СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година L

Требиње, 23.10.2013. године

На основу члана 4. Закона о промету непокретности
(„Службени лист СР БиХ“, број 38/78, 4/89, 29/90 и
22/91) и члана 36. и 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
01.10.2013. 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 2379/6, у површини од 10 m², уписана 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: 09-013-325/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
Скупштина Града Требиња на основу члана 348. став
4. Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске, број 124/08), члана 9. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени гласник Опш-
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тине Требиње“, број 1/08) и члана 36. и 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13), на сједници одржаној дана 01.10.2013.
године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина
Члан 1.
Град Требиње даје некретнине означене као к.ч. број
608/315 (стари операт), пашњак, Мајин камен у
површини од 370 m², к.ч. број 608/317 (стари операт),
пашњак Мајин камен у површини од 267 m², к.ч. број
608/319 (стари операт), пашњак Мајин камен у
површини од 147 m², уписане у з.к. ул. број 23. К.О.
СП Горица, што одговара к.ч. број 117/47, 117/49 и
117/51 (нови операт), уписане у ПЛ. број 497 К.О.
Горица, државна својина са 1/1 дијела, у замјену за
некретнине наведене у члану 2. ове одлуке.
Члан 2.
Ратковић (Илије) Жарко из Требиња даје некретнине
означене као к.ч. број 251/1 (стари операт), њива,
Зградица код куће у површини од 162 m², к.ч. број
251/5 (стари операт), пашњак, Зградица код куће у
површини од 89 m² и к.ч. број 189/3 (стари операт)
пашњак Знојача у површини од 105 m², к.ч. број 321/8
(стари операт), њива, Бариште у површини од 179 m²,
уписане у зк.ул. број 536 К.О. СП Горица, а што
одговара дијелу к.ч. број 752/1, к.ч. број 742 и 698
(нови операт), уписане у ПЛ. број 555 и 151 К.О.
Горица и к.ч. број 252/1 (стари операт), двориште
пред кућом у површини од 497 m² уписане у зк. ул.
број 104 К.О. СП Горица, а што одговара дијелу к.ч.
број 1757/1, 716/1 и 750 (нови операт) К.О. Горица, у
замјену за некретнине наведене у члану 1. ове одлуке.
Члан 3.
На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени
некретнина којим ће бити утврђена међусобна права и
обавезе уговорних страна.
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Овлашћује се Градоначелник Требиња Славко Вучуревић да поменути уговор потпише и овјери код
нотарског службеника у Требињу.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-325-1/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 2. алинеја 3. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 01.10.2013. године, донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града
Требиња у периоду 01.01.-30.06.2013. године
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета Града
Требиња у периоду 01.01.-30.06.2013. године.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу
Буџета Града Требиња у периоду 01.01.-30.06.2013.
године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-326/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 62. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12), члана 30. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 36.
алинеја 22. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 01.10.2013.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о дугорочном кредитном задужењу
Члан 1.
Град Требиње се кредитно задужује (дугорочни кредит), ради финансирања пренесених обавеза (консолидованог дефицита) Града Требиња у 2012. години,
финансирања обавеза насталих ради консолидовања
ЈУ чији је оснивач Град Требиње и капиталних
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инвестиција у изградњу и реконструкцију инфраструктуре Града.
Члан 2.
Износ главнице задужења за намјену из члана 1. ове
одлуке је 3.480.000,00 КМ .
Члан 3.
Камата на средства из члана 2. ове одлуке износи
највише до 7 % - фиксно на годишњем нивоу,
трошкови обраде кредита су максимално до 0,02%.
Члан 4.
Кредит ће се реализовати једнократно за дио који се
односи на финансирање пренесених обавеза – консолидованог дефицита и консолидације Јавних установа
чији је оснивач Град у износу од 1.620.000,00 КМ, а
сукцесивно према роковима и динамици реализације
капиталних инвестиција до износа средстава од
1.860.000,00 КМ.
Рок кориштења, односно рок за повлачење укупног
износа средстава кредита је 12 (дванаест) мјесеци од
дана закључења Уговора о кредиту.
Отплата кредита (главница + камата) почиње од јануара мјесеца 2014. године, а до тада након повлачења износа кредита, корисник ће у уговореном грејс
периоду отплате главнице кредита плаћати уговорену
камату која не може бити већа од камате из члана
3.ове Одлуке.
Рок отплате главнице кредита је 120 мјесеци, и
почиње тећи од 01.01.2014. године до када се рачуна
грејс период отплате главнице кредита и у коме
периоду се обрачунава и плаћа само камата на
повучена кредитна средства.
Члан 5.
Отплата дуга по кредитном задужењу ће бити
осигурана мјеницом са мјеничном изјавом и бланко
потписаним налозима за пренос средстава.
Члан 6.
Коефицијенти сервиса дуга у складу са ограничењима
из члана 59. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама
Републике Српске су:
- Приходи Буџета у 2012. години су износили
14.183.181 КМ и то порески приходи 8.940.450
КМ и непорески приходи 5.242.731 КМ.
- Укупни годишњи ануитет за отплату свих (доспјелих) кредита у 2013. години износи 1.069.714
КМ, што је 7,54% у односу на износ остварених
пореских и непореских прихода у 2012. години.
- Укупни годишњи ануитет за отплату свих доспјелих кредита и одобреног а нереализованог
кредита од ЕИБ-а у 2013.години износи 1.100.676
КМ, што је 7,76% у односу на износ остварених
пореских и непореских прихода у 2012. години.
- Укупан износ који доспијева за отплату по предложеном дугу, цјелокупном неизмиреном доспјелом постојећем дугу и одбореном, а нереали-
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зованом дугу у 2013. години износи 1.124.676 КМ,
што је 7,93% у односу на износ остварених
пореских и непореских прихода у 2012. години.
Стање дуга по кредитном задужењу (главница +
камата) са 31.08.2013. године је 4.847.191 КМ.
Град Требиње у моменту доношења одлуке нема
доспјелих, а неизмирених обавеза по основу
пореза и доприноса.

Члан 7.
Период амортизације капиталне инвестиције која је
садржана у дијелу кредитног задужења за изградњу
инфраструктуре Града из члана 1. ове одлуке је 25
година.
Члан 8.
Кредит ће се реализовати код пословне банке која
буде изабрана на јавном тендеру а иницијални услови
за кредитно задужење су дати по тренутној процјени
стања задуживања на финансијском тржишту Републике Српске.
Члан 9.
План отплате за ново кредитно задужење по ануитетном плану који је саставни дио ове одлуке је
подложан промјенама, јер су иницијални услови дати
по стопама и условима који ће бити наведени у јавном
тендеру али не могу бити већи од оних који су дати у
одлуци за задужење.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-327/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 4. Одлуке о утврђивању и
обиљежавању имена насеља, улица и тргова и
означавању зграда бројевима („Службени гласник
општине Требиње“, број 7/11), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 07.10.
2013.године, донијела је
ОДЛУК У
о измјени и допуни Одлуке о одређивању назива
насеља, улица, тргова, мостова, институција и
установа на подручју општине Требиње
Члан 1.
Назив Одлуке о одређивању назива насеља, улица,
тргова, мостова, институција и установа на подручју
општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 4/94 и „Службени гласник Града
Требиња“, број 6/12) се мијења и гласи:“Одлука о
одређивању назива насеља, улица, тргова, мостова,
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институција и установа на подручју Града Требиња“
(у даљем тексту Одлука).
Члан 2.
Члан 9. Одлуке се допуњава на тај начин што се у
оквиру насеља Горица додају нови називи улица и то
како слиједи:
31. „Лучиндолска улица“ – улица сјеверно од Бањевачке улице, прво скретање на лијево;
32. „Калац“ – од Бањевачке улице прво скретање десно - пружа се у правцу сјевер – југ;
33. „Крупњичка“ - паралелно са улицом Калац источно од ње;
34. „Подмиље“ - паралелно са улицом Крупњичком источно од ње;
35. „Поклоначка“ – паралелно са улицом Подмиље –
источно од ње;
36. „Језерска“ – паралелно са Поклоначком улицом –
источно од ње;
37. „Јована Р. Деретића“ – од улице Серафима Перовића, пружа се према сјеверу до куће Василија Ковачевића, која не припада овој улици;
38. „Обрена Ђурића Козића“ – почиње из улице
Јована Р. Деретића, скретање на лијево послије
трафоа до куће Василија Ковачевића;
39. „Љуба Мићевића“ – од улице Јована Р. Деретића –
скретање десно послије трафоа од канала, а обухвата
све парцеле које се налазе са те стране канала, а
сјеверно од Горичке улице;
У оквиру насеља Полице додају се нови називи улица
и то како слиједи:
54. „Бобанске чете“ – од улице Луке Вукаловића преко мостића, дуж канала до Јужне Обилазнице;
55. „Тома Галеба“ – између улице Бобанске чете и
улице Луке Вукаловића пружа се до Јужне обилазнице;
56. „Жане Меркус“ – између Јужне обилазнице са
сјевера и Придворачког крака са истока;
Члан 3.
Иза члана 11. додаје се члан 11a. и гласи: „шеталишта
на подручју Града Требиња имају ове називе“:
1. „Чеда Капора“ – лијева обала ријеке Требишњице
од Перовића моста до Каменог моста;
2.„Живадина Симића“ – десна обала ријеке Требишњице од Перовића моста до куле – Билећка капија;
3. „Брата Павловића“ – десна обала ријеке Требишњице од Јужне капије Старог Града до Шпанске
улице;
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-332/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 07.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
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На основу члана 3. и 5. Закона о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/04,
71/10 и 30/12), одредби Уредбе о поступку јавне
продаје пословних зграда, пословних просторија и
гаража у државној својини („Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12), члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји пословног просторa
Члан 1.
Дозвољава се продаја пословног простора у улици
Цара Лазара бб (месница) изграђеног на к.ч. број 2576
К.О. Требиње – стари премјер, означена као градилиште са тржницом, што одговара к.ч. број 1016/1
К.О.Требиње, нови премјер, уписаних у з.к. уложак
број 238 и у посједовном листу број 223, државна
својина са правом управљања СО Требиње са дијелом
1/1.
Корисна површина објекта је 14,81m2.
Члан 2.
Продаја пословног простора из члана 1. ове одлуке
провешће се у складу са одредбама Уредбе о поступку
јавне продаје пословних зграда, пословних просторија
и гаража у државној својини ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12).
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Требиња да у сврху
реализације ове одлуке именује Kомисију за јавну
продају непокретности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-338/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 3. и 5. Закона о приватизацији
пословних зграда, пословних просторија и гаража
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/04,
71/10 и 30/12), одредби Уредбе о поступку јавне
продаје пословних зграда, пословних просторија и
гаража у државној својини („Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12), члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је

Датум: 23.10.2013. год.

ОДЛУКУ
о продаји пословног просторa
Члан 1.
Дозвољава се продаја пословног простора на Тргу
слободе бб (кафана) изграђеног на к.ч. број 2576 К.О.
Требиње – стари премјер, означена као градилиште са
тржницом, што одговара к.ч. број 1016/1 К.О. Требиње, нови премјер, уписаних у з.к. уложак број 238 и
у посједовном листу број 223, државна својина са
правом управљања СО Требиње са дијелом 1/1.
Корисна површина објекта је 7,55 m2.
Члан 2.
Продаја пословног простора из члана 1. ове одлуке
провешће се у складу са одредбама Уредбе о поступку
јавне продаје пословних зграда, пословних просторија
и гаража у државној својини ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12).
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Требиња да у сврху
реализације ове одлуке именује Kомисију за јавну
продају непокретности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-338-1/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 3. и 5. Закона о приватизацији
пословних зграда, пословних просторија и гаража
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/04,
71/10 и 30/12), одредби Уредбе о поступку јавне
продаје пословних зграда, пословних просторија и
гаража у државној својини („Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12), члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји пословног просторa
Члан 1.
Дозвољава се продаја пословног простора на Тргу
слободе бб (кафана) изграђеног на к.ч. број 2576 К.О.
Требиње – стари премјер, означена као градилиште са
тржницом, што одговара к.ч. број 1016/1 К.О. Требиње, нови премјер, уписаних у з.к. уложак број 238 и
у посједовном листу број 223, државна својина са
правом управљања СО Требиње са дијелом 1/1.
Корисна површина објекта је 7,71 m2.

Датум: 23.10.2013. год.
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Члан 2.
Продаја пословног простора из члана 1. ове одлуке
провешће се у складу са одредбама Уредбе о поступку
јавне продаје пословних зграда, пословних просторија
и гаража у државној својини („Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12).
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Требиња да у сврху
реализације ове одлуке именује Kомисију за јавну
продају непокретности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-338-2/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 3. и 5. Закона о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/04,
71/10 и 30/12), одредби Уредбе о поступку јавне
продаје пословних зграда, пословних просторија и
гаража у државној својини („Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12), члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји пословног просторa
Члан 1.
Дозвољава се продаја пословног простора на Тргу
слободе бб (фризерски салон) изграђеног на к.ч. број
2576 К.О. Требиње – стари премјер, означена као
градилиште са тржницом, што одговара к.ч. број
1016/1 К.О.Требиње, нови премјер, уписаних у з.к.
уложак број 238 и у посједовном листу број 223,
државна својина са правом управљања СО Требиње са
дијелом 1/1.
Корисна површина објекта је 7,00 m2.
Члан 2.
Продаја пословног простора из члана 1. ове одлуке
провешће се у складу са одредбама Уредбе о поступку
јавне продаје пословних зграда, пословних просторија
и гаража у државној својини ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12).
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Требиња да у сврху
реализације ове одлуке именује Kомисију за јавну
продају непокретности.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-338-3/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 3. и 5. Закона о приватизацији
пословних зграда, пословних просторија и гаража
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/04,
71/10 и 30/12), одредби Уредбе о поступку јавне
продаје пословних зграда, пословних просторија и
гаража у државној својини („Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12 ), члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји пословног просторa
Члан 1.
Дозвољава се продаја пословног простора на Тргу
слободе бб (фризерски салон) изграђеног на к.ч. број
2576 К.О. Требиње – стари премјер, означена као
градилиште са тржницом, што одговара к.ч. број
1016/1 К.О. Требиње, нови премјер, уписаних у
з.к.уложак број 238 и у посједовном листу број 223,
државна својина са правом управљања СО Требиње са
дијелом 1/1.
Корисна површина објекта је 7,65 m2.
Члан 2.
Продаја пословног простора из члана 1. ове одлуке
провешће се у складу са одредбама Уредбе о поступку
јавне продаје пословних зграда, пословних просторија
и гаража у државној својини ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12).
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Требиња да у сврху
реализације ове одлуке именује Kомисију за јавну
продају непокретности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-338-4/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 3. и 5. Закона о приватизацији пословних зграда, пословних просторија и гаража
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/04,
71/10 и 30/12), одредби Уредбе о поступку јавне
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продаје пословних зграда, пословних просторија и
гаража у државној својини („Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12), члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји пословног просторa
Члан 1.
Дозвољава се продаја пословног простора на Тргу
слободе бб (фризерски салон) изграђеног на к.ч. број
2576 К.О. Требиње – стари премјер, означена као
градилиште са тржницом, што одговара к.ч. број
1016/1 К.О. Требиње, нови премјер, уписаних у
з.к.уложак број 238 и у посједовном листу број 223,
државна својина са правом управљања СО Требиње са
дијелом 1/1.
Корисна површина објекта је 7,76 m2.
Члан 2.
Продаја пословног простора из члана 1. ове одлуке
провешће се у складу са одредбама Уредбе о поступку
јавне продаје пословних зграда, пословних просторија
и гаража у државној својини („Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12).
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Требиња да у сврху
реализације ове одлуке именује Kомисију за јавну
продају непокретности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-338-5/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 3. и 5. Закона о приватизацији
пословних зграда, пословних просторија и гаража
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/04,
71/10 и 30/12), одредби Уредбе о поступку јавне
продаје пословних зграда, пословних просторија и
гаража у државној својини („Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12 ), члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13 ) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је

Датум: 23.10.2013. год.

ОДЛУКУ
о продаји пословног просторa
Члан 1.
Дозвољава се продаја пословног простора на Тргу
слободе бб (кафана) изграђеног на к.ч. број 2576 К.О.
Требиње – стари премјер, означена као градилиште са
тржницом, што одговара к.ч. број 1016/1 К.О.
Требиње, нови премјер, уписаних у з.к. уложак број
238 и у посједовном листу број 223, државна својина
са правом управљања СО Требиње са дијелом 1/1.
Корисна површина објекта је 22,59 m2.
Члан 2.
Продаја пословног простора из члана 1. ове одлуке
провешће се у складу са одредбама Уредбе о поступку
јавне продаје пословних зграда, пословних просторија
и гаража у државној својини ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12).
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Требиња да у сврху
реализације ове одлуке именује Kомисију за јавну
продају непокретности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-338-6/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 3. и 5. Закона о приватизацији
пословних зграда, пословних просторија и гаража
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/04,
71/10 и 30/12), одредби Уредбе о поступку јавне
продаје пословних зграда, пословних просторија и
гаража у државној својини („Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12), члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји пословног просторa
Члан 1.
Дозвољава се продаја пословног простора на Тргу
слободе бб (лутрија) изграђеног на к.ч. број 2576 К.О.
Требиње – стари премјер, означена као градилиште са
тржницом, што одговара к.ч. број 1016/1 К.О.
Требиње, нови премјер, уписаних у з.к. уложак број
238 и у посједовном листу број 223, државна својина
са правом управљања СО Требиње са дијелом 1/1.
Корисна површина објекта је 8,32 m2.

Датум: 23.10.2013. год.
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Члан 2.
Продаја пословног простора из члана 1. ове одлуке
провешће се у складу са одредбама Уредбе о поступку
јавне продаје пословних зграда, пословних просторија
и гаража у државној својини ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12).
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Требиња да у сврху
реализације ове одлуке именује Kомисију за јавну
продају непокретности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-338-7/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 3. и 5. Закона о приватизацији
пословних зграда, пословних просторија и гаража
(„Службени гласник Републике Српске“, број 98/04,
71/10 и 30/12), одредби Уредбе о поступку јавне
продаје пословних зграда, пословних просторија и
гаража у државној својини („Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12), члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји пословног просторa
Члан 1.
Дозвољава се продаја пословног простора на Тргу
слободе бб (прецизна механика) изграђеног на к.ч.
број 2576 К.О. Требиње – стари премјер, означена као
градилиште са тржницом, што одговара к.ч. број
1016/1 К.О. Требиње, нови премјер, уписаних у
з.к.уложак број 238 и у посједовном листу број 223,
државна својина са правом управљања СО Требиње са
дијелом 1/1.
Корисна површина објекта је 8,63 m2.
Члан 2.
Продаја пословног простора из члана 1. ове одлуке
провешће се у складу са одредбама Уредбе о поступку
јавне продаје пословних зграда, пословних просторија
и гаража у државној својини ( „Службени гласник
Републике Српске“, број 100/12).
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Требиња да у сврху
реализације ове одлуке именује Kомисију за јавну
продају непокретности.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-338-8/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13),
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13) и члана 9. Одлуке о утврђивању критерија за
избор и именовање органа у Јавним предузећима и
установама чији је оснивач Општина Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/05 и
1/08), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање чланова управних одбора у јавним
установама чији је оснивач Град Требиње
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
чланова управних одбора у јавним установама чији је
оснивач Град Требиње и то у: ЈУ „Агенција за развој
малих и средњих предузећа“ Требиње, ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, ЈУ „Требињестан“ Требиње, ЈУ
„Центар за информисање и образовање“ Требиње, ЈУ
„Културни центар“ Требиње, ЈУ „Центар за социјални
рад“ Требиње, ЈЗУ „Апотека“ Требиње, ЈЗУ „Дом
здравља“ Требиње, ЈУ „Туристичка организација
Града Требиња“, ЈУ „Дом младих“ Требиње и ЈУ
„Требињеспорт“ Требиње.
Члан 2.
За избор и именовање из члана 1. ове Одлуке поред
општих услова прописаних Законом, прописани су
посебни критерији и услови Одлуком о утврђивању
критерија за избор и именовање органа у јавним
предузећима и установама чији оснивач је Општина
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, број
4/05 и 1/08 ).
Члан 3.
Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке објавиће се у
„Службеном гласнику Републике Српске“, те дневном
листу „Глас Српске“.
Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана
посљедњег објављивања у гласилу из претходног
става.
Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих на конкурс, разговора са кандидатима који уђу
у ужи избор и предлагање ранг листе кандидата у
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складу са утврђеним критеријима прописаних
Законом, Одлуком Скупштине општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/05 и
1/08 ) и критеријима утврђеним Статутима jавних
установа чији је оснивач Град Требиње, уколико су
исти усклађени са наведеном Одлуком, извршиће
Комисија за избор гдје Скупштина Града врши
коначно именовање.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање чланова управног одбора у Јавној установи за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње чији је оснивач Град Требиње/за позиције које су упражњене /(„Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13) и Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
чланова управног одбора у Јавној здравственој установи „Дом здравља“ Требиње чији је оснивач Град
Требиње („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-343/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13), члана 8.
Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовање
органа у Јавним предузећима и установама чији је
оснивач Општина Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 4/05 и 1/08), Скупштина
Града Требињa на сједници одржаној дана 16.10.2013.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању чланова Комисије за избор чланова
управних одбора у јавним установама чији је
оснивач Град Требиње
Члан 1.
У комисију за избор чланова управних одбора у
јавним установама чији је оснивач Град Требиње
именују се:
1. Мирјана Ратковић
2. Ненад Шаренац
3. Марица Милановић
4. Дајана Ковач
5. Драган Брењо
Члан 2.
Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Одлуком о утврђивању критерија за избор и именовање

Датум: 23.10.2013. год.

органа у јавним предузећима и установама чије је оснивач Општина Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, број 4/05 и 1/08).
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о именовању чланова Комисије за избор чланова
Управног одбора у Јавној установи за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње чији је оснивач Град Требиње/за позиције које
су упражњене /(„Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13) и Одлука о именовању чланова Комисије
за избор чланова Управног одбора у Јавној здравственој установи „Дом здравља“ Требиње чији је
оснивач Град Требиње („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13).
Члан 4.
Овa одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-344/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/11) и члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 16.10.2013.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о одржавању чистоће
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о одржавању чистоће („Службени
гласник Општине Требиње“, број 3/01 и 44/01), у
даљем тексту „Одлуке“, допуњује се на начин што се
тачка на крају брише и додају се ријечи:
„ и сеоских насеља у којима постоји организовано
прикупљање кућног отпада“.
Члан 2.
Члан 6. Одлуке мијења се и гласи:
„Послове одржавања чистоће на јавним површинама
врши привредно друштво регистровано за ту дјелатност, а коме је посао додјељен након проведене
процедуре јавне набавке, у даљем тексту „привредно
друштво“.
Послове одржавања чистоће на другим површинама
врше правна и физичка лица која управљају, односно
користе те површине.
У цјелокупном тексту, тамо гдје се помињу, ријечи
„комунално предузеће“ замјењују се ријечима „привредно друштво“ и потребно их је мијењати по падежима у складу са смислом сваког члана понаособ“.

Датум: 23.10.2013. год.
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Члан 3.
Члан 7. Одлуке мијења се и гласи:
„Чишћење јавних површина врши се према Програму
заједничке комуналне потрошње који усваја Скупштина Града Требиња.
Програм из става 1. овог члана садржи: обим, количину и вриједност предвиђених радова на одржавању
чистоће на јавним површинама“.
Члан 4.
Став 3. члана 10. Одлуке мијења се и гласи:
„Контејнери се постављају на јавним површинама
које одреди Комисија за утврђивање локалитета и
постављање контејнера за одлагање чврстог отпада“.
Комисију из претходног става именује Градоначелник
на приједлог Начелника Одјељења за стамбенокомуналне послове.
Члан 5.
У тачкама 4. и 6. става 1. члана 24. Одлуке умјесто
ријечи „општински“ треба да стоји ријеч „градски“.
Члан 6.
У члану 51. Одлуке иза првог става додаје се став 2.
који гласи:
„Цијена индивидуалног одвоза кућног отпада за
градска, приградска и сеоска подручја је једнака“.
Став 2. из овог члана постаје став 3.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-345/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.10.2013. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
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На основу члана 4. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ
„Центар за социјални рад“ Требиње
Члан 1.
Госпођа Мила Марић именује се за вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад“
Требиње.
Члан 2.
Именована ће обављати послове вршиоца дужности
директора до коначног избора директора ЈУ „Центар
за социјални рад“ Требиње.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-347/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 30. 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 16.10.2013. године, донијела је

I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Центар за
информисање и културу“ Требиње за 2013. годину.

ОДЛУКУ

II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Члан 1.
Госпoђа др Мира Ћук разрјешава се дужности директора ЈУ „Центар за социјали рад“ Требиње.

Број: 09-013-339/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

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

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и члана 150.
Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 16.10.2013. године, донијела је

Број: 09-013-346/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
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ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Требиње за 2013. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-339-1/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и члана 150.
Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 16.10.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Дом младих“
Требиње за 2013. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-339-2/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и члана 150.
Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 16.10.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Туристичка
организација Града Требиња“ за 2013. годину.

Датум: 23.10.2013. год.

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 16.10.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње за 2013. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-339-4/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и члана 150.
Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 16.10.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Агенција за
развој малих и средњих предузећа Града Требиња“ за
2013. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-339-5/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и члана 150.
Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 16.10.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

Број: 09-013-339-3/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

I
Усваја се Програм рада Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“
Требиње за 2013. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и члана 150.
Пословника о раду Скупштине Града Требиња

Број: 09-013-339-6/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Датум: 23.10.2013. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је

Број: 8 - Страна: 11

II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-339-9/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне здравствене установе
„Апотека“ Требиње за 2013. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-339-7/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и члана 150.
Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 16.10.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Требињестан“
Требиње за 2013. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-339-8/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и члана 150.
Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 16.10.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Музеј
Херцеговине“ Требиње за 2013. годину.

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Програм рада Јавне установе „Народна
библиотека“ Требиње за 2013. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-339-10/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и члана 150.
Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 16.10.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду Одсјека за цивилну
заштиту Града Требиња за период јануар-август 2013.
године .
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-340/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је

Страна: 12- Број: 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о капиталним улагањима за
период 01.01.-30.06.2013. године.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-341/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о додјели кредита из
средстава која су остварена по основу Закона о
накнадама за кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије и Закона о
рударству, за период 01.01.2013. године до 30.06.2013.
године.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-342/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.10.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о покретању иницијативе
I
Због учињених пропуста у поступку провођења Локалних избора 07.10.2012. године, наведених у Одлуци Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
број 05-1-07-1263/12 од 28.10.2012. године, потврђеном од стране Суда Босне и Херцеговине број С1 3
ЛЖ 011558 12 ЛЖ од 06.11.2012. године, Скупштина
Града Требиња у складу са законском процедуром
покреће поступак за опозив-разрјешење прије истека
мандата за чланове Градске изборне комисије Града

Датум: 23.10.2013. год.

Требиња, Борислава Тарану, предсједника, Фатиму
Бичић, Мирка Ћурића и Данила Ракића.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-348/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и члана 150.
Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 16.10.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о дешавањима након пресуде Окружног привредног суда у Требињу у предмету Алијагић.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-349/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.10.2013. год.
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) и члана 73. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13),
Градоначелник Града Требиња донио је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о критеријима за додјелу живе
стоке која ће се набавити из средстава гранта за
развој пољопривреде у 2013. години
Члан 1.
У Одлуци о критеријима за додјелу живе стоке која ће
се набавити из средстава гранта за развој
пољопривреде у 2013. години („Службени гласник
Града Требиња“, број 4/13 и 7/13) у члану 1. став 2.
Број „90.000,00“ замјењује се бројем „144.000,00“.
Члан 2.
Овај одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-64/13
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 29.08.2013. године Славко Вучуревић, с.р.
______________________________________________

Датум: 23.10.2013. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05 и 118/05), члана 58. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13), а у
вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета Града
Требиња за 2013. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/13), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

Број: 8 - Страна: 13

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

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава у износу
од 4.000,00 КМ са позиције 4125- расходи за текуће
одржавање на позицију 5113 – издаци за набавку
постројења и опреме, а све у оквиру одобреног Буџета
буџетском кориснику ЈУ „Центар за информисање и
културу“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-338/13
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 01.08.2013. године Славко Вучуревић, с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 58. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13),
Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 1.000,00
КМ, из средстава буџетске резерве, на рачун број:
5620088100001205 код НЛБ Развојне банке, Љиљани
Марушић, на име помоћи за покривање дијела
трошкова сахране њеног супруга, покојног Драгомира
Марушића, борца прве категорије, ратног војног
инвалида.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-56-41/13
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 07.08.2013. године Славко Вучуревић, с.р.
______________________________________________

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини
од 8.300,00 КМ са позиције 4152- дефинисане као
„грантови у земљи – грант за културне манифестације“ у оквиру Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности, на позицију 4129 – дефинисану као
„остали непоменути расходи у оквиру оперативне
јединице 2“ – буџетски корисник Народна
библиотека.
Реалоцирана средства ће се искористити за покривање
повећаних материјалних трошкова у вези са
оснивањем Америчког и Њемачког кутка као и
Одјељења за страну књигу.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-431-56/13
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 26.08.2013. године Славко Вучуревић, 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 2.700,00 КМ са позиције 4152- дефинисане као
„грантови у земљи – грант за културне манифестације“ у оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, на позицију 4124 – дефинисану као
„расходи за специјални материјал“ у висини од
1.200,00 КМ и на позицију 4129 „остали непоменути
расходи“ у висини од 1.500,00 КМ у оквиру Оперативне јединице 2 – буџетски корисник ЈУ „Центар
за информисање и културу“.
Реалоцирана средства ће се искористити за
финансирање позоришне представе „Хероји нације“ у
склопу Требињских љетних свечаности.

Страна: 14- Број: 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-431-57/13
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 27.08.2013. године Славко Вучуревић, 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 2.240,00 КМ са позиције 4152- дефинисане као
„грантови у земљи – грант за културне манифестације“ у оквиру Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности, на позицију 4122 – дефинисану као
„расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга“ у висини од
130,00 КМ, на позицију 4127 „расходи за стручне
услуге“ у висини од 1.700,00 КМ и на позицију 4129
„остали непоменути расходи“ у висини од 410,00 КМ,
а све у оквиру Оперативне јединице 2 – буџетски
корисник ЈУ „Музеј Херцеговине“.
Реалоцирана средства ће се искористити за покривање
трошкова културних манифестација у оквиру „Требињских љетних свечаности“ (изложба слика Љубомира Милојевића и Мирка Кујачића).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-431-58/13
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 27.08.2013. године Славко Вучуревић, 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

Датум: 23.10.2013. год.

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини
од 50.900,00 КМ са позиције 5111- дефинисане као
„издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
(издаци за изградњу аутобуске станице)“ у оквиру
Одјељења за просторно уређење на позицију 4111 –
дефинисану као „расходи за бруто плате запослених“
у висини од 39.500,00 КМ и позицију 4122 –
дефинисану као „расходи за бруто накнаде трошкова
и осталих личних примања запослених“ у висини од
11.400,00 КМ у оквиру „Оперативне једнице 2“ –
Буџетски корисник ЈУ „Дом младих“.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-327/13
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 30.08.2013. године Славко Вучуревић, 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 10.400,00 КМ са позиције 4129 - дефинисане као
„остали непоменути расходи у оквиру Одјељења за
финансије“ на позицију 4129 – дефинисану као
„остали непоменути расходи у оквиру Одјељења за
борачко инвалидску заштиту“.
Реалоцирана средства биће утрошена за плате новоангажованих извршилаца због повећаног обима посла
у оквиру Одјељења за борачко инвалидску заштиту.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-384/13
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 12.09.2013. године Славко Вучуревић, с.р.
______________________________________________

Датум: 23.10.2013. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 58. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13), а у
вези са чланом 11. став 2. 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 Књижевној заједници „Јован
Дучић“ на План и програм коришћења средстава
гранта за 2013. годину (План од 12.09.2013. године).

Број: 8 - Страна: 15

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13),
Градоначелник Града Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Одлуку Управног одбора ЈУ за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Наша радост“
Требиње
I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈУ за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша
радост“ Требиње број: 430/13 од 05.08.2013. године
којом је утврђено повећање цијена услуга Установе за
школску 2013/14 годину.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Ова сагласност 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: 11-022-62/13
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 13.08.2013. године Славко Вучуревић, с.р.
______________________________________________

Број: 08-400-383/13
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 13.09.2013. године Славко Вучуревић, с.р.
______________________________________________

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), Градоначелник Града Требиња, даје

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 7.200,00 КМ са позиције 6213 - дефинисане као
„издаци за отплату главнице примљених зајмова у
земљи“ на позицију 4129 – дефинисану као „остали
непоменути расходи“, а све у оквиру одобреног
буџета буџетског корисника ЈУ „Дом младих“
Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-400/13
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 25.09.2013. године Славко Вучуревић, с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 58. Статута Града Требиња

САГЛАСНОСТ
на Одлуку о измјени и допуни Статута ЈЗУ „Дом
здравља“ Требиње
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјени и допуни
Статута ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње број:05-888/13
од 13.09.2013. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-65-4/13
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 03.10.2013. године Славко Вучуревић, с.р.
______________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, 89101 Требиње, Вука Караџића број 2, на
основу Рјешења број: 06-372-60/13 од 17.07.2013.
године, извршило је упис у Регистар заједнице
етажних власника стамбених зграда, у Регистарском
листу број: 01-103, упис оснивања Заједнице за
управљање зградом, Требиње, улица Републике
Српске бб – улаз 1.
Оснивачи: 20 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320, Управљање зградом за рачун
етажних власника.

Страна: 16- Број: 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

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.
Заступа Грујичић Новак, предсједник Управног Одбора, самостално и без ограничења. За заступање је
овлаштен и Обрадовић Весељко, Предсједник
Скупштине.
Број: 06-372-60/13
Датум: 17.07.2013. године
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Мирјана Ратковић, с.р.
______________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, 89 101, Вука Караџића број 2. на основу
Рјешења број: 06-372-68/13 од 06.08.2013. године,
извршио је упис у регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-105, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Херцег Стјепана Косаче 19.
Оснивачи: 8 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.
Заступа Маријан Перкушић, Предсједник Скупштине
станара, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-68/13
Датум: 06.08.2013. године
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Мирјана Ратковић, с.р.
______________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића број 2., 89 101 Требиње, на
основу Рјешења број: 06-372-21 од 25.07.2008. године,
извршио је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-037, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Требињских бригара -34
број 2.
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.

Датум: 23.10.2013. год.

Мијења се предсједник Скупштине Ненад Јеремић, а
заједницу заступа Перо Мунишић, Предсједник
Скупштине станара, самостално и без ограничења. За
заступање је овлаштен и Музур Драган.
Број: 06-372-21/08
Датум: 08.08.2013. године
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Мирјана Ратковић, с.р.
______________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића број 2, 89 101 Требиње, на
основу Рјешења број: 06-372-72 од 09.09.2013. године,
извршио је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-106, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Републике Српске 9.
Оснивачи: 7 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.
Заступа Алексић Анкица, Предсједник Скупштине
станара, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-72/13
Датум: 09.09.2013. године
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Мирјана Ратковић, с.р.
______________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића број 2, 89 101 Требиње, на
основу Рјешења број: 06-372-102/13 од 09.09.2013.
године, извршио је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-107, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Требињских бригада 5.
Оснивачи: 21 етажни власник 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.
Заступа Рончевић Сретен, Предсједник Управног Одбора самостално и без ограничења. За заступање је

Датум: 23.10.2013. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

овлаштен и Лучић Владимир, Предсједник Скупштине станара.
Број: 06-372-102/13
Датум: 09.09.2013. године
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Мирјана Ратковић, с.р.
______________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића број 2, 89 101 Требиње, на
основу Рјешења број: 06-372-115/13 од 27.09.2013.
године, извршило је упис у Регистар заједнице
етажних власника стамбених зграда, у Регистарском
листу број: 01-108, упис оснивања Заједнице за
управљање зградом, Требиње, улица Требињских
бригада 5.

Број: 8 - Страна: 17

Оснивачи: 13 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.
Заступа Голуб Миро, Предсједник Управног Одбора
самостално и без ограничења. За заступање је овлаштен и Ђурасовић Илија, Предсједник Скупштине
станара.
Број: 06-372-115/13
Датум: 27.09.2013. године
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Мирјана Ратковић, с.р.
______________________________________________

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у општој
употреби – јавно добро,
2. Одлука о замјени некретнина,
3. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града Требиња у периоду 01.01. - 30.06.2013.
године,
4. Одлука о дугорочном кредитном задужењу Града Требиња у 2013. години,
5. Одлука о измјени и допуни Одлуке о одређивању назива насеља, улица, тргова, мостова,
институција и установа на подручју општине Требиње,
6. Одлука о продаји пословног простора,
7. Одлука о продаји пословног простора,
8. Одлука о продаји пословног простора,
9. Одлука о продаји пословног простора,
10. Одлука о продаји пословног простора,
11. Одлука о продаји пословног простора,
12. Одлука о продаји пословног простора,
13. Одлука о продаји пословног простора,
14. Одлука о продаји пословног простора,
15. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора у
јавним установама чији је оснивач Град Требиње,
16. Одлука о именовању чланова Комисије за избор чланова Управних одбора у јавним установама
чији је оснивач Град Требиње,
17. Одлука о измјени и допуни Одлуке о одржавању чистоће,
18. Одлука о разрјешењу директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње,
19. Одлука о именовању в.д. директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње,
20. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Центар за информисање и културу“ за
2013. годину,
21. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Центар за социјални рад“ Требиње за
2013. годину,
22. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Дом младих“ Требиње за 2013. годину,
23. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Туристичке организације града Требиња“
за 2013. годину,
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24. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Требињеспорт“ Трњбиње за 2013. годину,
25. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Агенција за развој малих и средњих
предузећа града Требиња“ за 2013. годину,
26. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе за предшколско васпитање и образовање
дјеце „Наша радост“ Требиње за 2013. годину,
27. Закључак о усвајању Програма рада Јавне здравствене установе „Апотека“ Требиње за 2013.
годину,
28. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Требињестан“ Требиње за 2013. годину,
29. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Музеј Херцеговине“ Требиње за 2013.
годину,
30. Закључак о усвајању Програма рада Јавне установе „Народна библиотека“ Требиње за 2013.
годину,
31. Закључак о прихватању Информације о раду Одсјека за цивилну заштиту Града Требиња за
период јануар-август 2013. године,
32. Закључак о прихватању Извјештаја о капиталним улагањима за период 01.01.-30.06.2013.
године,
33. Закључак о прихватању Информације о додјели кредита из средстава која су остварена по
основу Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне
енергије и Закона о рударству, за период 01.01.2013. године до 30.06.2013. године,
34. Закључак о покретању иницијативе,
35. Закључак о прихватању Информације о дешавањима након пресуде Окружног привредног суда
у Требињу у предмету Алијагић,

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука о измјени Одлуке о критеријима за додјелу живе стоке која ће се набавити из средстава
гранта за развој пољопривреде у 2013. години
2. Закључак,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Закључак,
8. Закључак,
9. Закључак,
10. Закључак,
11. Сагласност на Одлуку Управног одбора ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње,
12. Сагласност на Одлуку о измјени и допуни Статута ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње

ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
4. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
5. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
6. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 8 - Страна: 19

Страна: 20- Број: 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 23.10.2013. год.

__________________________________________________________________________________________________

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

Датум: 23.10.2013. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 8 - Страна: 21

Страна: 22- Број: 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 23.10.2013. год.

