СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година L

Требиње, 26.06.2013. године

На основу члана 4. Закона о промету непокретности
(„Службени лист СР БиХ“, број 38/78, 4/89, 29/90 и
22/91), Закона о измјенама и допунама Закона о
промету непокретности („Службени гласник Републике Српске“, број 29/94) и члана 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 24.06.2013. године, донијела је
О Д Л У К У
о промјени намјене некретнина које су изгубиле
својство непокретности у општој употреби – јавно
добро
Члан 1.
Утврђује се да су изгубиле статус непокретности у
општој употреби (јавно добро) некретнине означене
као:
- к.ч. број 5480/3, пут у површини од 63 m², све
уписане у зк. уложак број 19 К.О. СП Требиње,
као јавно добро.
Члан 2.
У земљишним књигама Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручне
јединице Требиње, у „Б“ листу на некретнинама из
члана 1. ове одлуке има се брисати упис јавног добра,
те исти уписати у одговарајући земљишно књижни
уложак исте катастарске општине, уз укњижбу
државна својина са правом располагања Града
Требиња.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број: 6

промету непокретности („Службени гласник Републике Српске“, број 29/94) и члана 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 24.06.2013. године, донијела је
О Д Л У К У
о промјени намјене некретнина које су изгубиле
својство непокретности у општој
употреби – јавно добро
Члан 1.
Утврђује се да су изгубиле статус непокретности у
општој употреби (јавно добро) некретнине означене
као:
- к.ч. број 617/32, пашњак „Кулина бара“ у површини од 381 m²,
- к.ч. број 617/33, пашњак „Кулина бара“ у површини од 461 m²,
- к.ч. број 617/34, пашњак „Кулина бара“ у површини од 448 m²,
- к.ч. број 617/35, пашњак „Кулина бара“ у површини од 423 m²,
све уписане у зк. уложак број 28 К.О. СП Гомиљани,
као јавно добро.
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Члан 2.
У земљишним књигама Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручне
јединице Требиње, у „Б“ листу на некретнинама из
члана 1. ове одлуке има се брисати упис јавног добра,
те исти уписати у одговарајући земљишно књижни
уложак исте катастарске општине, уз укњижбу
државна својина са правом располагања Града
Требиња.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

На основу члана 4. Закона о промету непокретности
(„Службени лист СР БиХ“, број 38/78, 4/89, 29/90 и
22/91), Закона о измјенама и допунама Закона о
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

На основу члана 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13), а у
складу са чланом 26. Закона о попису становништва,
домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013.
године („Службени гласник БиХ“, број 10/12 и 18/13)
и члана 7. став 1. Закона о организацији и спровођењу
Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013.
године у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“, број 70/12 и 39/13), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 24.06.2013.
године, донијела је
ОДЛУКУ
o формирању Пописне комисије Града Требиња за
попис становништва, домаћинстава и станова у
БиХ 2013. године
I
Овом одлуком формира се Пописна комисија Града
Требиња за Попис становништва, домаћинстава и
станова у БиХ 2013. године.
У састав Комисије именују се:
1. Милка Бутулија, предсједник
2. Борис Кундачина, службеник Републичке
управе за геодетске и имовинско правне
послове – Подручна јединица Требиње, члан
3. Славица Вујадин, члан
4. Фарук Тичић, члан
5. Велибор Бодирога, члан.
II
Пописна комисија Града Требиња обавља следеће
послове:
- руководи припремама, организовањем и спровођењем Пописа на територији Града,
- врши избор и именовање инструктора и пописивача за подручје Града,
- обавјештава становништво о значају Пописа,
начину и времену његовог спровођења, о правима
и дужностима грађана и начину извршавања
обавеза у Попису,
- брине о правилној примјени методолошких и
организационих упутстава,
- преузима штампани пописни материјал и дијели
га инструкторима који га даље дистрибуирају
пописивачима,
- осигурава просторије и услове за спровођење
обуке градских инструктора и пописивача,
- проводи надзор над радом инструктора и осталих
учесника у Попису,
- издаје пописна овлашћења за рад учесницима у
Попису,
- предузима мјере које гарантују комплетан обухват јединица Пописа,
- преузима пописни материјал од инструктора,
организује и контролише обухват и квалитет
пописног материјала,

-

-
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обезбјеђује складиштење пописног материјала уз
испуњење прописаних безбједоносних мјера и
услова одређених Законом о заштити личних
података,
организује превоз и правовремено достављање
пописног материјала на мјесто уноса,
припрема обрачун трошкова насталих за припрему и спровођење Пописа у складу са инструкцијама.

III
За свој рад Пописна комисија одговара Републичком
заводу за статистику Републике Српске.
Пописна комисија по завршетку послова из тачке II
ове одлуке подноси извјештај о раду Републичком
заводу за статистику РС, најкасније до 31.10.2013.
године.
IV
Средства за финансирање рада Пописне комисије
Града Требиња и осталог особља које ће се
ангажовати за теренски рад плаћаће Агенција за
статистику БиХ и Републички завод за статистику
Републике Српске, а средства за плаћање су
обезбијеђена из Гранта ДЕК-у БиХ, Буџета БиХ и
Буџета Републике Српске.
V
Мандат чланова Пописне комисије траје од дана
именовања, па до завршетка свих пописних активности теренског рада, укључујући и постпописну
анкету, уколико Пописна комисија буде у узорку за ту
анкету.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-251/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:24.06.2013. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 40. став 1. и 2. Закона о заштити од
пожара („Службени гласник Републике Српске“, број
71/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
24.06.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о оснивању Територијалне ватрогасне јединице
Требиње
Члан 1.
Оснива се Територијална ватрогасна јединица Требиње (у даљем тексту: Територијална ватрогасна
јединица) као посебна унутрашња организациона
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јединица Административне службе Града Требиња (у
даљем тексту: Административна служба).

законом и општим актом о организацији и систематизацији радних мјеста у Административној служби.

Члан 2.
Територијална ватрогасна јединица је професионална
ватрогасна јединица за подручје Града Требиња.

Члан 5.
Средства за финансирање рада Територијалне
ватрогасне јединице обезбјеђују се у Буџету Града,
као и из прихода које оствари Територијална ватрогасна јединица вршењем услуга у складу са Законом и
овом одлуком, из других намјенских средстава за ову
Јединицу те из других извора у складу са Законом и
актима органа Града.

Члан 3.
Дјелокруг и надлежности Територијалне ватрогасне
јединице су:
-

-

-

-

-

-

обављање законом утврђених дјелатности професионалних ватрогасних јединица (дјелатност:
84.25),
учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне
интервенције,
гашење пожара и спасавање људи и имовине
угроженим пожаром и елементарним непогодама,
спровођење мјера заштите од пожара утврђених
Планом заштите од пожара Града Требиња,
пружање техничке помоћи у незгодама и опасним
ситуацијама,
остваривање задатака јединица цивилне заштите у
складу са Законом о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12),
врши обуку радника и провјеру знања из области
заштите од пожара код послодаваца, на основу
закљученог уговора (дјелатност 85.59 - остало
образовање),
врши уградњу и промет ватрогасне и друге
опреме,
врши превентивне послове из области заштите од
пожара и испитивање ручних и превозних апарата
за гашење почетног пожара, односно пуњења и
сервисирања ватрогасних апарата и испитивање
хидрантске мреже (дјелатност 71.20 - техничко
испитивање и анализа),
обавља и друге послове у еколошким и другим
несрећама.

Члан 4.
Територијалном ватрогасном јединицом руководи
старјешина Територијалне ватрогасне јединице кога
именује Градоначелник, на основу спроведеног јавног
конкурса.
За старјешину Територијалне ватрогасне јединице
може бити именовано лице које, поред општих услова
предвиђених Законом, има најмање вишу стручну
спрему или завршене студије првог циклуса и
најмање 180 ЕЦТС бодова, техничког смјера и које
испуњава друге посебне услове предвиђене општим
актом о организацији и систематизацији радних
мјеста у Административној служби.
Старјешина територијалне ватрогасне јединице може
имати замјеника који испуњава услове предвиђене

Члан 6.
У складу са општим актом о организацији и систематизацији радних мјеста у Административној служби, распоређивање запослених у Територијалној
ватрогасној јединици врши Градоначелник, у складу
са Законом и другим прописима.
Права, обавезе и одговорности запослених у Територијалној ватрогасној јединици остварују се у складу
са Законом, колективним уговором и општим актима
који се примјењују на запослене у Административној
служби.
Члан 7.
У року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке Градоначелник ће ускладити опште акте о
организацији и систематизацији радних мјеста у
Административној служби у складу са Законом и
овом одлуком.
Члан 8.
Даном ступања нa снагу ове одлуке престаје са радом
Територијална ватрогасна јединица Требиње као
посебна општинска организација, а Град Требиње
преузима запослене, имовину, права и обавезе
досадашње Територијалне ватрогасне јединице.
Даном ступања на снагу ове одлуке разрјешава се
вршилац дужности старјешине Територијалне ватрогасне јединице именован Одлуком Скупштине Града
број:09-013-66/13 од 25.02.2013.године.
Град Требиње је правни сљедбеник досадашње
Територијалне ватрогасне јединице Требиње.
Члан 9.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Општинске организације Територијалне ватрогасне јединице број:09-013-64/02 од
10.10.2002. године.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-252/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:24.06.2013. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
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На основу члана 15. став 1. Законa о трговини
(„Службени гласник Републике Српске“, број 6/07 и
52/11), члана 13. Закона о занатско – предузетничкој
дјелатности („Службени гласник Републике Српске“,
број 117/11 и 121/12), члана 21. став 1. алинеја 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 24.06.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ,
ЗАНАТСКИХ, УСЛУЖНИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА И ДЈЕЛАТНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА ТРЕБИЊА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређује се радно вријеме трговинских, занатских, услужних и других објеката и
дјелатности на подручју Града Требиња.
Члан 2.
Под радним временом у смислу ове одлуке, сматра се
вријеме у коме објекти из претходног члана морају
бити отворени, односно вријеме у коме привредни
субјекти могу да обављају своју дјелатност.
У оквиру радног времена прописаног овом одлуком,
надлежни орган правног лица или предузетник, у
складу са својим пословним интересима, одређује
распоред, почетак и завршетак радног времена, тако
да радно вријеме може бити краће од прописаног, али
не може трајати краће од 8 часова дневно радним
данима.
Радно вријеме, прописано у складу са овом одлуком
мора бити видно истакнуто на улазу у пословне
просторије.
Правно лице и предузетници обавезни су се придржавати истакнутог радног времена.
Ако правно лице или предузетник не ради из
оправданих разлога, обавјештење о томе мора бити
истакнуто на улазу у пословни простор или на другом
видном мјесту у објекту.
II РАДНО ВРИЈЕМЕ У ОДРЕЂЕНИМ
ОБЈЕКТИМА И ДЈЕЛАТНОСТИМА
Члан 3.
1) Под трговинским објектима у смислу ове одлуке
сматрају се објекти у којима се обавља куповина
и продаја робе и пружају трговинске услуге, као
што су: продавница, самопослуга, драгстор, бути-
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ци, робне куће, киосци, трговински центри,
бензинска станица и други објекти дефинисани
Законом.
2) Под занатском и услужном дјелатношћу, у
смислу ове одлуке, сматрају се занатске и
услужне дјелатности, дефинисане Законом и
подзаконским актима (нпр. фризерске, козметичарске, педикирске, обућарске, обрада метала,
дрвета, камена, стакла и других материјала,
производња хљеба, пецива, свјеже тјестенине и
колача, пружање услуга умјетничких и старих
заната и друге непоменуте дјелатности).
Члан 4.
Радно вријеме објектима из члана 3. ове одлуке
одређује се сваким радним даном у времену:
- од 07,00 до 22,00 часа.
У оквиру радног времена утврђеног овим чланом,
субјекти могу слободно организовати пословање у
једнократном или двократном радном времену које не
може трајати мање од 8 часова радним данима.
Члан 5.
Изузетно од одредби члана 4. ове одлуке у времену од
00,00 до 24,00 часа радним даном и недјељом могу
радити:
а) трговински објекти типа „драгстор“,
б) трговински објекти у аутобуској станици,
в) бензинске пумпне станице и трговински објекти у
оквиру бензинске пумпне станице,
г) занатско – предузетнички објекти који обављају
дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже
тјестенине, колача и продаје истих у продајним
објектима.
Члан 6.
Радно вријеме тржница, односно пијаца одређује се
пијачним редом, који доноси субјект који пружа
услуге тржнице на мало, односно пијаце и на који
сагласност даје надлежни орган локалне самоуправе.
Члан 7.
Радно вријеме субјеката који пружају услуге забаве и
приређивање игара на срећу (видео – клубови, салони
забавних игара, спортске кладионице, аутомати за
игре на срећу и аутомати за забаву и сл.) одређује се
радним даном у времену:
а) од 07,00 до 22,00 часа у зимском периоду,
б) од 07,00 до 23,00 часа у љетном периоду.
У смислу одредби ове одлуке радним данима се
сматрају сви дани осим недјеље.
Под љетним периодом у смислу ове одлуке подразумјева се период од 15. априла до 15. октобра, а
под зимским периодом сматра се период од 15.
октобра текуће године до 15. априла наредне године.
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Унутар радног времена из овог члана, субјекти могу
слободно одређивати радно вријеме у којем ће
пословати, а које не може бити мање од 8 часова.

Под појмом „приправност“ у смислу ове одлуке,
подразумјева се дужност одазивања на хитне позиве и
изван прописаног радног времена.

Члан 8.
Радно вријеме услужних трговинских радњи које
врше продају и изнајмљивање DVD, CD и других
сличних носача слике и звука одређује се радним
даном у времену од:
а) од 07,00 до 22,00 часа у зимском периоду,
б) од 07,00 до 23,00 часа у љетном периоду.

Члан 14.
Радно вријеме банака може трајати од 07,00 до 18,00
часова сваког радног дана, а у складу са потребама
комитената могу организовати рад и изван радног
времена утврђеног овом одлуком.

Члан 9.
Нерадним данима, односно недјељом, могу да раде у
времену од 07,00 до 20,00 часова:
- трговина на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима (продавнице, самопослуге),
- киосци у којима се врши продаја дувана, часописа, новина и сл.,
- аутопраоница,
- трговине на мало цвијећем,
- трговина на мало погребном опремом.
III САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ
Члан 10.
Радно вријеме у аутобуској станици мора бити
усклађено са редовима вожње, с тим да шалтери
морају бити отворени један час прије поласка првог
аутобуса, а чекаоница и информације од 00,00 до
24,00 часа.
Члан 11.
Радно вријеме поштанског саобраћаја мора бити у
складу са прописаним радним временом од стране
надлежног органа Републике.
Члан 12.
Радно вријеме такси превозника на подручју града
може трајати од 00,00 до 24,00 часа.

Члан 15.
Субјекти који пружају услуге техничког прегледа и
осигурања возила могу радити сваким радним даном
од 07,00 до 20,00 часова.
Члан 16.
На дан републичког празника који се не ради један
дан, субјекти обухваћени овом одлуком не раде.
Изузетно,
- у времену од 00,00 до 24,00 часа могу да раде
субјекти из члана 5. став 1. а), б), в) и г),
- у времену од 08,00 до 21,00 часа могу да раде
трговине на мало прехрамбеним производима,
- субјекти из члана 13. став 2. ове одлуке могу да
раде у времену од 08,00 до 14,00 часова, уз
одржавање приправности изван наведеног радног
времена.
Члан 17.
За вријеме републичког празника који се не ради два
дана, осим субјеката из претходног члана, други дан
могу да раде и субјекти побројани у члану 9. у
времену како је одређено тим чланом.
У случају да други дан републичког празника пада у
недјељу и преноси се у складу са Законом о
празницима Републике Српске, на понедјељак, могу
да раде сви субјекти из претходног става и то у
времену како је назначено истим.

IV ЗДРАВСТВО И ДРУГЕ УСЛУЖНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 18.
Одредбе ове одлуке примјењују се на организационе
јединице које послују у оквиру правних лица и све
издвојене пословне просторије предузетника.

Члан 13.
Јавна установа из области здравства пружа здравствену заштиту грађанима према сопственом распореду.

V НАДЗОР

Радно вријеме апотека, ветеринарских амбуланти,
љекарских и стоматолошких ординација, може
трајати од 07,00 до 22,00 часа сваким радним даном, а
недјељом радно вријеме може трајати од 08,00 до
14,00 часова.
Субјекти из става 1. и 2. овог члана, дужни су одржавати приправност и изван наведеног радног времена.

Члан 19.
Инспекцијски надзор над примјеном одредаба ове
одлуке у погледу радног времена трговинских,
занатских, услужних и других објеката и дјелатности,
врши тржишна инспекција у складу са посебним
овлашћењима прописаних у Законима који регулишу
област трговине и других дјелатности и Закону који
прописује поступање тржишне инспекције.
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VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 1,500,00
КМ казниће се за прекршај правно лице ако:
- не истакне радно вријеме и не придржава се
истакнутог радног времена у складу са чланом 2.
ове одлуке.
За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана казниће
се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
износу од 100,00 КМ до 500,00 КМ.
За прекршај из става 1. алинеја 1. овога члана казниће
се предузетник или физичко лице новчаном казном у
износу од 150, 00 КМ до 500,00 КМ.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Привредни субјекти дужни су да ускладе радно
вријеме свог објекта са одредбама ове одлуке у року
од 30 дана од дана њеног ступања на снагу.
Члан 22.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о радном времену у области промета роба на
мало, угоститељства, занатства, саобраћаја и веза,
здравства и других услужних, друштвених дјелатности („Службени гласник Општине/Града Требиње“, број 4/03, 8/05, 6/08 и 3/13).
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-253/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.06.2013. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05) и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), Скупштина Града Требиња на сједници одржаној
дана 24.06.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Госпођица Деса Милишић разрјешава се са мјеста
вршиоца дужности директора ЈУ „Требињестан“ Требиње, на лични захтјев.
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На основу члана 4. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 24.06.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ
„Требињестан“ Требиње
Члан 1.
Господин Младен Ђурић дипл. ецц, именује се на
мјесто вршиоца дужности директора ЈУ „Требињестан“ Требиње.
Члан 2.
Именовани ће обављати послове вршиоца дужности
директора до коначног избора директора ЈУ „Требињестан“ Требиње.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-255/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.06.2013. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05 и 118/05), а у вези са извршењем одредаба Одлуке
о извршењу Буџета Града Требиња за 2013. годину
(„Службени гласник Града Требиња“, број 1/13),
Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини
од 6.600,00 КМ са позиције 4129 – дефинисане као
„остали непоменути расходи Градоначелника“ у
оквиру Стручне службе Градоначелника на позицију
511300 дефинисану као „издаци за набавку постројења и опреме“ у оквиру Одјељења за општу управу.
Реалоцирана средства ће се употријебити за пројектовање и извођење радова на постављању и увезивању
громобранске заштите.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

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

Број: 09-013-254/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 24.06.2013. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Број: 11-434-18/13
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 13.06.2013. године Славко Вучуревић, с.р.
______________________________________________
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у општој
употреби-јавно добро,

1

Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у општој
употреби-јавно добро,

1

Одлука o формирању Пописне комисије Града Требиња за попис становништва, домаћинстава и
станова у БиХ 2013. године,

2

4.

Одлука о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Требиње,

2

5.

Одлука о радном времену трговинских, занатских, услужних и других објеката и дјелатности на
подручју Града Требиња,

4

6.

Одлука о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ „Требињестан“ Требиње, на лични захтјев,

6

7.

Одлука о именовању вршиоца дужности директора ЈУ „Требињестан“ Требиње,

6

1.

2.

3.

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.

Закључак,

6
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