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Година LVIV                                                   Требиње, 15.07.2022. године                                                            Број:  7

На основу члана 38. став 2. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 17. и 36. Статута Града 

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

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

Тринаестој сједници одржаној дана 15. 07. 2022. године, 

донијела је  

О Д Л У К У 

о Просторном плану Града Требиња 

 

I 

Доноси се „Просторни план Града Требиња“ (у даљем 

тексту План). 

II 

План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

Текстуални дио Плана садржи: 

A. Увод, 

Б. Општа концепција организације, уређења и кориштења 

простора, 

В. Становништво,  

Г. Изграђеност и функционисање простора, 

Д. Намјена продуктивних земљишта, 

Е. Природни услови и ресурси, 

Ж. Унапређивање девастираних и угрожених земљишта, 

З. Заштита простора, 

И. Правила уређења, кориштења и грађења простора, 

К. Смјернице за спровођење Плана. 

 

Графички дио плана садржи:    

- Графички прилози–стање: 

1. Територија и границе насељених мјеста, 

2. Територија и границе мјесних заједница,  

3. Територија и границе катастарских општина, 

4. Извод из „Измјена и допуна Просторног плана 

Републике Српске до 2025. год.“, 

5. Рељеф и хидрографија, 

6. Нагиби терена, 

7. Геолошка карта, 

8. Минералне сировине, 

9. Педолошка карта, 

10. Пољопривредно земљиште, 

11. Шуме и шумско земљиште, 

12. Грађевинско земљиште, 

13. Непривреда, 

14. Привреда, 

15. Заштићена подручја, 

16. Ризици од природних непогода, 

17. Саобраћајна инфраструктура – друмски саобраћај, 

18. Хидротехничка инфраструктура, 

19. Електроенергетска инфраструктура, 

20. Телекомуникациона инфраструктура, 

21. Намјена површина. 

- Графички прилози План: 

1. Основна намјена површина, 

2. Мрежа насеља, 

3. Непривреда, 

4. Привреда, 

5. Природно насљеђе, 

6. Туристичке зоне, 

7. Саобраћајна инфраструктура – друмски саобраћај, 

8. Саобраћајна инфраструктура – жељезнички саобраћај, 

9. Саобраћајна инфраструктура – ваздушни саобраћај, 

10. Синтезна карта саобраћајне инфраструктуре,  

11. Хидротехничка инфраструктура, 

12. Електроенергетска инфраструктура, 

13. Телекомуникациона инфраструктура. 

 

III 

План је израдио конзорциј „ЦПК“ д.о.о. Бања Лука, 

„Рутинг“ д.о.о. Бања Лука, „ВиЗ заштита“ Бања Лука и „Еко 

план“ д.о.о. Мостар јула мјесеца 2022. године, а прилог је и 

саставни дио ове Одлуке. 

IV 

План се излаже на стални јавни увид у Градској управи 

Града Требиња – Одјељењу за просторно уређење.  
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V 

О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно 

уређење. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-195/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

       Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21), 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 Тринаестој 

сједници одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о прихватању суфинансирања пројекта „ReCulture – 

Ребрендирање установа културе Западног Балкана“ 
 

I 

Град Требиње обезбјеђује средства за суфинансирање 

пројекта „ReCulture – Ребрендирање установа културе 

Западног Балкана“ у укупном износу од 50.140,00 КМ, који 

финансира Европска унија у оквиру програма Креативна 

Европа, а проводи Културни центар Требиње. 
 

II 

1) Назначена вриједност суфинансирања се односи на 

цјелокупно трајање пројекта у периоду 2021–2024. 

године, а сразмјерни дио за период 2021–2022. г. у 

износу од 25.000,00 КМ ће се реализовати у 2022. 

години. 

2) Средства за ову намјену планирана су и обезбијеђена на 

позицији 4151 – грантови у иностранству за 

суфинансирање пројеката од интереса за Град, у оквиру 

Стручне службе градоначелника, у Буџету Града 

Требиња за 2022. годину. 
 

III 

Ову одлуку ће реализовати Одјељење за финансије у 

сарадњи са Одјељењем за културу, породицу, спорт и 

образовање Града Требиња. 
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-197/22 

Датум: 15.07.2022. 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), 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), а у вези са одредбама Одлуке о мјесним 

заједницама на подручју града Требиња („Службени 

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

Требиња на Тринаестој сједници одржаној дана 15. 07. 2022. 

године, донијела је   

О Д Л У К У 

о Визији развоја мјесних заједница Града Требиња 
 

I 

Усваја се Визија развоја мјесних заједница Града Требиња. 
 

II 

Визија развоја мјесних заједница Града Требиња, из тачке I 

је саставни дио ове Одлуке. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-199/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и Коначне листе најповољнијих понуда 

за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Града Требиња број: 11-053-229-1-3/22 од 16. 05. 2022. 

године, Скупштина Града Требиња на Тринаестој сједници, 

одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Града Требиња 

 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Града Требиња путем прибављања 

писаних понуда број: 11-053-229/22 од 15. 04. 2022. године, 

а у складу са тачком XIX Одлуке о поступку давања у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Града Требиња број: 

09-013-152/20 („Службени гласник Града Требиња“, број 

4/20), прихвата се као најповољнија, понуда достављена на 

име Братислав Пиџула, Обала Луке Вукаловића бб, 

Требиње, за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Града Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Братислав 

Пиџула (у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп 

пољопривредно земљиште у својини Града Требиња 

кога чини појединачна парцела означена као: к.ч. број 

468/1, пашњак 4. класе, површине 5034 м2, уписану у 

ЛН број 86/24, КО Гомиљани 2, укупне површине 5034 

м2, односно 0,5034 ха. 

2) Пољопривредно земљиште из претходног става 

додјељује се у закуп ради обављања воћарске и 

виноградарске производње на период од 20 година, 

рачунајући од дана закључивања уговора о закупу. 

 

III 

1) За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 

ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 

годишње закупнине у износу од 35,24 КМ. Закупац је 

дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву 

годину закупа уплатити годишњу закупнину у износу 

од 31,72 КМ, а која је умањена за износ уплаћене 

кауције.  
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2) Годишња закупнина за све наредне године закупа 

уплаћујe се 30 дана унапријед, на годишњем нивоу у 

износу од 35,24 КМ.   

IV 

На основу ове одлуке градоначелник Града Требиња и 

закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 

земљишта у својини Града Требиња, којим ће се ближе 

утврдити права и обавезе између уговорних страна.  

 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 

 

VI 

Ако закупопримац у року од 60 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-200/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и Коначне листе најповољнијих понуда 

за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Града Требиња број: 11-053-229-1-3/22 од 16. 05. 2022. 

године, Скупштина Града Требиња на Тринаестој сједници, 

одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је 

 

О Д Л У К У  

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Града Требиња 

 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Града Требиња путем прибављања 

писаних понуда, број: 11-053-229/22 од 15. 04. 2022. године, 

а у складу са тачком XIX Одлуке о поступку давања у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Града Требиња број: 

09-013-152/20 („Службени гласник Града Требиња“, број 

4/20), прихвата се као најповољнија, понуда достављена на 

име Свјетлана Шиндик, Кнез Михајлова 2/13, Требиње, за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Свјетлана 

Шиндик (у даљем тексту: закупац), додјељује се у закуп 

пољопривредно земљиште у својини Града Требиња 

коју чине појединачне парцеле катастарске честице 

означене као: к.ч. број 8/1, пашњак 3. класе, површине 

1235 м2, уписана у ЛН број 3/28, к.ч. број 8/2, пашњак 3. 

класе, површине 220 м2, уписана у ЛН број 32, к.ч. број 

155/1, пашњак 3. класе, површине 15538 м2, уписана у 

ЛН број 32, к.ч. број 155/4, пашњак 3. класе, површине 

601 м2, уписана у ЛН број 32, к.ч. број 155/2, пашњак 3. 

класе, површине 5147 м2, уписана у ЛН број 32/28, КО 

Гомиљани 1.   

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 22741 м2, односно 2,2741 ха. Пољопривредно 

земљиште из претходног става додјељује се у закуп 

ради обављања воћарске и виноградарске производње 

на период од 20 година, рачунајући од дана 

закључивања уговора о закупу. 

 

III 

1) За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II 

ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање 

годишње закупнине у износу од 181,93 КМ. Закупац је 

дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву 

годину закупа уплатити годишњу закупнину у износу 

од 163,73 КМ, а која је умањена за износ уплаћене 

кауције.  

2) Годишња закупнина за све наредне године закупа 

уплаћујe се 30 дана унапријед, на годишњем нивоу у 

износу од 181,93 КМ.   

IV 

На основу ове одлуке градоначелник Града Требиња и 

закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног 

земљишта у својини Града Требиња, којим ће се ближе 

утврдити права и обавезе између уговорних страна.  

 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 

 

VI 

Ако закупопримац у року од 60 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о  закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-201/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), 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), члана 

39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

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

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

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

претходно прибављене сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Српске број: 12.03.5-330-1471-12/22 од 17. 06. 2022. године, 

Скупштина Града Требиња на Тринаестој сједници, 

одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

на подручју града Требиња 
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I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју града 

Требиња, путем усменог јавног надметања за обављање 

пољопривредне производње број 11-053-231/22 од 15. 04. 

2022. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија, 

понуда достављена на име Јовица Иванишевић из Требиња, 

за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске које се налази на територији града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Јовица 

Иванишевић из Требиња, (у даљем тексту: закупац) 

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 

својини Републике Српске означено као:  

- к.ч. бр. 1218, ливада II класе, површине 2432 м² и к.ч. 

бр. 985, ливада I класе, површине 1614 м², К.О. 

Драчево, укупне површине 4046 м², све уписано у лист 

непокретности број 300/7. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 4046 м², односно 0,4046 ха. Пољопривредно 

земљиште из претходног става додјељује се у закуп 

ради обављања воћарске и виноградарске  производње, 

на период од 20 година, рачунајући од дана закључи-

вања уговора о закупу. 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 40,00 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 36,10 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од 40,00 КМ. 
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-202/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), 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), члана 

39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

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

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

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

претходно прибављене сагласности Министарства пољо-

првреде, шумарства и водопривреде Републике Српске број: 

12.03.5-330-1471-11/22 од 17. 06. 2022. године, Скупштина 

Града Требиња на Тринаестој сједници, одржаној дана 15. 

07. 2022. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

на подручју града Требиња 
 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју града 

Требиња путем усменог јавног надметања за обављање 

пољопривредне производње број 11-053-231/22 од 15. 04. 

2022. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија, 

понуда достављена на име Винарија „Дабић“ ˗ Тања Дабић 

с.п. Требиње, из Требиња, за додјелу у закуп пољопривре-

дног земљишта у својини Републике Српске које се налази 

на територији града Требиња. 
 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Винарија 

„Дабић“ ˗ Тања Дабић с.п. Требиње, из Требиња, (у 

даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп пољопри-

вредно земљиште у својини Републике Српске означено 

као:  

- К.О. Чичево 2 (дио 4В) – к.ч. бр. 1238/3, ливада I класе, 

укупне површине 20000 м², К.О. Чичево 2, све уписано 

у лист непокретности број 1/21.  

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 20000 м², односно 2,0 ха. Пољопривредно 

земљиште из претходног става додјељује се у закуп 

ради обављања воћарске и виноградарске производње 

на период  од 20 година, рачунајући од дана закључи-

вања уговора о закупу. 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 200,00 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 180,00 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од 200,00 КМ. 
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
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градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 

 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-203/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), 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), члана 

39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

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

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

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

претходно прибављене сагласности Министарства пољо-

привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 

број: 12.03.5-330-1471-6/22 од 17. 06. 2022. године, 

Скупштина Града Требиња на Тринаестој сједници, 

одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

на подручју града Требиња 

 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју града 

Требиња путем прибављања писаних понуда за обављање 

пољопривредне производње број 11-053-230/22 од 15. 04. 

2022. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија 

понуда достављена на име Зоран Ђелмо из Требиња, за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске које се налази на територији града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Зоран Ђелмо из 

Требиња, (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини Републике 

Српске означено као:  

- к.ч. број 1238/3 Чичево 2 (дио 1В), ливада I класе, 

површине 20000 м², КО Чичево 2, уписана у лист 

непокретности број 1/21.  

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 20000 м², односно 2,0 ха. Пољопривредно 

земљиште из претходног става додјељује се у закуп 

ради обављања воћарске и виноградарске производње 

на период од 20 година, рачунајући од дана 

закључивања уговора о закупу. 

 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 200,00 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 180,00 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од 200,00 КМ. 

 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 

 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-204/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), 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), члана 

39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

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

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

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

претходно прибављене сагласности Министарства пољо-

привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 

број: 12.03.5-330-1471-5/22 од 17. 06. 2022. године, 

Скупштина Града Требиња на Тринаестој сједници, 

одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је  
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О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

на подручју града Требиња 
 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју града 

Требиња путем прибављања писаних понуда за обављање 

пољопривредне производње број 11-053-230/22 од 15. 04. 

2022. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту, прихвата се, као најповољнија, 

понуда достављена на име Томо Вучинић из Требиња, за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске које се налази на територији града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Томо Вучинић 

из Требиња, (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини Републике 

Српске означено као:  

- к.ч. број 1238/3 Чичево 2 (дио 2В), ливада I класе, 

површине 13499 м², К.О. Чичево 2, уписана у лист 

непокретности број 1/21. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 13499 м², односно 1,3499 ха. Пољопривредно 

земљиште из претходног става додјељује се у закуп 

ради обављања воћарске и виноградарске производње 

на период од 20 година, рачунајући од дана 

закључивања уговора о закупу. 

 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 134,99 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 121,49 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од 134,99 КМ. 
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-205/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), 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), члана 

39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

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

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

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

претходно прибављене сагласности Министарства пољо-

привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 

број: 12.03.5-330-1471-3/22 од 17. 06. 2022. године, 

Скупштина Града Требиња на Тринаестој сједници, 

одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

на подручју града Требиња 

 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју града 

Требиња путем прибављања писаних понуда за обављање 

пољопривредне производње број 11-053-230/22 од 15. 04. 

2022. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија, 

понуда достављена на име Васо Марић из Требиња, за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске које се налази на територији града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Васо Марић из 

Требиња, (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини Републике 

Српске означено као:  

- к.ч. бр. 1527/1, КО Гомиљани 2 (дио 18 П), виноград I 

класе, површине 20000 м², К.О. Гомиљани 2, уписано у 

лист непокретности број 219/29.  

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 20000 м², односно 2,0 ха. Пољопривредно 

земљиште из претходног става додјељује се у закуп 

ради обављања воћарске и виноградарске производње 

на период од 20 година, рачунајући од дана 

закључивања уговора о закупу. 

 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 200,00 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 180,00 КМ, а која 
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је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од 200,00 КМ. 
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-206/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, брoj 

93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), 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), члана 

39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

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

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

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

претходно прибављене сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Српске број: 12.03.5-330-1471-2/22 од 17. 06. 2022. године, 

Скупштина Града Требиња на Тринаестој сједници, 

одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

на подручју града Требиња 
 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју града 

Требиња путем прибављања писаних понуда за обављање 

пољопривредне производње број 11-053-230/22 од 15. 04. 

2022. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија, 

понуда достављена на име Бранислав Мујичић из Требиња, 

за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске које се налази на територији града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Бранислав 

Мујичић из Требиња, (у даљем тексту: закупац) 

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 

својини Републике Српске означено као:  

- к.ч. бр. 165, пашњаци I класе, површине 8480 м², КО 

Јасен, уписана у лист непокретности број 64/3. 

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 8480 м², односно 0,848 ха. Пољопривредно 

земљиште из претходног става додјељује се у закуп 

ради обављања воћарске и виноградарске производње 

на период од 20 година, рачунајући од дана 

закључивања уговора о закупу. 
 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 84,80 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 76,30 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од 84,80 КМ. 
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-208/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), 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), члана 

39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

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

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

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

претходно прибављене сагласности Министарства пољо-

привреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 
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број: 12.03.5-330-1471-10/22 од 17. 06. 2022. године, 

Скупштина Града Требиња на Тринаестој сједници, 

одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

на подручју града Требиња 

 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју  града 

Требиња путем прибављања писаних понуда за обављање 

пољопривредне производње број 11-053-230/22 од 15. 04. 

2022. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту прихвата се, као најповољнија, 

понуда достављена на име Подрум „СЕКУЛОВИЋ“ из 

Требиња, вл. Секуловић Босиљка с.п., из Требиња, за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске које се налази на територији града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Подрум 

„СЕКУЛОВИЋ“ из Требиња, вл. Секуловић Босиљка 

с.п. из Требиња (у даљем тексту: закупац), додјељује се 

у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике 

Српске означено као:  

- к.ч. бр. 1238/3 Чичево 2 (дио 3В), ливада I класе, 

површине 80000 м², КО Чичево 2, уписана у лист 

непокретности број 1/21.  

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 80000 м², односно 8,0 ха. Пољопривредно 

земљиште из претходног става додјељује се у закуп 

ради обављања воћарске и виноградарске производње 

на период од 20 година, рачунајући од дана 

закључивања уговора о закупу. 

 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 800,00 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 720,00 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед 

на годишњем нивоу у износу од 800,00 КМ. 
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 

 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-209/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), 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), члана 

39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

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

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

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

претходно прибављене сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Српске број: 12.03.5-330-1471-7/22 од 17. 06. 2022. године, 

Скупштина Града Требиња на Тринаестој сједници, 

одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

на подручју града Требиња 

 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју Града 

Требиња путем прибављања писаних понуда за обављање 

пољопривредне производње број 11-053-230/22 од 15. 04. 

2022. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту, прихвата се, као најповољнија, 

понуда достављена на име Саша Вујичић из Требиња, за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске које се налази на територији града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке, на име Саша Вујичић 

из Требиња, (у даљем тексту: закупац) додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини Републике 

Српске означено као:  

- к.ч. број 48, пашњаци IV класе, површине 10750 м², 

К.О. Нецвијеће, уписана у лист непокретности број  

35/0.  

2) Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, 

износи 10750 м², односно 1,075 ха. Пољопривредно 

земљиште из претходног става додјељује се у закуп 

ради обављања сточарске производње на период од 10 

година, рачунајући од дана закључивања уговора о 

закупу. 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 
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закупнине у износу од 75,25 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 67,73 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од 75,25 КМ. 

 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-210/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), 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), члана 

39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

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

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

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

претходно прибављене сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Српске број: 12.03.5-330-1471-8/22 од 17. 06. 2022. године, 

Скупштина Града Требиња на Тринаестој сједници, 

одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

на подручју града Требиња 
 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју града 

Требиња путем прибављања писаних понуда за обављање 

пољопривредне производње број 11-053-230/22 од 15. 04. 

2022. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту, прихвата се, као најповољнија, 

понуда достављена на име Петар Милановић из Требиња, за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске које се налази на територији града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке на име Петар 

Милановић из Требиња (у даљем тексту: закупац), 

додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у 

својини Републике Српске означено као:  

- блок парцела С2, коју чине: к.ч. 3732/29, воћњак II 

класе, површине 2780 м2, к.ч. 3732/30, воћњак II класе, 

површине 6800 м2, к.ч. 3732/31, воћњак II класе, 

површине 975 м2, к.ч. 3732/32, воћњак II класе, 

површине 1400 м2, к.ч. 3732/33, воћњак II класе, 

површине 2210 м2, к.ч. 3732/35, воћњак II класе, 

површине 580 м2, к.ч. 3732/36, воћњак II класе, 

површине 3700 м2, к.ч. 3732/37, воћњак II класе, 

површине 2000 м2, к.ч. 3732/38, воћњак II класе, 

површине 500 м2, к.ч. 3732/126, воћњак II класе, 

површине 225 м2, к.ч. 3732/127, воћњак II класе, 

површине 290 м2, укупне површине 21460 м², К.О. 

Љубомир, уписане у листове непокретности број 168 и 

520, и 

- блок парцела С3 коју чине: к.ч. 3732/1 дио, воћњак II 

класе, површине 20000 м2 и к.ч. 3732/99, воћњак II 

класе, површине 11250 м2, укупне површине 31250 м², 

К.О. Љубомир, уписане у лист непокретности број 168.  

2) Укупна површина додијељеног земљишта износи 52710 

м², односно 5,271 ха. 

3) Пољопривредно земљиште из претходног става 

додјељује се у закуп ради обављања сточарске 

производње на период од 10 година, рачунајући од дана 

закључивања уговора о закупу. 
 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 474,35 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 424,35 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од 474,35 КМ. 
 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 
 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 
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VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-211/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), 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), члана 

39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

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

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

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

претходно прибављене сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Српске број: 12.03.5-330-1471-9/22 од 17. 06. 2022. године, 

Скупштина Града Требиња на Тринаестој сједници, 

одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 

на подручју града Требиња 

 

I 

На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске на подручју града 

Требиња путем прибављања писаних понуда за обављање 

пољопривредне производње број 11-053-230/22 од 15. 04. 

2022. године, а у складу са чланом 59. Закона о 

пољопривредном земљишту, прихвата се, као најповољнија, 

понуда достављена на име Бранко Анђелић из Требиња, за 

додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске које се налази на територији града 

Требиња. 

II 

1) У складу са тачком I ове одлуке на име Бранко Анђелић 

из Требиња (у даљем тексту: закупац), додјељује се у 

закуп пољопривредно земљиште у својини Републике 

Српске означено као:  

- блок парцелу С4 коју чине: к.ч. 3732/1 дио, воћњак II 

класе, површине 30000 м², к.ч. 3732/26, воћњак II класе, 

површине 1700 м² и к.ч. 3732/91, воћњак II класе, 

површине 1700 м², укупне површине 33400 м², К.О. 

Љубомир, уписане у лист непокретности број 168. 

Укупна површина додијељеног земљишта износи 33400 

м², односно 3,34 ха. 

2) Пољопривредно земљиште из претходног става 

додјељује се у закуп ради обављања сточарске 

производње на период од 10 година, рачунајући од дана 

закључивања уговора о закупу. 

 

III 

За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове 

одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње 

закупнине у износу од 300,60 КМ. Закупац је дужан, прије 

закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа 

уплатити годишњу закупнину у износу од 265,60 КМ, а која 

је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина 

за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед, 

на годишњем нивоу у износу од 300,60 КМ. 

 

IV 

На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити 

уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и 

обавезе између уговорних страна. Уговор о закупу 

пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које 

од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном 

земљишту. 

V 

Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног 

уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције. 

 

VI 

Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове 

одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права 

утврђена овом одлуком. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња”. 
 

Број: 09-013-212/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 37. и 38. став 2. Закона о уређењу простора и 

грађењу, („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чл. 17. и 36. Статута Града 

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

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

Тринаестој сједници одржаној дана 15. 07. 2022. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

о  плану парцелације „Алексина Међа“ 

 

I 

Доноси се план парцелације „Алексина Међа“ (у даљем 

тексту План). 

II 

План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

Текстуални дио Плана садржи: 

А.Увод, 

Б. Стање организације, уређења и коришћења простора, 

В. Потребе, могућности, циљеви и правци просторног 

развоја, 

Г. План организације, уређења и коришћења простора, 

Д. Одредбе и смјернице за провођење плана, 

Ђ. Орјентациони трошкови уређења грађевинског 

земљишта. 
 

Графички дио Плана садржи: 

1. Катастарска подлога, 

2. Извод из Урбанистичког плана „Требиње 2015“, 
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3. План парцелације са аналитичко-геодетским елементима 

за пренос Плана на терен, 

4. План просторне организације, 

5. План мреже саобраћајница, 

6. План регулационих и грађевинских линија, 

7. Синтезни план инфраструктуре, 

8. Извод из основне геолошке карте Требиње, 

9. Карта власништва над земљиштем. 
 

III 

План је израдио „Пут Инжењеринг“ д.о.о. Требиње јула 

мјесеца 2022. године, а прилог је и саставни дио ове одлуке. 

                       

IV 

План се излаже на стални јавни увид у Градској управи 

Града Требиња–Одјељење за просторно уређење.  

 

V 

О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно 

уређење. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-213/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 38. став 2. и 52. ст. 1 Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

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

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на Тринаестој сједници одржаној дана 15. 

07. 2022. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Регулационог плана „Засад поље“ 
 

I 

Доноси се измјена и допуна  регулационог плана „Засад 

поље“ (у даљем тексту План). 
 

II 

План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

Текстуални дио Плана садржи: 

А. Уводно образложење, 

Б.  Стање организације, уређења и кориштења простора, 

В. Потребе, могућности и циљеви организације, уређења и                      

    кориштења простора, 

Г. План организације, уређења и кориштења простора, 

Д. Одредбе и смјернице за спровођење Плана. 
 

Графички дио Плана садржи: 

1.а. Геодетско катастарска подлога, 

1.б. Валоризација грађевинског бонитета и посебних  

       вриједности–спратност и намјена, 

1.в. Валоризација грађевинског бонитета и посебних 

       вриједности–бонитет објеката, 

2. Инжињерско-геолошка карта Требиња, 

3. Извод из урбанистичког плана „Требиње 2015“, 

 

4.а. Извод из РП „Засад поље“ (2008 г. „Урбанистички завод 

       РС“ а.д. Бања Лука), 

4.б. Извод из измјене дијела РП „Засад поље“ (2016. године 

     „Пут Инжењеринг“ д.о.о. Требиње), 

5. План рушења, 

6. План организације простора, 

7. План саобраћаја, саобраћајница и нивелације, 

8. План хидротехничке инфраструктуре, 

9. План електро-енергетске и тк инфраструктуре, 

10.План регулационих и грађевинских линија, 

11.План парцелације. 

III 

План је израдила „Контура“ д.о.о. Требиње, а прилог је и 

саставни дио ове одлуке. 

IV 

План се излаже на стални јавни увид у Одјељењу за 

просторно уређење Града Требиња.  
 

V 

О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно 

уређење Града Требиња. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-214/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 38. став 2, 39. ст. 3 и 52. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

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

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на Тринаестој сједници одржаној дана 15. 

07. 2022. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о измјени дијела регулационог плана „Брегови“ (југ) 
 

I 

Доноси се измјена дијела Регулационог плана „Брегови“–југ 

(у даљем тексту План). 

II 

План се састоји од текстуалног и графичког дијела. 

Текстуални дио Плана садржи: 

А. Уводно образложење, 

Б. Стање организације, уређења и кориштења простора, 

В. Потребе, могућности и циљеви организације, уређења и      

    кориштења простора, 

Г. План организације, уређења и коришћења простора, 

Д. Одредбе и смјернице за спровођење Плана. 
 

Графички дио Плана садржи: 

1. Геодетска подлога, 

2. Извод из урбанистичког плана „Требиње 2015“, 

3. Геолошка карта, 

4. Извод из важећег РП „Брегови“, 

5. План рушења, 

6. План организације простора, 

7. План саобраћаја, 

8. План хидротехничке инфраструктуре, 
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9. План енергетске и тк инфраструктуре, 

10. План регулационих и грађевинских линија, 

11. План парцелације. 

III 

План је израдила „Контура“ д.о.о. Требиње, а прилог је и 

саставни дио ове одлуке. 

IV 

План се излаже на стални јавни увид у Одјељењу за 

просторно уређење Града Требиња.  
 

V 

О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно 

уређење Града Требиња. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-215/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21) 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 Тринаестој сједници 

одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о начину финансирања набавке 

рефлектора за потребе стадиона Полице у Требињу 
 

I 

1) У Одлуци о начину финансирања набавке рефлектора 

на стадиону Полице број: 09-013-297/21 од 22. 07. 2021. 

године („Службени гласник Града Tребиња“, број 6/21) 

тачка II мијења се и гласи: „Финансирање изградње 

наведене у тачки I ове Одлуке вршиће се у 2021. 2022. и 

2023. години и то на начин: 

- у 2021. години се финансира у износу од 256.410,00 КМ 

без ПДВ-а, 

- у 2022. години се финансира у износу од 685.000,00 КМ 

без ПДВ-а, 

- у 2023. години се финансира у износу од 730.000,00 КМ 

без ПДВ-а, 

што укупно износи 1.671.410,00 КМ без ПДВ-а. 

2) Уколико се у периоду реализације ове одлуке 

обезбиједе средства за ову намјену из других извора 

финансирања, кориговаће се износи финансирања из 

Буџета Града Требиња.“ 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-216/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 16. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21), члана 72. Статута Града Требиња 

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

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

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

сједници одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

 о прихватању иницијативе општине Равно 
 

I 

Прихвата се иницијатива општине Равно за изградњу 

водоводног система „Требиње–Иваница“. 

 

II 

Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња за 

закључење свих неопходних Споразума и других аката са 

надлежним органима и институцијама, а који се односе на 

склапање финансијске конструкције, прибављање докуме-

нтације (пројеката, елабората, студија и слично), у циљу 

реализације међуентитетског пројекта, односно пројекта 

локалних заједница „Изградња водоводног система 

„Требиње–Иваница“. 

III 

Све потребне активности у циљу реализације овог Пројекта 

реализоваће се у најкраћем разумном року и у тијесној 

сарадњи са надлежним органима и јавним предузећима, 

придржавајући се позитивних законских прописа и 

проводећи неопходну процедуру. 
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-217/22 

Датум: 15.07.2022. 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 36. став 2 тачка 13. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

Тринаестој сједници одржаној дана 15. 07. 2022. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о преносу права коришћења система видео–надзора 

града Требиња на Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске, без накнаде 
 

I 

Град Требиње као власник система видео–надзора преноси 

право коришћења тог система на Министарство 

унутрашњих послова Републике Српске, без накнаде. 
 

II 

Саставни дио ове Одлуке је попис средстава која чине 

систем видео–надзора и на које се преноси право 

коришћења из тачке I ове одлуке. 
 

III 

1) Пренос права коришћења система видео˗надзора из 

тачке I ове одлуке везан је за промјену важећих 

прописа, односно Закона о заштити личних података 

(„Службени гласник БиХ“, број 49/06, 76/11 и 89/11) и 

Закона о полицији и унутрашњим пословима 
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(„Службени гласник Републике Српске“, број 57/16, 

110/16, 115/18, 58/19 и 82/19) и Правилника о садржају, 

начину вођења и роковима чувања евиденција које води 

Министарство унутрашњих послова РС („Службени 

гласник Републике Српске“, број 50/17 и 102/18), 

којима је дефинисано да приступ цјелокупном систему 

видео–надзора могу имати само службеници 

Министарства унутрашњих послова. 

2) Уколико дође до промјене ових прописа у смислу да се 

омогући приступ систему видео–надзора и другим 

правним или физичким лицима, Скупштина Града ће 

усагласити ову одлуку. 

IV 

Скупштина Града је сагласна да се, евентуално дограђени 

или модернизовани дио видео–система, такође уступи на 

коришћење Министарству унутрашњих послова РС под 

условима под којима се овом одлуком уступа систем из 

тачке II ове одлуке. 

V 

Град Требиње, као власник система видео–надзора из тачке 

II ове одлуке – систем уступљен на кориштење без накнаде 

и води у оквиру својих рачуноводствених евиденција у 

складу са прописима који регулишу ову област и најмање 

једном годишње документује стање средстава система.  
 

VI 

Градоначелник Града Требиња и овлашћени представник 

МУП-а РС ће закључити Споразум о сарадњи којим ће се 

детаљније дефинисати услови, коришћења, одржавања, 

модернизације и проширења система видео–надзора града 

Требиња, с циљем постизања већег нивоа безбједности 

грађана, њихове имовине и безбједности саобраћаја. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-221/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 348. став 4. Закона о стварним правима 

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

95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16,36/19 и 61/21) 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 Тринаестој 

сједници одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је 
  

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени некретнина 
 

I 

Град Требиње даје некретнинe означене као: 

- к.ч. број 818/2, описана као неплодно, површине 36м2, 

- к.ч. број 818/3, описана као неплодно, површине 36м2, 

- к.ч. број 818/4, описана као неплодно, површине 36м2, 

све уписане у ЗК уложак број 2267 КО СП Горица, 

власништво Града Требиња са 1/1 дијела, а што по 

новом операту одговара к.ч. број 1462/3, 1462/4, 1462/5 

КО Горица 1 уписане у Пл. број 1746, посјед Града 

Требиња са 1/1 дијела, а за некретнину наведену у 

тачки 2. ове одлуке. 

II 

Шишковић Илија, син Гојка из Требиња и Шишковић 

Миона, кћи Гојка, дају некретнину означену као к.ч. број 

364/17, описана као економско двориште површине 108м2, 

уписане у Зк. ул. број 30 К.О. СП Горица, сувласништво 

Шишковић Илија и Шишковић Миона са ½ дијела, а што по 

новом операту одговара к.ч. број 1461/3 К.О. Горица 1 

уписане у Пл. број 530, посјед Шишковић Илија и 

Шишковић Миона са 1/2 дијела. 

 

III 

1) На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени 

некретнина којим ће бити регулисана међусобна права 

и обавезе уговорних страна. 

2) Овлашћује се градоначелник Града Требиња, господин 

Мирко Ћурић, да поменути уговор потпише и овјери у 

нотарској канцеларији. 

IV 
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о замјени 

некретнина број 09-013-13/15 од 16. 02. 2015. године 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 1/15). 
 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-222/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21), 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 тачке IX Одлуке о утврђивању 

критеријума за избор, именовања и разрјешења органа у 

јавним установама и јавним предузећима чији је оснивач 

Град Требиње („Службени гласник Града Требиња“, број 

4/17), Скупштина Града Требиња на Тринаестој сједници 

одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о разрјешењу члана Управног одбора  

ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ 

 

1. Госпођица Маја Сорајић разрјешава се дужности члана 

Управног одбора ЈУ „Туристичка организација Града 

Требиња“, на лични захтјев.  

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-223/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 
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41/03) 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), Скупштина Града Требиња на Тринаестој 

сједници, одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора  

ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ 
 

1. Госпођа Миљана Дрињак-Митровић именује се на 

мјесто вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ 

„Туристичка организација Града Требиња“, до 

завршетка поступка јавне конкуренције. 

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-224/22 

Датум: 15.07.2022. 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 Тринаестој 

сједници одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о остваривању Програма рада 

Скупштине за период јануар–март 2022. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-196/22 

Датум: 15.07.2022. 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 

чл. 150. и 157. Пословника о раду Скупштине Града 

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

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

сједници одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о вјерској, националној и 

етничкој толеранцији на простору града Требиња у 

2021. години.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-198/22 

Датум: 15.07.2022. 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 

чл. 126, 150. и 157. Пословника о раду Скупштине Града 

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

8/17 и 9/18), Скупштина Града Требиња, разматрајући 

приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача и 

додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске на подручју града Требиња, на 

Тринаестој сједници одржаној дана 15. 07. 2022. године, 

донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Не усваја се Одлука о избору најповољнијег понуђача и 

додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске на име Јелене Голубовић из 

Требиња, означеног као: к.ч. бр. 1409/1, пашњаци IV 

класе, површине 1902 м², К.О. Полице 1, уписана у лист 

непокретности број 631/508.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-207/22 

Датум: 15.07.2022. 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 

чл. 126, 150. и 157. Пословника о раду Скупштине Града 

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

8/17 и 9/18), Скупштина Града Требиња, разматрајући 

приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје 

непокретности у својини Града Требиња, на Тринаестој 

сједници одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Не усваја се Одлука о начину и условима јавне продаје 

непокретности у својини Града Требиња коja je 

означенa као: к.ч. број 231/2 К.О. Жупа, описана као 

Јазина, стамбени објекат, површине 162м2 и Јазина, 

двориште, површине 235м2 уписана у Лн. број 40, право 

својине Град Требиње са 1/1 дијела, укупне површине 

397м2.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-218/22 

Датум: 15.07.2022. 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 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на Тринаестој сједници 

одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се План имплементације Стратегије развоја 

града Требиња 2018–2027. године за период 1. јануар–

31. децембар 2022. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-220/22 

Датум: 15.07.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
__________________________________________________________________________ 
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На основу члана 14. Закона о експрoпријацији („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), по захтјеву ЗП “Електро-Херцеговине“ а.д. 

Требиње, Скупштина Града Требиња на Тринаестој 

сједници одржаној дана 15. 07. 2022. године, донијела је 
 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 

1. Да је у сврху планиране изградње стубне трафостанице 

СТС 10/0,4 кV Петровићи са прикључним 

средњенапонским далеководом у сврху квалитетне 

испоруке и снабдијевања електричном енергијом за 

насеља Хум–Петровићи на подручју града Требиња, 

потребно извршити непотпуну експропријацију на 

катастарским честицама означеним као:  

- к.ч. број 533/60 (стари операт) К.О. Рашевићи и 

- к.ч. број 1078/11 и 1079/9 (стари операт) К.О. 

Куртовићи. 

2. Из наведеног разлога Скупштина Града Требиња 

мишљења је да је основано да Влада Републике Српске 

донесе Одлуку у смислу члана 14. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15), о 

утврђивању општег интереса за изградњу стубне 

трафостанице СТС 10/0,4 кV Петровићи са прикључним 

средњенапонским далеководом на подручју насеља 

Хум–Петровићи, у сврху квалитетне испоруке и 

снабдијевања електричном енергијом, те да се у ту 

сврху може приступити непотпуној  експропријацији 

поменутих некретнина. 
 

Број: 09-013-219/22 

Датум: 15.07.2022. 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) и чл. 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 бесплатном кориштењу услуге смјештаја за пацијенте 

са пребивалиштем у Требињу и њихову пратњу, упућене 

из здравствених установа из Требиња за УКЦ Бања 

Лука на дијагностичке и контролне прегледе 
 

I 

Овом одлуком утврђују се критеријуми за остваривање 

права на бесплатно кориштење услуге  смјештаја за 

пацијенте са пребивалиштем у Требињу и њихову пратњу, 

упућене из здравствених установа из Требиња за УКЦ Бања 

Лука на дијагностичке и контролне прегледе. 

Смјештај је обезбијеђен у објекту „еМ хостел“ у Бањој 

Луци, а подразумијева једно ноћење за пацијента и једну 

особу у његовој пратњи. 

II 

За остваривање права по овој одлуци могу се пријавити сви 

пацијенти са пребивалиштем у Требињу који имају уредно 

овјерене упутнице  из здравствених установа из Требиња за 

УКЦ Бања Лука, на дијагностичке и контролне прегледе, а 

за које здравствене установе нису у обавези да  обезбиједе 

санитетски превоз у складу са „Правилником о садржају, 

обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 102/11, 

117/11, 128/11, 101/12, 28/16, 83/16, 109/17, 115/17, 17/18, 

53/18, 59/18, 112/18, 17/19, 98/19, 21/20, 19/21, 51/21 и 

80/21). 
 

III 

1) Пријаве за остваривање права по овој одлуци ће се 

подносити на посебном обрасцу који ће бити у прилогу  

одлуке. 

2) Уз образац је потребно приложити слиједеће 

документе: 

- копију упутнице из здравствених установа у 

Требињу за УКЦ Бања Лука на дијагностичке и 

контролне прегледе; 

- Увјерење о пребивалишту из ЦИПС-а ( образац 

ПБ4А). 

IV 

1) Образац пријаве и документација подносе се у писаној 

форми на адресу Град Требиње, Градска управа, Вука 

Караџића бр. 2, у периоду од 08 до 15 часова. 

2) Оцјена испуњености услова из ове одлуке разматраће се 

у оквиру Одјељења за културу, породицу, спорт и 

образовање, након чега ће се доставити приједлог 

рјешења градоначелнику, ради доношења одговарајућег 

акта за реализацију захтјева. 
 

V 

Средства за реализацију ове Одлуке обезбијеђена су у 

Буџету Града Требиња за 2022. годину, на позицији 4152 –

грантови из области здравствено инвалидске заштите у 

оквиру Одјељења за културу, породицу, спорт и 

образовање.  

VI 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 

културу, породицу, спорт и образовање и Одјељење за 

финансије. 

VII 

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

„Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-022-55/22                                    Градоначелник 

Датум: 05.07.2022. 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-

179-2022 од 17. 06. 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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4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 

7.000,00 КМ, 

а увећава сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

општу управу: 

5112 – издаци за реконструкцију и инвестиционо 

одржавање за износ од 7.000,00 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: 11-400-289/22                                  Градоначелник 

Датум: 20.06.2022. 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-

182-1/2022 од 23. 06. 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 позиција у оквиру Одјељења за финансије, на 

сљедећи начин: 

6311 – Издаци по основу ПДВ-а по пројектима за износ 

од 100.000,00 КМ, 

а увећавају сљедеће позиције у оквиру Одјељења за 

туризам, пољопривреду и предузетништво, на сљедећи 

начин: 

4881 – трансфери унутар исте јединице власти за износ 

од 15.000,00 КМ, 

6382 – остали издаци из трансакција са другим 

буџетским корисницима исте јединице власти за износ 

од 85.000,00 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: 11-400-293/22                                  Градоначелник 

Датум: 23.06.2022. 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), члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

на основу Споразума број: 11-122-103/21 од 21. 06. 2021. 

године и Одлуке о начину и условима пружања финансијске 

подршке за реализацију пројеката одобрених у оквиру 

Interreg Јадранско–јонског програма транснационалне 

сарадње (АДРИОН) број: 09-013-225/21 од 24. 05. 2021. 

године, градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Одобрава се пренос средстава у висини од 24.140,00 

КМ са Одјељења за туризам, пољопривреду и 

предузетништво са позиције 6382 – остали издаци из 

трансакција и износ од 4.260,00 КМ са позиције 4881 – 

трансфери унутар исте јединице, Развојној агенцији 

Града Требиња ТРЕДЕА, на рачун пројекта „Promotion 

of natural and cultural heritage to develop sustainable 

tourism in protected areas – ProNaCul“, број: 

5559000048819571 код Нове банке а.д. Бања Лука, на 

име финансијске подршке за реализацију пројеката 

одобрених у оквиру Interreg ADRIATIC – IONIAN 

COOPERATION PROGRAMME 2014-2020-ADRION”. 

2. Обавезује се корисник средстава да Граду Требињу 

рефундира укупна уплаћена средства, сходно 

правилима програма АДРИОН, којим је дефинисано да 

се пројектним партнерима рефундира 85% од укупног 

износа утрошених средстава. 

3. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-400-293-1/22                                  Градоначелник 

Датум: 23.06.2022. 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), члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

на основу Споразума број: 11-122-103/21 од 21. 06. 2021. 

године и Одлуке о начину и условима пружања финансијске 

подршке за реализацију пројеката одобрених у оквиру 

Interreg Јадранско–јонског програма транснационалне 

сарадње (АДРИОН) број: 09-013-225/21 од 24. 05. 2021. 

године, градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Одобрава се пренос средстава у висини од 60.860,00 

КМ са Одјељења за туризам, пољопривреду и 

предузетништво, позиција 6382 – остали издаци из 

трансакција са другим буџетским корисницима исте 

јединице власти и износ од 10.740,00 КМ са позиције 

4881 ˗ трансфери унутар исте јединице власти, 

Развојној агенцији Града Требиња ТРЕДЕА, на рачун 

пројекта „Emotional Technologies for the cultural heritage 

valorisation within transnational undergrounds – 

EMOUNDERGROUNDS”, број: 5559000048819474 код 

Нове банке а.д. Бања Лука, на име финансијске 

подршке за реализацију пројеката одобрених у оквиру 

Interreg Јадранско-јонског програма транснационалне 

сарадње (АДРИОН). 

2. Обавезује се корисник средстава да Граду Требињу 

рефундира укупна уплаћена средства, сходно 

правилима програма АДРИОН, којим је дефинисано да 

се пројектним партнерима рефундира 85% од укупног 

износа утрошених средстава. 

3. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-400-294/22                                     Градоначелник 

Датум: 23.06.2022. године                       Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 
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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-

187-2022 од 07. 07. 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 позиције: 

у оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 5111 – Издаци за изградњу и прибављање објеката 

3.700,00 КМ, 

- Изградња парка Херцеговаца за износ од 3.700,00 КМ, 

- 5112 – Издаци за реконструкцију и инвестиционо 

одржавање 15.300,00 КМ, 

- Проширење и санација градске депоније и изградња 

сортирнице за рециклажу отпада за износ од 15.300,00 

КМ, 

а увећавају позиције: 

у оквиру Стручне службе градоначелника: 

- 5112 – Издаци за реконструкцију и инвестиционо 

одржавање 19.000,00 КМ, 

- Реновирање објеката за извођење наставе на 

Пољопривредном факултету – смјер агромедитеранска 

производња за износ од 19.000,00 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: 11-400-307/22                                   Градоначелник 

Датум: 08.07.2022. 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-

189-2022 од 08.07.2022. 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 

комунално–инспекцијске послове: 

- 5117 – издаци за нематеријалну произведену имовину 

за износ од 16.000,00 КМ, 

а увећава сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

комунално–инспекцијске послове: 

- 4125 – расходи за текуће одржавање (материјал за јавну 

расвјету) за износ од 16.000,00 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: 11-400-329/22                                   Градоначелник 

Датум: 15.07.2022. 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), 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 висину цијене рада у Јавној установи за предшколско  

васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на обрачун плата по цијени рада у износу 

од 110,00 КМ за Јавну установу за предшколско васпитање 

и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-12-2/22                                         Градоначелник 

Датум: 27.06.2022. 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), 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 висину цијене рада у Јавној установи „Центар за 

информисање и образовање“ Требиње  
 

I 

У складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-

012-2-1574/22 од 19. 05. 2022. године („Службени гласник 

Републике Српске“, број 45/22), даје се сагласност на 

обрачун плата по цијени рада у износу од 110,00 КМ за 

Јавну установу „Центар за информисање и образовање“ 

Требиње. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-022-47/22                                        Градоначелник 

Датум: 05. 07. 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), 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 висину цијене рада у Јавној установи 

 „Центар за социјални рад“ Требиње  
 

I 

У складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-

012-2-1574/22 од 19. 05. 2022. године („Службени гласник 

Републике Српске“, број 45/22), даје се сагласност на 

обрачун плата по цијени рада у износу од 110,00 КМ за 

Јавну установу „Центар за социјални рад“ Требиње. 
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II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-022-48/22                                        Градоначелник 

Датум: 05. 07. 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), 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 висину цијене рада у Развојној агенцији Града 

Требиња ТРЕДЕА  
 

I 

У складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-

012-2-1574/22 од 19. 05. 2022. године („Службени гласник 

Републике Српске“, број 45/22), даје се сагласност на 

обрачун плата по цијени рада у износу од 110,00 КМ за 

Развојну агенцију Града Требиња ТРЕДЕА. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-022-49/22                                        Градоначелник 

Датум: 05. 07. 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), 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 висину цијене рада у Аграрном фонду Града Требиња  
 

I 

У складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-

012-2-1574/22 од 19. 05. 2022. године („Службени гласник 

Републике Српске“, број 45/22), даје се сагласност на 

обрачун плата по цијени рада у износу од 110,00 КМ за 

Аграрни фонд Града Требиња. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-022-50/22                                       Градоначелник 

Датум: 05. 07. 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), 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 висину цијене рада у Јавној установи  

„Туристичка организација Града Требиња“  
 

I 

У складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-

012-2-1574/22 од 19. 05. 2022. године („Службени гласник 

Републике Српске“, број 45/22), даје се сагласност на 

обрачун плата по цијени рада у износу од 110,00 КМ за 

Јавну установу „Туристичка организација Града Требиња“. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-022-51/22                                       Градоначелник 

Датум: 05. 07. 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), 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 висину цијене рада у Јавној установи  

„Дом младих“ Требиње  
 

I 

У складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-

012-2-1574/22 од 19. 05. 2022. године („Службени гласник 

Републике Српске“, број 45/22), даје се сагласност на 

обрачун плата по цијени рада у износу од 110,00 КМ за 

Јавну установу „Дом младих“ Требиње. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-022-52/22                                       Градоначелник 

Датум: 05. 07. 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), 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 висину цијене рада у Јавној установи 

 „Културни центар“ Требиње  
 

I 

У складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-

012-2-1574/22 од 19. 05. 2022. године („Службени гласник 

Републике Српске“, број 45/22), даје се сагласност на 

обрачун плата по цијени рада у износу од 110,00 КМ за 

Јавну установу „Културни центар“ Требиње. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
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Број: 11-022-53/22                                       Градоначелник 

Датум: 07. 07. 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 систематизацији радних мјеста у Јавној 

установи „Екологија и безбједност“ Требиње 
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о систематизацији радних 

мјеста у Јавној установи „Екологија и безбједност“ 

Требиње, број: 82/22 од 29. 06. 2022. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-022-46/22                                      Градоначелник 

Датум: 08.07.2022. 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), 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 висину цијене рада у  

Јавној установи „Базени“ Требиње  
 

I 

У складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-

012-2-1574/22 од 19. 05. 2022. године („Службени гласник 

Републике Српске“, број 45/22), даје се сагласност на 

обрачун плата по цијени рада у износу од 110,00 КМ за 

Јавну установу „Базени“ Требиње. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-56/22                                       Градоначелник 

Датум: 12. 07. 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), 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 висину цијене рада у Јавном комуналном предузећу 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње  

 

 

I 

У складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-

012-2-1574/22 од 19. 05 2022. године („Службени гласник 

Републике Српске“, број 45/22), даје се сагласност на 

обрачун плата по цијени рада у износу од 110,00 КМ за 

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ д.о.о. 

Требиње. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-58/22                                       Градоначелник 

Датум: 12. 07. 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), 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 висину цијене рада у  

Јавном предузећу „Радник“ Требиње  

 

I 

У складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-

012-2-1574/22 од 19. 05. 2022. године („Службени гласник 

Републике Српске“, број 45/22), даје се сагласност на 

обрачун плата по цијени рада у износу од 110,00 КМ за 

Јавно предузеће „Радник“ Требиње. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-022-59/22                                       Градоначелник 

Датум: 12. 07. 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 

Аграрном фонду Града Требиња на Правилник о 

условима и начину коришћења система  

за наводњавање на подручју града Требиња 

 

I 

Даје се сагласност Аграрном фонду Града Требиња на 

Правилник о условима и начину коришћења система за 

наводњавање на подручју града Требиња, број: 211/22 од 

13. 06. 2022. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
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Број: 11-022-44/22                                        Градоначелник 

Датум: 13. 07. 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 

Аграрном фонду Града Требиња на Правилник о 

утврђивању накнаде за коришћење  

система за наводњавање на подручју града Требиња 
 

I 

Даје се сагласност Аграрном фонду Града Требиња на 

Правилник о утврђивању накнаде за коришћење система за 

наводњавање на подручју града Требиња, број: 211-1/22 од 

13. 06. 2022. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-022-44-1/22                                     Градоначелник 

Датум: 13. 07. 2022. године                      Мирко Ћурић, с.р. 

__________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за комунално-инспекцијске послове Града 

Требиња, Вука Караџића, 89101 Требиње, на основу 

Рјешења број: 05-372-26/22 од 15. 06. 2022. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у Регистарском листу број: 01-255, упис 

оснивања Заједнице етажних власника, Требиње, улица 

Херцег Стефана Косаче број 8. Оснивачи: 6 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 Новица Будинчић, 

предсједник Скупштине, самостално и без ограничења. 

Заједницу представља и Срђан Пецељ замјеник 

предсједника Скупштине, самостално и без ограничења.  

 

Број: 05-372-26/22                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 15. 06. 2022. године          Спасоје Радовић, с.р. 

___________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за комунално-инспекцијске послове Града 

Требиња, Вука Караџића, 89101 Требиње, на основу 

Увјерења број: 05-372-27/22 од 22. 06. 2022. године, 

извршило је промјену уписа у Регистар заједница етажних 

власника стамбених зграда, у улици Трг Петрал бб у 

Требињу, у Регистарском листу број: 01-196, имена нових 

заступника. У Регистар заједница уписује се Марко Рикало, 

лице овлаштено да представља заједницу самостално и без 

ограничења. Брише се ранији заступник заједнице Ранко 

Јовановић. Лице овлаштено за заступање је и Срђан Ћурић, 

самостално и без ограничења.  

 

Број: 05-372-27/22                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 22. 06. 2022. године          Спасоје Радовић, с.р. 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Датум: 15.07.2022. год.                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA-Број: 7                       Страна:   21 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

1. Одлука o Просторном плану Града Требиња,         1 

2. Одлука о прихватању суфинансирања пројекта „ReCulture – Ребрендирање установа културе Западног Балкана“,  2 

3. Одлука о визији развоја мјесних заједница града Требиња,       2 

4. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Града Требиња  

на име Братислав Пиџула,           2 

5. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Града Требиња  

на име Свјетлана Шиндик,           3 

6. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске, на подручју града Требиња, на име Јовица Иванишевић из Требиња,    3 

7. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске, на подручју града Требиња, на име Винарија „Дабић“ –Тања Дабић с. п. Требиње из Требиња,  4 

8. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске, на подручју града Требиња, на име Зоран Ђелмо из Требиња,    5 

9. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске, на подручју града Требиња, на име Томо Вучинић из Требиња,    5 

10. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске, на подручју града Требиња, на име Васо Марић из Требиња,     6 

11. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске, на подручју града Требиња, на име Бранислав Мујичић из Требиња,    7 

12. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике  

Српске, на подручју града Требиња, на име Подрум „СЕКУЛОВИЋ“ из Требиња, власник Босиљка Секуловић, 7 

13. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске, на подручју града Требиња, на име Саша Вујичић из Требиња,    8 

14. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске, на подручју града Требиња, на име Петар Милановић из Требиња,    9 

15. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске, на подручју града Требиња, на име Бранко Анђелић из Требиња,    10 

16. Одлука о Плану парцелације „Алексина Међа“,        10 

17. Одлука о измјени и допуни Регулационог плана „Засад поље“,       11 

18. Одлука о измјени дијела Регулационог плана „Брегови“ (Југ),       11 

19. Одлука о измјени Одлуке о начину финансирања набавке рефлектора за потребе стадиона Полице у Требињу, 12 

20. Одлука о прихватању иницијативе Општине Равно,        12 

21. Одлука о преносу права коришћења система видео˗надзора Града Требиња на Министарство унутрашњих послова 

Републике Српске, без накнаде,          12 

22. Одлука о замјени некретнина,          13 

23. Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње,  

госпођице Маје Сорајић, на лични захтјев,         13 

24. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ 

Требиње, госпође Миљане Дрињак-Митровић,        13 

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

јануар–март 2022. године,           14 

26. Закључак о прихватању Извјештаја о вјерској, националној и етничкој толеранцији на простору града Требиња 

у 2021. години,            14 

27. Закључак о неусвајању Одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта  

у својини Републике Српске, на подручју града Требиња, на име Јелена Голубовић из Требиња,   14 

28. Закључак о неусвајању Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња, 14 

29. Закључак о прихватању Плана имплементације Стратегије развоја града Требиња 2018–2027.  

за период 01. 01. 2022–31. 12. 2022. године,         14 

30. Мишљење Скупштине Града ради доношења одлуке Владе Републике Српске у општем интересу 

(К.О. Рашевићи и К.О. Куртовићи).          15 

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Одлука о бесплатном кориштењу услуге смјештаја за пацијенте са пребивалиштем у Требињу и њихову пратњу, 

упућене из здравствених установа из Требиња за УКЦ Бања Лука на дијагностичке и контролне прегледе, 15 

2. Закључак,             15 

3. Закључак,             16 
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4. Закључак,             16 

5. Закључак,             16 

6. Закључак,             16 

7. Закључак,             17 

8. Сагласност на висину цијене рада у Јавној установи за предшколско васпитање и образовање дјеце  

„Наша радост“ Требиње,           17 

9. Сагласност на висину цијене рада у Јавној установи „Центар за информисање и образовање“ Требиње,  17  

10. Сагласност на висину цијене рада у Јавној установи „Центар за социјални рад“ Требиње,   17  

11. Сагласност на висину цијене рада у Развојној агенцији Града Требиња ТРЕДЕА,    18  

12. Сагласност на висину цијене рада у Аграрном фонду Града Требиња,      18  

13. Сагласност на висину цијене рада у Јавној установи „Туристичка организација Града Требиња“,   18  

14. Сагласност на висину цијене рада у Јавној установи „Дом младих“ Требиње,     18  

15. Сагласност на висину цијене рада у Јавној установи „Културни центар“ Требиње,    18 

16. Сагласност на Правилник о систематизацији радних мјеста у Јавној установи  

„Екологија и безбједност“ Требиње,          19 

17. Сагласност на висину цијене рада у Јавној установи „Базени“ Требиње,      19 

18. Сагласност на висину цијене рада у Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње,   19 

19. Сагласност на висину цијене рада у Јавном предузећу „Радник“ Требиње,     19 

20. Сагласност Аграрном фонду Града Требиња на Правилник о условима и начину коришћења система  

за наводњавање на подручју града Требиња,         19 

21. Сагласност Аграрном фонду Града Требиња на Правилник о утврђивању накнаде за коришћење система  

за наводњавање на подручју града Требиња.         20 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,      20 

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.      20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

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

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

 

 

 


