СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година L

Требиње, 16.12.2013. године

На основу члана 356. став 2. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), а у вези са чланом 4.
став 2. Закона о промету непокретности („Службени
лист СР БиХ“, број 38/78, 4/89, 29/90 и 22/91 и
„Службени гласник Републике Српске“, број 29/94) и
члана 36. и 72. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 13.12.2013.
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 1/305, пут у површини од 140 м² и к.ч.
број 1/311, пут, у површини од 16 м², обје уписане
у зк. уложак број 25 К.О. СП Мостаћи, као јавно
добро – пут по старом операту, а што одговара
к.ч. број 104/2 и 734/6.
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: 09-013-417/13
Датум: 13.12.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
др Слободан Пртило, с.р.

______________________________________________

Број: 10

На основу члана 8. став 3. Закона о порезу на непоретности („Службени гласник Републике Српске“,
број 110/08 и 118/09), члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.12.2013. године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању пореске стопе за опорезивање
непокретности на подручју Града Требиња у
2014. години
Члан 1.
Овом одлуком одређује се пореска стопа за опорезивање непокретности које се налазе на подручју
Града Требиња.
Члан 2.
Непокретностима, у складу са Законом и овом
одлуком, сматра се земљиште са свим оним што је
трајно спојено са њим, или што је изграђено на
површини земљишта, изнад или испод земљишта.
Члан 3.
Пореска стопа за опорезивање непокретности утврђује се у висини од 0,25%.
Члан 4.
Овако одређена стопа примјењиваће се на процјењену
вриједност непокретности.
Члан 5.
У случају обављања дефицитарне дјелатности
обвезник може бити ослобођен обавезе плаћања пореза, о чему посебну одлуку доноси Скупштина Града.
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-418/13
Датум: 13.12.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
др Слободан Пртило, с.р.

______________________________________________
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.12.2013. године, донијела је
О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлуке о субвенционисању
дијела камате за кредите из кредитних линија
ИРБ РС
Члан 1.
Одлука о субвенционисању дијела камате за кредите
из кредитних линија ИРБ РС број: 09-013-261/10 од
30.12.2010. године („Службени гласник Општине
Требиње“, број 7/10) ставља се ван снаге.

Датум: 16.12.2013. год.

годину и да уз приједлог Буџета Града Требиња за
2014. годину, Скупштини Града Требиња поднесе
извјештај о спроведеној јавној расправи у складу са
Пословником Скупштине Града Требиња.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-420/13
Датум: 13.12.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
др Слободан Пртило, с.р.

______________________________________________
На основу члана 22. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 13.12.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНИМ НАКНАДАМА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Града Требиња", а примјењиваће се од 01.01.2014. године.
Број: 09-013-419/13
Датум: 13.12.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
др Слободан Пртило, с.р.

______________________________________________
На основу члана 31. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12) и члана 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.12.2013. године, донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Нацрта Буџета Града Требиња за
2014. годину
Члан 1.
Скупштина Града Требиња усваја Нацрт Буџета Града
Требиња за 2014. годину.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Нацрт Буџета Града
Требиња за 2014. годину.
Члан 3.
Задужује се Градоначелник да организује јавну
расправу о нацрту Буџета Града Требиња за 2014.

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се обавезе плаћања комуналне
накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке
комуналне потрошње, прописане основе и мјерила на
основу којих се одређује висина комуналне накнаде и
коришћење средстава остварених по основу комуналне накнаде на подручју Града Требиња.
Члан 2.
Обвезници плаћања комуналне накнаде су:
- Носиоци права својине, права располагања и
права коришћења, односно закупа на стамбеном,
пословном и другом простору,
- Корисници изграђеног објекта, са одобрењем или
без одобрења за грађење, а који су грађевински
завршени и који се користе.
Члан 3.
Комунална накнада утврђује се у зависности од
степена опремљености комуналним објектима и
уређајима заједничке комуналне потрошње, квалитета
и стандарда комуналних производа и услуга, намјене
објекта, односно простора и припадности грађевине
односно корисне површине у одређеној зони грађевинског земљишта.
Члан 4.
Основ за обрачун комуналне накнаде је јединица
изграђене корисне површине (м²) за стамбени, пословни, производни и други простор, односно (м²) магацинског, стоваришног и осталог отвореног простора.

Датум: 16.12.2013. год.
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Члан 5.
Изграђена корисна површина стамбеног, пословног и
других простора (производни, магацински, отворени)
израчунава се у складу са важећим техничким
нормативима и подацима из службе документације.
Члан 6.
Комунална накнада по јединици мјере се утврђује на
основу броја бодова, у зависности од зоне грађевинског земљишта у којој се објекат налази.
Подручје града Требиња се дијели на шест зона.
Границе зона су утврђене одредбама Одлуке о грађевинском земљишту односно Одлуком о уређењу
простора и грађевинском земљишту.
Члан 7.
Број бодова за израчунавање накнаде за стамбене,
пословне, производне и друге просторе износи од 150
до 80 бодова.
1. I зона
150 бодова
2. II зона
130 бодова
3. III зона
120 бодова
4. IV зона
110 бодова
5. V зона
100 бодова
6. VI зона
80 бодова
Члан 8.
Мјесечни износ комуналне накнаде за ове обвезнике
израчунава се множењем броја бодова са вриједношћу
бода и изграђеном корисном површином објекта
односно површином земљишта које непосредно
служи за обављање производње и пружање услуга.
Члан 9.
Вриједност бода за пословни простор утврђује се у
троструком износу у односу на вриједност бода за
стамбени простор.
Вриједност бода за производни простор, отворени
корисни простор, магацинске и помоћне објекте
утврђује се у истом износу као и за стамбени простор.
Комуналну накнаду у висини од 50 % плаћају сљедећи обвезници за пословне објекте:
- објекти за смјештај старих, изнемоглих и незбринутих лица,
- ЈЗУ „ Дом здравља“ Требиње, ЈЗУ Болница
Требиње и ЈЗУ „Апотека“ Требиње,
- објекти средњег и високог образовања,
- предузећа и установе чији је оснивач локална
заједница.
Члан 10.
Обавези плаћања комуналне накнаде не подлијежу:
- зграде и просторије које служе вјерским заједницама за обављање вјерских обреда,
- просторије које користе Удружења: Општинска
борачка организација, РВИ, породице погинулих
бораца, дистрофичара, дијабетичара, параплеги-

-
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чара, ампутираца, слијепих, глувих и наглувих и
других лица са посебним потребама,
просторије које користи Центар за социјални рад
и Црвени крст у хуманитарне сврхе,
зграде и просторије које користе органи локалне
самоуправе, добровољна ватрогасна друштва,
објекти који служе за експлоатацију воде за пиће
и наводњавање пољопривредних површина,
објекти основног образовања и дјечији вртићи,
објекти науке, културе и умјетности,
објекти физичке културе и спорта,
стамбени објекти које користе примаоци социјалне помоћи.

Члан 11.
Вриједност бода утврђује Скупштина Града на основу
програма финансирања дјелатности заједничке комуналне потрошње посебним прописом до 31.
децембра текуће године за наредну годину.
Члан 12.
Обавеза плаћања комуналне накнаде, број бодова,
висина комуналне накнаде и начин плаћања за сваког
појединог обвезника, утврђује се рјешењем органа
јединице локалне самоуправе надлежног за комуналне
послове.
Комунална накнада се плаћа у 12 мјесечних рата
најкасније до 10. у мјесецу за претходни мјесец.
Члан 13.
Обавеза плаћања комуналне накнаде настаје првог
дана сљедећег мјесеца од почетка кориштења објеката
или простора.
Члан 14.
Средства комуналне накнаде могу се користити
искључиво за финансирање заједничке комуналне
потрошње према Програму одржавања и модернизације комуналних објеката и уређаја заједничке
комуналне потрошње.
Комунална накнада се плаћа на јединствени рачун
трезора Града, а користи се у складу са Програмом
финансирања комуналних дјелатности заједничке
комуналне потрошње који доноси Скупштина Града
на приједлог органа надлежног за комуналне послове.
Орган управе надлежан за комуналне послове дужан
је да успостави регистар обвезника плаћања комуналне накнаде као и да се стара о наплати исте.
Члан 15.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
дио одлуке о комуналним дјелатностима који регулишу област комуналних накнада, од члана 12. до члана
26., („Службени гласник Општине Требиње“, број
2/96).
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Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-421/13
Датум: 13.12.2013. године

Дјелатност производње електричне енергије
(мини електране) 5.000 КМ
Дјелатност дистрибуције електричне енергије
15.000 КМ

ПРЕДСЈЕДНИК
др Слободан Пртило, с.р.

-

______________________________________________
На основу члана 2, 7. и 9. Закона о комуналним
таксама („Службени гласник Републике Српске“,
број 4/12) и члана 30. Закона о локалној самопурави
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. став 2. алинеја 9. и
члан 72. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13), Скупштина Града
Требиња је на сједници одржаној дана 13.12.2013.
године, донијела
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама („Службени гласник
Општине Требиње“, број 3/12), у даљем тексту
„Одлука“, члан 1. мијења се и гласи:
„За финансирање заједничке комуналне потрошње на
подручју Града Требиња уводе се комуналне таксе.
Овом Одлуком се утврђују: врста, висина, рокови,
начин плаћања и ослобађања од плаћања
комуналне таксе.“
Члан 2.
Тарифни број 1.
У тачки а) умјесто износа „50%“ треба да стоји
„70%“.
У тачки б) истог тарифног броја, умјесто ријечи „I
зона 10 КМ“ треба да стоји „I зона 8,50 КМ“.

Тарифни број 10.
Тачка 1.Привредна друштва и други облици правних
лица мијења се и гласи:
- Из области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије:
Дјелатност трговине електричном енергијом
50.000 КМ
Дјелатност производње електричне енергије
30.000 КМ

Из области производње 300 КМ
Невладине организације 50 КМ
Остали
500 КМ

Тачка 2. мијења се и гласи:
Дијелови правних лица (филијале, експозитуре,
пословнице, представништва, агенције, канцеларије,
теренске јединице, радне јединице и сл.):
-

-

Дјеланост банкарства-финансијских организација
и услуге осигурања имовине и лица 2.500 КМ
Поштанске услуге 2.000 КМ
Телекомуникације и мобилна телефонија
10.000 КМ
Из области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије:
Дјелатност трговине електричном енергијом
50.000 КМ
Дјелатност производње електричне енергије
30.000 КМ
Дјелатност производње електричне енергије
(мини електране) 5.000 КМ
Дјелатност дистрибуције електричне енергије
15.000 КМ
Дјелатност преноса електричне енергије
30.000 КМ
-

Тарифни број 9.
У тачки 1. иза алинеје 2 ставља се тачка
(интерпункцијски знак), а остатак тачке брише.
У тачки 2. умјесто „30 КМ“ треба да стоји „15
КМ.“
Тачка 3. се брише.

Датум: 16.12.2013. год.

-

-

Бензинске пумпе 5.000 КМ
Плинске пумпе 500 КМ
Сервиси 200 КМ
Стоваришта 200 КМ
Кладионице, лутрије и игре на срећу 2.000 КМ
Хотели, гарни хотели, апартхотели, мотели,
пансиони, ноћни барови, диско барови,
денсинг клубови, свадбени салони 1.000 КМ
Продавнице 100 КМ
Робне куће, маркети, супрмаркети, тржни
центри, козметички маркети 1.000 КМ
Угоститељски објекти (бифе и ресторани)
200 КМ
Стоматолошке и љекарске ординације
200 КМ
Апотеке
Здравствене 1.000 КМ
Биљне 100 КМ
Пољопривредне 100 КМ
Остали 100 КМ

У тачки 3. истог тарифног броја, Физичка лица –
предузетници, умјесто ријечи “нотарске канцеларије
1.000 КМ“, треба да стоји „нотарске канцеларије
2.000 КМ“.

Датум: 16.12.2013. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Члан 3.
Члан 7. Одлуке мијења се и гласи:
„Од плаћања комуналних такси утврђених Законом о
комуналним таксама, ослобађају се плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена
(Тарифни број 10):

Број: 10 - Страна: 5

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-423/13
Датум:13.12.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
др Слободан Пртило, с.р.

______________________________________________
-

-

помоћне поште у руралним подручјима;
предузетници који покрећу привредну или услужну дјелатност, у години оснивања осим за дјелатност кладионица, лутрија и игара на срећу, те
ноћних и диско барова;
предузетници који се баве старим традиционалним занатима;
предузетници који обављају нискоакумулативне и дефицитарне дјелатности.

На основу члана 36. став 1. тачка 19. 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 13.12.2013. године, донијела је
О Д Л У К У

Члан 4.
Након ступања на снагу ове Одлуке задужује се
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња да направи пречишћени текст дијела
Одлуке- „Тарифа“.

Члан 1.
Господин Благоје Шупић разрјешава се дужности
члана Комисије за буџет и финансије, на лични
захтјев.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

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

Број: 09-013-422/13
Датум: 13.12.2013. године

Број: 09-013-424/13
Датум: 13.12.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
др Слободан Пртило, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
др Слободан Пртило, с.р.

______________________________________________

______________________________________________

На основу члана 5. и 12. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07 и 109/12), члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 13.12.2013. године, донијела је

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 13.12.2013. године, донијела је

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о оснивању Јавне установе „Дом
младих“ Требиње

I
Налаже се Одјељењу за привреду и друштвене
дјелатности Административне службе Града Требиња да
у року од мјесец дана сачини приједлог одлуке о
субвенционисању дијела камате за кредите из кредитних
линија ИРБ-а РС за 2014. годину.

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавне установе „Дом младих“
Требиње („Службени гласник Општине/Града
Требиње“, број 3/02, 9/07 и 4/13) члан 6. мијења се и
гласи:
„Средства за обављање дјелатности Установе обезбјеђују се из Буџета Града на нивоу плата и одговарајућих накнада, а средства за материјалне трошкове
Установа обезбјеђује вршењем своје дјелатности“.

ЗАКЉУЧАК

II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-419-1/13
Датум: 13.12.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
др Слободан Пртило, с.р.

______________________________________________

Страна: 6 - Број: 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 16.12.2013. год.

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 13.12.2013. године, донијела је

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2013. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 1/13 и 9/13), Градоначелник Града Требиња је
донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Налаже се предсједнику Комисије за буџет и финансије да заједно са предсједником Комисије за избор и
именовање покрену поступак и реконструишу Комисију за буџет и финансије у року од седам дана у
складу са Пословником о раду Скупштине Града
Требиња.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини од
15.000,00 КМ са позиције 415200 - дефинисане као
„грантови у земљи – капитални грант Женски центар“
на позицију 415200 дефинисану као „грантови у земљи –
капитални грант ОШ „Јова Јовановић Змај“ у оквиру
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

Број: 09-013-424-1/13
Датум: 13.12.2013. године

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

ПРЕДСЈЕДНИК
др Слободан Пртило, с.р.

______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2013.
годину („Службени гласник Града Требиња“, број
1/13 и 9/13), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини
од 6.000,00 КМ са позиције 5111 - дефинисане као
„издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката“
и износ од 7.160,00 КМ са позиције 5113 –
дефинисане као „издаци за набавку постројења и
опреме“ на позицију 4111 – дефинисану као „расходи
за бруто плате“ у висини од 10.390,00 КМ и позицију
4112 – дефинисану као „расходи за бруто накнаде
трошкова и осталих личних примања запослених“ у
висини од 2.770,00 КМ, а све у оквиру одобреног
буџета Буџетског корисника ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

Број: 11-61-25/13
Датум: 27.11.2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић, дипл.прав.с.р.

______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2013.
годину („Службени гласник Града Требиња“, број
1/13 и 9/13), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини
од 3.400,00 КМ са позиције 415200 – дефинисане као
„грантови у земљи (грант за приправнике Програм
2013.“) у оквиру Одјељења за финансије на позицију
412900 дефинисану као „остале уговорене услуге“ у
оквиру буџетских 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“.

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

Број: 11-400-614/13
Датум: 26.11.2013. године

Број: 11-400-639/13
Датум: 03.12.2013. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић, дипл.прав.с.р.

______________________________________________

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић, дипл.прав.с.р.

______________________________________________

Датум: 16.12.2013. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 10 - Страна: 7

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за
2013. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 1/13 и 9/13), Градоначелник Града Требиња је
донио сљедећи

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

ЗАКЉУЧАК

______________________________________________

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са
позиција 4122 дефинисане као „расходи по основу
утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга“ у висини од 1.470,00 КМ и са
позиције 4125 дефинисане као „расходи за текуће
одржавање“ у висини од 3.000,00 КМ на позицију број
4127 дефинисану као „расходи за стручне услуге“ у
висини од 2.000,00 КМ и позицију 5113 дефинисану
као „издаци за набавку постројења и опреме“ у
висини од 2.470,00 КМ у оквиру одобреног буџета
буџетског корисника Центар средњих школа Требиње.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) 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 и
9/13), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи

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: 11-400-643/13
Датум: 03.12.2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић, дипл.прав.с.р.

Број: 11-400-658/13
Датум: 06.12.2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић, дипл.прав.с.р.

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Завичајном удружењу Црногораца
у Херцеговини Петар Петровић Његош на План и
програм утрошка планираних средстава за рад
Удружења (План од 08.11.2013. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) 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 и
9/13), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи

Број: 11-400-580/13
Датум: 06.12.2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић, дипл.прав.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

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Синдикалној организацији за
запослене у Административној служби Града Требиња на План и програм утрошка планираних
средстава за рад Синдиката (План број: 2/13 од
05.12.2013. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

САГЛАСНОСТ
на Статут Музејске установе „Музеј Херцеговине“
Требиње
I
Даје се сагласност на Статут Музејске установе
„Музеј Херцеговине“ Требиње број: 112/13 од
26.08.2013. године.

Страна: 8 - Број: 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-70/13
Датум: 20.11.2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић, дипл.прав.с.р.

______________________________________________
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13), Градоначелник Града Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Јавној установи
„Дом младих“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у
Јавној установи „Дом младих“ Требиње број: 74112/13 од 04.12.2013. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-71/13
Датум: 11.12.2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић, дипл.прав.с.р.

______________________________________________
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13), Градоначелник Града Требиња, даје

Датум: 16.12.2013. год.

САГЛАСНОСТ
на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Јавној установи
„Центар за социјални рад“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у
Јавној установи „Центар за социјални рад“ Требиње
број: 01-12-1/13 од 14.11.2013. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-72/13
Датум: 10.12.2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић, дипл.прав.с.р.

______________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89101 Требиње, на основу
Рјешења број: 06-372-150/13 од 13.12.2013. године,
извршило је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-110, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Јелене Анжујске 5.
Оснивачи: 10 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 Ковач Борислав, предсједник Скупштине
станара, самостално и без ограничења. Заједницу
заступа и Поробић Зоран.
Број: 06-372-150/13
Датум: 13.12.2013. године
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Мирјана Ратковић, с.р.
______________________________________________

Датум: 16.12.2013. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 10 - Страна: 9

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у општој
употреби – јавно добро,
2. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Града
Требиња у 2014. години,
3. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о субвенционисању дијела камате за кредите из
кредитних линија ИРБ-а РС,
4. Одлука о усвајању Нацрта Буџета Града Требиња за 2014. годину,
5. Одлука о комуналним накнадама,
6. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама,
7. Одлука о измјени Одлуке о оснивању ЈУ „Дом младих“ Требиње,
8. Одлука о разрјешењу члана Комисије за буџет и финансије, на лични захтјев,
9. Закључак о потреби доношења нове одлуке о субвенционисању дијела камате за кредите из
кредитних линија ИРБ-а РС,
10. Закључак у вези Комисије за буџет и финансије.
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Закључак,
2. Закључак,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Сагласност на Статут Музејске установе „Музеј Херцеговине“ Требиње,
8. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
Јавној установи „Дом младих“ Требиње
9. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
Јавној установи „Центар за социјални рад“ Требиње
ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,

1
1
2
2
2
4
5
5
5
6

6
6
6
7
7
7
7
8
8

8

Страна: 10- Број: 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 16.12.2013. год.

___________________________________________________________________________________________________________
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