 11.08. 2020. године 

  - 6704 m² - својина Града Требиња - пољопривредно земљиште 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. бр. 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. бр. 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, издато у закуп (по Јавном огласу број: 11-
053-360/20 од 31.08.2020. године, уговор броj: 11-122-221/20 од 25.11.2020. године за обављање воћарско-виноградарске производње)

 

(6) Површина земљишта за закуп пашњака у 2022. години 

није планирана, јер у протеклом периоду нема 

исказаног интереса пољопривредних произвођача. 

Такође, за додјелу површина земљишта путем 

концесије у 2022. години није било интереса а ни 

запримљених захтјева, те додјела овим Програмом није 

ни планирана. 

(7) Наведено пољопривредно земљиште, које ће бити 

предмет закупа једним дијелом је обрадиво, док је 

другим дјелом запуштено и зарасло коровским и 

дрвенастим растињем и као такво ће се додјељивати у 

закуп, а све у складу са Законом о пољопривредном 

земљишту.   

 

V ЗЕМЉИШНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

Члан 6. 

(1) Пољопривредним земљиштем, у смислу Закона о 

пољопривредном земљишту, сматрају се: њиве, вртови, 

воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, као и друго 

земљиште, које се по својим природним и економским 

особинама може најрационалније користити за 

пољопривредну производњу. 

(2) Пољопривредним земљиштем у смислу Закона о 

пољопривредном земљишту сматрају се и земљишта, 

којима је планским актима Републике Српске, општина 

и градова одређена друга намјена, све док се за та 

земљишта у поступку привођења планираној намјени 

не плати накнада за промјену намјене у складу са овим 

законом.  

(3) Минирано пољопривредно земљиште, као и земљиште 

за које се оправдано сумња да је минирано, сматра се 

пољопривредним земљиштем од дана његовог 

деминирања. 

 

 

VI СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
 

Члан 7. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-79/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 6. Закона о експропријацији („Службени 

гласник Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08, 

110/08 и 79/15) и члана 36. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17), рјешавајући по захтјеву Правобранилаштва 

Републике Српске број: ЈП1-10 од 14.02.2022. године, 

Скупштина Града Требиња на наставку Једанаесте сједнице 

одржане дана 29.03.2022. године, даје 
 

С  А  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 
 

1. Потребно је извршити експропријацију земљишта за 

потребе стабилизације и регулације лијеве обале ријеке 

Требишњице на подручју града Требиња.  

2. Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-

1531/21 од 20.05.2021. године је утврђен општи интерес 

за потребе стабилизације и регулације лијеве обале 

ријеке Требишњице, те да се у ту сврху може извршити 

потпуна експропријација на непокретностима ближе 

одређеним у Одлуци, гдје је корисник експропријације 

Град Требиње. 

3. Због наведеног, Скупштина Града Требиња даје 

сагласност на закључење уговора о регулисању 

међусобних односа између Правобранилаштва 

Републике Српске као законског заступника Града 
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Требиња и корисника експропријације и Мјешовитог 

холдинга „Електропривреда Републике Српске“ а.д. 

Требиње, Зависно предузеће „Хидроелектране на 

Требишњици“ а.д. Требиње као инвеститора у поступку 

рјешавања имовинско-правних односа. 
 

Број:09-013-90/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21) у вези са чланом 58. и  73. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, донио је 
 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за литерарне и ликовне 

радове у тематском оквиру „Војска Републике Српске“ 
 

I 

1) Поводом 12. маја, Дана Војске Републике Српске те 30. 

 годишњице од њеног оснивања, расписује се Јавни 

конкурс за избор најбољих литерарних и ликовних 

радова у тематском оквиру „Војска Републике Српске“.  

2) Средства за новчане награде обезбјеђују се у Буџету 

Града Требиња са буџетске позиције 412900 – остали 

непоменути расходи. 

II 

1) Право учешћа имају сви ученици основних и средњих 

школа на подручју града Требиња. 

2) Конкурс је наградног карактера, а награде ће се 

додијелити ауторима најбољих литерарних и ликовних 

остварења и то посебно у конкуренцији основних, а 

посебно у конкуренцији средњих школа. 

3) Литерарни радови могу бити прозни или у стиховима, 

обима од три куцане странице с проредом. 

4) Заинтересовани ученици треба да предају своје радове 

предметном наставнику/професору, до 22.04.2022. 

године. 

III 

Позивају се све основне и средње школе са подручја града 

Требиња да образују комисије за прегледање приспјелих 

радова, те да до 5 (пет) радова из сваке тематске области 

доставе Градској управи Требиње до 29.04.2022. године.  
 

IV 

Након достављања изабраних радова од стране школа, 

комисија именована рјешењем градоначелника Града 

Требиња ће одабрати по три најбоља рада из сваке тематске 

области и то посебно за категорију основне школе, а 

посебно за категорију средње школе. 
 

V 

Ученицима, чији радови у једној од категорија буду 

изабрани као најбољи, додијелиће се новчана награда, 

пригодна диплома и књига. 

За радове из сваке области додјељује се: 

- за прво мјесто по 150 КМ, 

- за друго мјесто по 100 КМ и  

- за треће мјесто по 50 КМ. 

 

VI 

Сви достављени радови ће бити изложени у Културном 

центру Требиње 12.05.2022. године када ће се награђеним и 

додијелити награде. Награђени радови ће бити објављени на 

службеној web страници Града Требиња. 

 

VII 

Исплату награда врши Одјељење за финансије Градске 

управе Града Требиња са буџетске позиције предвиђене за 

додјелу новчане награде. 

VIII 

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

„Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-30/22                                    Градоначелник 

Датум:18.03.2022. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2021. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/21), Одлуке о усвајању Ребаланса 

буџета Града Требиња за 2021. годину број: 09-013-413/21 

од 15.12.2021. године, а на основу приједлога за 

реаолокацију Одјељења за финансије број: ИД-06-85-1-2022 

од 24.02.2022. године, градоначелник Града Требиња, донио 

је  

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањују сљедеће позиције: 

у оквиру Одјељења за општу управу 

4123 – расходи за режијски материјал за износ од 32.000 

КМ, 

4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 27.000 КМ 

4127 – расходи за стручне услуге за износ од 29.000 КМ 

4129 – остали непоменути расходи за износ од 12.700 КМ 

у оквиру Одјељења за културу, породицу, спорт и 

образовање: 

4129 – остали непоменути расходи за износ од 1.700 КМ 

у оквиру Одјељења за стамбено – комуналне послове: 

4124 – расходи за материјал за посебне намјене за износ од 

5.000 КМ 

4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 16.000 КМ, 

у оквиру Одјељења за финансије: 

4112 – бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

за износ од 36.000 КМ 

4191 – расходи по судским рјешењима за износ од 16.100 

КМ 

у оквиру Територијалне ватрогасно спасилачке јединице 

4122 – расходи по основу утрошка енергије, комуналних 

комуникационих услуга за износ од 1.300 КМ 

4123 – расходи за режијски материјал за износ од 1.000 КМ 

4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 1.000 КМ 

у оквиру ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“: 

4129 – остали непоменути расходи за износ од 2.800 КМ 

у оквиру ЈУ „Требињеспорт“ Требиње 

4111 – расходи за бруто плате за износ од 9.000 КМ 

4112 – бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

за износ од 2.100 КМ 
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у оквиру ЈУ „Културни центар“ Требиње 

4111 – расходи за бруто плате за износ од 4.500 КМ 

4129 – остали непоменути расходи за износ од 4.700 КМ  

4112 – бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 

за износ од 1.500 КМ 

а увећавају позиције: 

у оквиру Одјељења за општу управу 

4122 – расходи по основу утрошка енергије, комуналних 

комуникационих услуга за износ од 77.000 КМ 

4126 – расходи по основу путовања и смјештаја за износ од 

23.700,00 КМ, 

у оквиру Одјељења за културу, породицу, спорт и 

образовање: 

4127 – расходи за стручне услуге за износ од 1.700 КМ 

у оквиру Одјељења за стамбено – комуналне послове: 

5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ од 

21.000 КМ, 

у оквиру Одјељења за финансије 

4113 – расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања за износ од 47.500 КМ 

4127 – расходи за стручне услуге за износ од 800 КМ 

4129 – остали непоменути расходи за износ од 3.500 КМ 

4879 – трансфери између различитих јединица власти за 

износ од 300 КМ, 

у оквиру Територијалне ватрогасно – спасилачке јединице  

4124 – расходи за материјал за посебне намјене за износ од 

1.500 КМ 

4126 – расходи по основу путовања и смјештаја за износ од 

300 КМ 

4129 – остали непоменути расходи за износ од 500 КМ 

5161 – издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара 

и слично за износ од 1.000 КМ 

у оквиру ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“: 

4122 – расходи по основу утрошка енергије, комуналних 

комуникационих услуга за износ од 150 КМ 

4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 350 КМ 

4127 – расходи за стручне услуге за износ од 2.300 КМ 

у оквиру ЈУ „Требињеспорт“ Требиње: 

4122 – расходи по основу утрошка енергије, комуналних 

комуникационих услуга за износ од 7.700 КМ 

4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 4.800 КМ 

4126 – расходи по основу путовања и смјештаја за износ од 

400 КМ 

4129 – остали непоменути расходи за износ од 400 КМ 

5112 – издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију 

и адаптацију зграда и објеката за износ од 3.700 КМ  

5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ од 

950 КМ 

5161 – издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара 

и слично за износ од 850 КМ 

6311 – издаци по основу пореза на додату вриједност за 

износ од 3.000 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:11-400-114/22                                    Градоначелник 

Датум:28.02.2022. године                       Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2022. годину и мишљења Одјељења за 

културу, породицу, спорт и образовање број: 10-400-145-

1/22 oд 14.03.2022. године, градоначелник Града Требиња, 

донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност ЈУ „Студентски центар“ Требиње на 

План утрошка средстава планираних Буџетом Града 

Требиња за 2022. годину у износу од 10.000,00 КМ 

(План број: 48/22 од 11.03.2022. године), с тим, да ће се 

пренос средстава вршити у складу са оствареним 

приходима Буџета Града Требиња. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије, 

сходно реализованим приходима. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:10-400-145-2/22                                Градоначелник 

Датум:15.03.2022. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2022. годину и мишљења Одјељења за 

културу, породицу, спорт и образовање број: 10-400-113/22 

oд 15.03.2022. године, градоначелник Града Требиња, донио 

је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност ЈУ „Дом пензионера“ Требиње на 

План и програм утрошка средстава планираних 

Буџетом Града Требиња за 2022. годину у износу од 

10.000,00 КМ (План и програм број: 624-01/21 и 624-

02/21 од 03.03.2022. године), с тим, да ће се пренос 

средстава вршити у складу са оствареним приходима 

Буџета Града Требиња. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије, 

сходно реализованим приходима. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:10-053-113-1/22                                  Градоначелник 

Датум:17.03.2022. године                        Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2022. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/21), а на основу сагласности на 

реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06-

98-2022 од 14.03.2022. године, градоначелник Града 

Требиња, донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањује сљедећа позиција у оквиру Одјељења за општу 

управу: 
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- 5111 – издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката за износ од 15.000,00 КМ, 

а увећава сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

општу управу: 

- 4123 – расходи за режијски материјал за износ од 

15.000,00 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:11-400-154/22                                  Градоначелник 

Датум:17.03.2022. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2022. годину и захтјева  Одјељења за 

туризам, пољопривреду и предузетништво број: ИД/04-24-

2022 oд 24.03.2022. године, градоначелник Града Требиња, 

донио је  

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност „Аграрном фонду Града Требиња“ на 

измјену Плана и програм утрошка грантовских 

средстава одобрених Буџетом Града Требиња за 2022. 

годину, (измјењени План и програм број: 101/22 од 

22.03.2022. године). 

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:11-400-174/22                                  Градоначелник 

Датум:24.03.2022. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

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

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

61/21) и члана 73. Статута Града Требиња („Службени 

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

градоначелник Града Требиња, донио је 

 

П Р А В И Л Н И К 

о условима и начину спровођења Јавног конкурса за 

избор дјела из области издаваштва Града Требиња 

 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о условима и начину спровођења Јавног 

конкурса за избор дјела из области издаваштва Града 

Требиња (у даљем тексту: Правилник) утврђују се 

критеријуми, мјерила, начин, услови и поступак избора 

дјела из области издаваштва, који се суфинансирају 

средствима Града Требиња, форма и садржина конкурсне 

документације, обрасци и докази који се подносе уз 

документацију, као и начин јавног објављивања резултата 

Конкурса. 

 

 

 

Члан 2. 

(1) Под Конкурсом из области издаваштва у смислу 

одредаба овог Правилника, подразумијева се низ 

јединствених активности предузетих у краћем 

временском интервалу или активности које су једнокра-

тног карактера, које уз коришћење финансијских, 

људских и других ресурса доводе до реализације 

унапријед дефинисаног циља у вези са издавачком 

дјелатношћу. 

(2) Предмет Конкурса су монографске публикације и то: 

књиге (збирке пjесама, збирке прича, романи, новеле и 

сл.), зборници, стручне монографије и фотомоно-

графије, у складу са Одлуком о усвајању Буџета Града 

Требиња за 2022. („Службени гласник Града Требиња“, 

број 10/21). 

Члан 3. 

Избор дјела која се могу суфинансирати средствима Града 

Требиња (у даљем тексту: Град) врши се на основу Јавног 

конкурса (у даљем тексту: Конкурс). 

 

Члан 4. 

За дјела одабрана на Конкурсу, Град искључиво 

суфинансира трошкове за: 

- услуге припреме монографске публикације за штампу 

(лектуре, коректуре, слога, прелома, дизајна 

публикације) и њеног штампања; 

- промоције публикације на територији града Требиња.   

 

Члан 5. 

Конкурс расписује градоначелник, а спроводи Комисија, на 

начин и под условима који су прописани Правилником. 

 

II УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ И МЈЕРИЛА ЗА 

ОЦЈЕНУ, ИЗБОР ДЈЕЛА И ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА 

 

Члан 6. 

Дјело које Град може суфинансирати мора се односити на 

публикацију која није раније објављивана и уколико 

испуњава одређене услове, односно критеријуме, у погледу: 

- подносиоца пријаве; 

- садржине и квалитета пријаве; 

- форме пријаве. 

 

Подносилац пријаве 

Члан 7. 

(1) Да би дјело било изабрано за суфинансирање, 

подосилац пријаве мора бити: 

- физичко лице (аутор, приређивач, или  законски 

насљедник аутора) рођено у Требињу, односно које има 

пребивалиште на територији града Требиња најмање 24 

мјесеца; 

- aктивно правно лице које има сједиште на територији 

града Требиња, а које је аутор овластио да у његово име 

поднесе пријаву. 

(2) Изузетно од става 1. овог члана, подносилац пријаве 

може бити физичко, односно правно лице које нема 

пребивалиште/сједиште на територији града Требиња, 

уколико је тема дјела: 

- град Требиње, историјске личности или догађаји из 

историје града Требиња, као и природне љепоте и 

географске карактеристике Требиња и околине; 
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- град, привредно друштво или други ентитет са 

сједиштем у граду Требињу; 

- културно, историјско, индустријско, или друго 

наслијеђе града Требиња или је тема на други начин 

повезана са Требињем. 

(3) Подносилац пријаве не може бити правно лице чији је 

оснивач или суоснивач Град Требиње. 

(4) Дјело не може бити изабрано  за суфинансирање, ако је 

подносилац пријаве у поступку контроле намјенског 

трошења средстава Буџета Града одобрених за 

суфинансирање дјела у претходне три године: 

- дао нетачно или непотпуно обавјештење о битним 

околностима везаним за одобрење и реализовање 

издавачке активности; 

- својим пропустом није реализовао активности  у 

цјелини или је реализовао у  малом обиму, односно 

дијелу; 

- ненамјенски употријебио средстава, у потпуности или 

дјелимично, или се није придржавао прописаних или 

уговорених мјера које су утврђене ради осигурања 

реализације активности; 

- није доставио у предвиђеним роковима извјештаје и 

доказе, иако га је надлежни орган даваоца средстава 

претходно позивао да то учини, уз упозорење на правне 

посљедице непоступања. 

(5) Комисија ће одбацити приједлоге дјела оних аутора, 

приређивача или њихових законских насљедника, чији 

су дјела у претходној години изабрана за 

суфинансирање. 

Члан 8. 

(1) Пријаве се подносе индивидуално или удружено са 

другим подносиоцима, ако овим Правилником није 

другачије утврђено. 

(2) У случају из става 1. овог члана, сви партнери, односно 

сви подносиоци морају да испуњавају услове из члана 

7. Правилника. 

(3) Одредба става 2. овог члана не примјењује се на 

организације-сараднике који су наведени  у пријави као 

један од учесника. 

 

Садржина и квалитет пријаве 

 

Члан 9. 

(1) Пријава се подноси на посебном обрасцу (образац 

пријаве на Конкурс- Образац ПК) и обавезно садржи: 

1. тачан назив дјела, односно публикације; 

2. име подносиоца, односно аутора дјела; 

3. опис дјела; 

4. образложење испуњености услова из тачке 7. 

Правилника; 

5. учеснике у реализацији дјела и својство у коме се 

ангажују, односно учествују (нпр. лектори, коректори, 

уредници и сл.); 

6. износ који обезбјеђује подносилац пријаве;  

7. изјаву да су сви наведени подаци истинити. 

(2) Уз образац из става 1. овог члана, подносилац пријаве 

обавезно прилаже: 

1. један одштампани примјерак рукописа и један 

примјерак рукописа на одговарајућем носачу медија 

(компакт-диск, флеш меморија,   и сл.); 

2. биографију аутора; 

3. биографије учесника у реализацији дјела (уколико их 

има); 

4. уколико је подносилац пријаве насљедник аутора, доказ 

о том статусу; 

5. сагласност аутора или његовог законског насљедника (у 

случају да аутор није подносилац пријаве); 

6. потврду о пребивалишту; 

7. извод из рјешења о регистрацији (искључиво за правна 

лица). 

(3) Изузетно од става 2. тачка 1) овог члана, у случају да је 

предмет пријаве стручна монографија или фотомоно-

графија, подносилац пријаве може доставити детаљно 

образложен концепт дјела. 

(4) Конкурсом ће се прецизирати писмо, изглед и величина 

слова (фонт) којим приајва треба да буде написана, као 

и друга питања од значаја за његову реализацију. 

(5) Поред наведених, комисија може тражити да се уз 

пријаву достави пратећа документација или прилог, као 

што су брошуре, фотографије, дозвола аутора, односно 

законског насљедника за објављивање његовог дјела, 

односно све оно из чега се ближе може сагледати и 

оцијенити садржај и квалитет предложеног дјела. 

(6) У посебним случајевима, Град ће посебним уговором 

уредити остала ауторска права, уколико су подаци о 

томе наведени у пријави. 

 

Члан 10. 

(1) Средствима Буџета Града суфинансирају се искључиво 

трошкови предвиђени чланом 4. Правилника. 

(2) Максимални износ средстава који се може одобрити по 

пријави  одређује се у складу са годишњим Буџетом 

Града, опредијељеним за издаваштво. 

(3) У пријави мора бити наведен и износ обезбијеђених 

средстава за издавање публикације, као и пројекција 

износа недостајућих трошкова. 

 

Форма пријаве 

Члан 11.  
(1) Пријава ће бити разматрана само ако испуњава следеће 

формално - правне услове: 

- да је поднијета на прописаном обрасцу – образац ПК, 

ћирилично писмо; 

- да садржи све елементе из члана 9. овог Правилника; 

- да садржи све елементе, доказе и прилоге прописане 

Конкурсом; 

- да је поднијета у року прописаном Конкурсом, као и 

- да је поднијета у броју примјерака и на начин прописан 

Конкурсом. 

(2) Подносиоци пријава су у обавези да користе Образац 

ПК - Образац пријаве на Конкурс, прописан овим 

Правилником, који је његов саставни дио. 

 

III НАЧИН И ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС И 

ИЗБОРА ДЈЕЛА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

 

Члан 12. 

(1) Избор дјела врши се на основу Конкурса који спроводи 

Комисија за спровођење Јавног конкурса за избор дјела 

из области издаваштва (у даљем тексту: Комисија). 

(2) Конкурс се објављује на  званичној интернет страници 

и огласној табли Града Требиња. 
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(3) Конкурс обавезно садржи: 

- назив конкурса, 

- одредбе о условима које треба да испуне подносиоци 

пријава, односно учесници конкурса, 

- рок за подношење пријаве на конкурс, 

- мјесто на коме, односно са кога се могу преузети 

обрасци и начин њиховог попуњавања, 

- начин пријављивања на конкурс, са адресом примаоца, 

- број примјерака у којем се подноси пријава, 

- документацију коју је потребно приложити уз пријаву 

на конкурс, 

- критеријуме и мјерила за избор и оцјену дјела и 

- начин објављивања резултата конкурса. 

(4) Конкурс може садржати и друге елементе који су 

неопходни за пријаву. 

 

Члан 13. 

(1) Комисију рјешењем именује градоначелник. 

(2) Комисија има предсједника и два члана који се одређују 

из реда угледних и афирмисаних умјетника и стручњака 

у култури, из области књижевности. 

(3) Актом из става 1. овог члана, именују се чланови 

Комисије, одређује предсједник, задаци Комисије, као и 

друга питања значајна за рад и функционисање 

Комисије. 

(4) О раду Комисије води се записник, који потписују 

предсједник и записничар. Комисија ради у сједницама, 

по дневном реду који предлаже предсједник Комисије. 

(5) Комисија одлучује већином гласова чланова Комисије. 

 

Члан 14. 

(1) Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном 

обрасцу - Образац ПК- Образац пријаве на Конкурс (у 

даљем тексту: пријава) који је саставни дио конкурсне 

документације, а који се заједно са Конкурсом 

објављује на званичној интернет страници и огласној 

табли Града Требиња. 

(2) Саставни дио пријаве на Конкурс су: 

1. један одштампани примјерак рукописа и један 

примјерак рукописа на одговарајућем носачу медија 

(компакт-диск, флеш меморија и сл.); 

2. биографију аутора; 

3. биографије учесника у реализацији дјела (уколико их 

има); 

4. уколико је подносилац пријаве насљедник аутора, доказ 

о том статусу; 

5. сагласност аутора или његовог законског насљедника (у 

случају да аутор није подносилац пријаве); 

6. потврду о пребивалишту, за физичка лица; 

7. извод из рјешења о регистрацији у  (искључиво за 

правна лица). 

Члан 15. 

(1) Пријава мора бити достављена у запечаћеној коверти, 

заштићеној од оштећења која могу настати у 

транспорту, а предаје се непосредно на протоколу 

Градске управе Града Требиња, или препоручено 

поштом, са назнаком: ,,Комисија за избор дјела из 

области издаваштва“. 

(2) Пријава са пратећом документацијом доставља се 

искључиво у једној коверти, у супротном сматраће се 

да не испуњава формалне услове за избор и неће бити 

предмет разматрања и одлучивања. 

(3) Предња страна коверте мора садржавати следеће 

податке: 

- тачан назив примаоца са адресом; 

- назнаку: ,,Комисији за избор дјела из области 

издаваштва“. 

(4) Задња страна коверте мора садржавати тачан назив 

подносиоца приједлога са адресом. 

(5) Примљене пријаве дјела са пратећом документацијом 

не враћају се подносиоцима, већ представљају архивску 

грађу Конкурса.  

(6) Рок за подношење пријава на конкурс не може бити 

краћи од 21 дана од дана објављивања. 

 

Члан 16. 

(1) Поступак избора дјела  врши се у двије фазе. 

(2) У првој фази врши се формална провјера Конкурсом 

прописаних услова (у даљем тексту: формална 

провјера) и то: 

- да ли је пријава благовремена, односно да ли је 

поднијета у року прописаном конкурсом; 

- да ли је пријава поднијета од стране лица из члана 7. 

Правилника, односно да ли су испуњени услови из 

члана 7. Правилника; 

- да ли је пријава поднијета на прописаним обрасцима на 

начин прописан чланом 15. Правилника 

- да ли је приједлог потпун, односно да ли садржи сву 

Конкурсом прописану документацију. 

(3) Под благовремено поднијетом пријавом подразумијева 

се свака пријава која је поднијета у року утврђеном 

Конкурсом. 

(4) У погледу пријава предатих путем препоручене поште 

биће мјеродаван датум предаје пошти. 

(5) У случају непотпуних, неблаговремених пријава, као и 

пријава које нису у складу са условима Конкурса,  

Комисија  детаљно образлаже разлоге услијед којих оне 

не испуњавају прописане услове и приступа 

вредновању квалитета приједлога дјела. 

(6) Уколико пријава испуњава формалне услове, приступа 

се другој фази у којој Комисија врши оцјену и 

вредновање квалитета приједлога дјела. 

(7) У поступку оцјене и вредновања дјела Комисија 

анализира његову садржину. 

(8) Критеријуми, у дијелу садржаја и квалитета дјела, на 

основу којих ће се оцјењивати дјела пријављена на 

Конкурса су: 

1. усклађеност дјела са општим интересом у култури, 

циљевима и приоритетима конкурса; 

2. садржај и умјетничка вриједност дјела. 

(9) Критеријуми садржаја и квалитета дјела се примјењују 

на појединачне области културне дјелатности уз 

поштовање специфичности тих области. 

(10) У зависности од садржине и квалитета поднијетих 

дјела, као и расположивих буџетских средстава, 

Комисија ће предложити дјела која могу да буду 

суфинансирана у текућој буџетској години. 
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Члан 17. 

Комисија образлаже своју одлуку о предложеним дјелима за 

суфинансирање. 

Члан 18. 

(1) Комисија има право да, када је то неопходно за 

процјену и одлучивање, писаним путем тражи додатне 

информације или објашњење од подносиоца пријаве. 

(2) Након добијених информација, односно објашњења из 

става 1. овог члана, Комисија може писаним путем 

подносиоцу приједлога дјела сугерисати да изврши 

одређене модификације дјела, у односу на обим и 

садржину.   

(3) Комисија може о одређеном питању да прибави 

стручно мишљење истакнутих стручњака или 

одговарајућих организација у области културе.  

(4) Након вредновања и оцјене свих дјела који испуњавају 

услове, Комисија утврђује приједлог Листе одобрених 

дјела за суфинансирање. 

 

Члан 19. 

(1) На основу Листе из става 1. овог члана, Комисија 

утврђује и упућује градоначелнику приједлог одлуке о 

дјелима у области издаваштва који ће се суфинансирати 

средствима буџета Града за текућу годину. 

(2) Приједлог из става 2. овог члана, садржи списак 

изабраних дјела и предложене (од стране Комисије) 

износе финансијских средстава за свако дјело 

појединачно. 

(3) Уз приједлог из става 2. овог члана, Комисија доставља 

и Извјештај о проведеном Конкурсу, који садржи и 

образложење за прихватање, односно неприхватање 

дјела, као и приједлог активности и трошкова који ће се 

суфинансирати средствима Буџета Града. 

(4) Градоначелник доноси одлуку из става 2. овог члана, 

најкасније 45 дана од дана завршетка подношења 

пријава, а објављује се у року од 2 радна дана од дана 

доношења, на званичној интернет страници и огласној 

табли Града Требиња. 

 

Члан 20. 

(1) Са подносиоцем пријаве изабраног дјела, Град 

закључује уговор о суфинансирању издавачке активно-

сти у складу са законом и овим Правилником, у року не 

дужем од 15 дана од дана објављивања одлуке из члана 

19. став 4. Правилника. 

(2) Уколико се подносилац пријаве одабраног дјела  не 

одазове позиву Града за закључење уговора, односно не 

закључи уговор у року из става 1. овог члана, сматраће 

се да је одустао од пријаве, о чему ће бити обавијештен 

писаним путем од стране Града Требиња. 

 

Члан 21. 

Уговор о суфинансирању издавања дјела из члана 20. овог 

Правилника, обавезно садржи: 

- уговорне стране;  

- активности и трошкове који ће се суфинансирати 

одобреним средствима; 

- износ средстава који ће бити опредељен из буџета 

Установе за реализацију активности;  

- датум почетка и завршетка активности; 

- права, обавезе и одговорности уговорних страна; 

- услове за раскид уговора, као и права и обавезе 

уговорних страна у случају раскида уговора и 

- начин рјешавања спорова. 

 

Члан 22. 

(1) Град у току буџетске године може закључити уговоре о 

суфинансирању дјела у култури и без Јавног конкурса, 

ако се ради о изузетно значајном дјелу, који није било 

могуће унапријед планирати и уколико то дјело 

испуњава критеријуме утврђене Правилником, а који се 

односе на подносиоца пријаве, садржину дјела, 

квалитет као и форму. 

(2) На поступак предлагања, садржину дјела, вредновање, 

оцјену и избор дјела за суфинансирање из става 1. овог 

члана, као и закључење уговора, примјењују се одредбе 

овог Правилника које се односе на регулисање 

наведених питања по Конкурсу. 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 23. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-29/22                                    Градоначелник 

Датум:18.03.2022. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) 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 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о заштити од пожара у Јавној установи за 

предшколско васпитање и образовање дјеце  

„Наша радост“ Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о заштити од пожара у 

Јавној установи за предшколско васпитање и образовање 

дјеце „Наша радост“ Требиње, број: 679/22 од 15.03.2022. 

године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-28/22                                     Градоначелник 

Датум:23.03.2022. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за комунално-инспекцијске послове Града 

Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу 

Рјешења број: 05-372-9/22 од 15.03.2022. године, извршило 

је упис у Регистар заједнице етажних власника стамбених 

зграда, у Регистарском листу број: 01-250, упис оснивања 
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Заједнице етажних власника, улица Вука Караџића 53/1, 

Требиње. 

Оснивачи: 15 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 Ђорђе 

Јанковић, предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. 

Заједницу представља и Дражен Миладиновић, предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења.  

 

Број: 05-372-9/22                  СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 15.03.2022. године          Спасоје Радовић,с.р. 

___________________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

1. Одлука о измјени Одлуке о оснивању организационих јединица у саставу Јавне установе  

за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,      1 

2. Одлука о измјенама Одлуке о комуналним дјелатностима,       1 

3. Одлука о давању сагласности на закључивање споразума о раскиду уговора,     2 

4. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта  

у својини Града Требиња путем прибављања писаних понуда,       2 

5. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске на подручју града Требиња путем прибављања писаних понуда,    3 

6. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске на подручју града Требиња путем усменог јавног надметања,    4 

7. Одлука о разрјешењу члана Градске изборне комисије Требиња,      5 

8. Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање члана Градске изборне комисије Требиња,   5 

9. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња,    6 

10. Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта ради комплетирања грађевинске честице, 6 

11. Одлука о давању сагласности на закључење уговора о купопродаји некретнине,     7 

12. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о плану парцелације аеродрома на Зубцима,    7 

13. Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте,        7 

14. Одлука о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне инфраструктуре  

и уређења јавних површина,           8  

15. Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта,    9 

16. Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању накнаде за израду локацијских услова,  

припрему урбанистичко -техничких услова, исколчавање и вршења техничког прегледа,    9 

17. Одлука о измјени одлуке о именовању чланова Комисије за додјелу стипендије,     10 

18. Одлука о именовању в.д. чланова Одбора за ревизију ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње,    10 

19. Одлука о именовању в.д. чланова Одбора за ревизију ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње,   10 

20. Одлука о именовању чланова управног одбора Аграрног фонда Требиње,     10 

21. Рјешења о именовању Комисије за провођење поступка по Јавном огласу за именовање члана  

Градске изборне комисије Требиња,          11 

22. Рјешење о разрјешењу в.д. директора организационих јединица у саставу ЈУ за предшколско  

васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,       11 

23. Рјешење о именовању госпођице Јање Ћапин, као лица овлаштеног за заступање Организационих јединица  

у саставу ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,    11 

24. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за ЈУ „Центар за информисање  

и образовање“ Требиње,           12 

25. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње, 12 

26. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за ЈУ за предшколско васпитање  

и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,         13 

27. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за ЈЗУ „Апотека“ Требиње,   13 

28. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње,  13 

29. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за ЈУ „Требињеспорт“ Требиње,  14 

30. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње, 14 

31. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за Аграрни фонд Града Требиња,  14 

32. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за ЈП „Радник“ д.о.о.Требиње,  15 

33. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о.Требиње, 15 

34. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за  

ЈУ „Матични музеј Херцеговине“ Требиње,         15 

35. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за ЈУ „Народна библиотека“ Требиње/, 16 

36. Закључак о прихватању Информације о стању безбједности на подручју града Требиња  

за период 01.07.2021. године  до 31.12.2021. године,        16 

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

октобар -децембар 2021. године, са годишњим извјештајем о раду радних тијела,    16 

38. Закључак о прихватању Годишњег плана рада градоначелника и Градске управе Града Требиња за 2022. годину, 16 

39. Закључак о прихватању Извјештаја о раду градоначелника и Градске управе Града Требиња за 2021. годину, 17 

40. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Центар за социјални рад“ Требиње за 2022. годину, 17 

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

„Наша радост“ Требиње за 2022. годину,         17 

42. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Дом младих“ Требиње за 2022. годину,   17 
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43. Закључак о прихватању Програма рада ЈУ „Центар за информисање и образовање“ Требиње за 2022. годину, 17 

44. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Културни центар“ Требиње за 2022. годину,  17 

45. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Базени“ Требиње за 2022. годину,   18 

46. Закључак о прихватању Програма рада Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Требиње за 2022. годину, 18 

47. Закључак о прихватању Програма рада Јавне здравствене установе „Апотека“ Требиње за 2022. годину,  18 

48. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње за 2022. годину,  18 

49. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Матични музеј Херцеговине у Требињу“ за 2022. годину, 18 

50. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Народна библиотека“ Требиње за 2022. годину, ` 18 

51. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Туристичка организација града Требиња“  

Требиње за 2022. годину,           19 

52. Закључак о прихватању Програма рада Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА за 2022. годину,  19 

53. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Екологија и безбједност“ Требиње за 2022. годину, 19 

54. Закључак о прихватању Програма рада Јавног предузећа „Радник“ Требиње за 2022. годину,   19 

55. Закључак о прихватању Програма рада ЈКП „Паркинг сервис“ Требиње за 2022. годину,    19 

56. Закључак о прихватању Програма рада Аграрног фонда Града Требиња за 2022. годину,    19 

57. Закључак о служности за потребе рјешавања имовинско правних односа за изградњу трафостанице,  20 

58. Закључак о стављању ван снаге Закључка,         20 

59. Програм располагања пољопривредним земљиштем на подручју града Требиња  

за период 01.01.2022.-31.12.2022. године,         20 

60. Сагласности на нацрт уговора о регулисању међусобних односа.      25

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Одлука о расписивању Јавног конкурса за литерарне и ликовне радове у тематском оквиру  

„Војска Републике Српске“,           26  

2. Закључак,             26  

3. Закључак,              27 

4. Закључак,              27 

5. Закључак,              27 

6. Закључак,              28 

7. Правилник о условима и начину спровођења Јавног конкурса за избор дјела  

из области издаваштва Града Требиња,         28 

8. Сагласност на Правилник о заштити од пожара у Јавној установи за предшколско васпитање  

и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње.         31 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.      31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Издавач: Скупштина Града Требиња - Стручна служба Скупштине. Улица Вука Караџића бр. 2 

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

 

 

 


