СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LI

Требиње, 09.04.2014. године

На основу члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09 и 95/11), члана 9. Одлуке о грађевинском
земљишту („Службени гласник Општине Требиње“,
број 1/08 и 8/11) и члана 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13),
Скупштина Града Требињa, на сједници одржаној
дана 28.03.2014. године, донијела је
О Д Л У К У
о продаји непосредном погодбом земљишта у
државној својини
1. Продаје се непосредном погодбом, уз накнаду по
тржишној цијени земљиште означено као к.ч. број
1892/8, гаража у површини од 83 м², уписана у з.к.
уложак број 75 К.О. СП Требиње, државна својина
– орган управљања СО Требиње, а у сврху
обједињавања парцеле.
2. Услови формирања парцеле одређени су локацијским условима Одјељења за просторно уређење
Града Требиња број 07-364-133/13 од 04.02.2014.
године, а иста се састоји од катастарских парцела
означених као к.ч. број 1892/4, кућа и зграда у
површини од 413 м², 1892/11, пословни простор у
површини од 33 m², 1892/12, кућа површине 4 м²,
све К.О. Требиње, чији је власник Шишковић
Владо са дијелом 1/1 и катастарске честице означене као к.ч. број 1892/8 К.О. Требиње у површини
од 83 м², уписане у з.к. уложак број 75 К.О.
Требиње, државна својина, орган управљања СО
Требиње са дијелом 1/1.
3. Овлашћује се Градоначелник Требиња Славко
Вучуревић да може потписати Уговор о продаји
некретнина, у коме ће бити регулисана међусобна
права и обавезе уговорних страна.
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број: 09-013-94/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.03.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Број: 4

На основу члана 35. и 40. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број 40/13) и члана 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
28.03.2014. године, донијела је
О Д Л У К У
о приступању измјени дијела Регулационог Плана
„Засад Поље“
Члан 1.
Приступа се измјени дијела Регулационог Плана
„Засад Поље“ (у даљем тексту План).
Члан 2.
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела,
који је њен саставни дио.
Члан 3.
Границе подручја на које се односе измјене Плана су:
са сјеверне стране: улица између комплекса Агрокопа
и Луча до новопланиране „Нове улице“ на западу;
са западне стране: дуж „Нове улице“ до ријеке
Требишњице на југу;
са јужне стране: ријека Требишњица до улице Војводе
Степе Степановића на истоку;
са источне стране: улица Војводе Степе Степановића
до улице између Агрокопа и Луча на сјеверу.
Површина обухвата је цца 25 ха.
Члан 4.
План се доноси за временски период од 15 година.
Члан 5.
Смјернице за измјену Плана:
Носилац израде Плана је дужан:
да се приликом израде Плана руководи Урбанистичким Планом Требиње 2015, као и мјерама техничке заштите културно-историјског и природног
насљеђа.
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Члан 6.
Рок израде Плана је шест мјесеци од дана доношења
ове одлуке.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Члан 7.
Садржај планског акта:
Намјена површина, намјена и спратност објеката,
коефицијент изграђености и искоришћености, нивелациони подаци, регулационе и грађевинске линије,
валоризација постојећих објеката и приједлог мјера
интервенције, уређење слободних површина, урбанистичко – технички услови за пројектовање и извођење,
план парцелације, подаци о власничком статусу,
услови уређења грађевинског земљишта, изградњу
објеката и мреже комуналне, енергетске и саобраћајне
инфраструктуре, мјере заштите културно – историјског и природног насљеђа, мјере заштите становника и материјалних добара од природних и других
непогода, мјере за уклањање архитектонских баријера, мјере за заштиту животне средине и економску
валоризацију Плана.

Број: 09-013-95/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.03.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Члан 8.
Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана
предати овјерен преднацрт Плана. Носилац припреме
Плана ће размотрити преднацрт на стручној расправи.
Носилац израде Плана ће размотрити примједбе,
мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена
рјешења ће уградити у нацрт Плана.
Скупштина Града Требиња на приједлог носиоца
припреме Плана утврдиће нацрт Плана, мјесто,
вријеме и начин излагања нацрта Плана на јавни увид.
Јавни увид ће трајати 30 дана. О мјесту, времену и
начину излагања нацрта Плана јавност ће се
обавјестити огласом.
Носилац израде Плана ће размотрити све примједбе,
приједлоге и мишљења достављена у току јавног
увида и о њима заузети и образложити свој став и тај
став у писменој форми доставити носиоцу припреме
Плана и лицима која су доставила своје приједлоге,
примједбе и мишљења.
Став носиоца израде Плана разматра се на стручној
расправи у року од 30 дана од дана затварања јавног
увида. Позив за стручну расправу ће се јавно
објавити.
Носилац припреме Плана по одржаној стручној расправи утврдиће приједлог Плана у складу са закључцима са расправе. Овлаштени предлагач ће предложити Скупштини Града Требиња његово доношење.
Члан 9.
Средства потребна за покривање материјалних
трошкова за израду Плана обезбиједиће инвеститори.
Члан 10.
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење Града Требиња, а носилац израде Плана ће
се одредити у складу са Законом о јавним набавкама.

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. 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 28.03.2014.године, донијела је
О Д Л У К У
о прихватању гранта
Члан 1.
Овом одлуком прихвата се грант у вриједности EUR
449.531,00 за реализацију пројекта „Снабдијевање
водом и канализација у граду Требињу“, а према
Уговору о извођењу радова на изградњи резервоара
Крш, реконструкцији цјевовода Крш – Школски
центар и реконструкцији и изградњи цјевовода
резервоара Хрупјела – Виногради, закљученом са
извођачем радова „Радис“ д.о.о. Источно Сарајево
(Уговор број: 11-111-20-38/11 од 24.12.2013. године).
Члан 2.
На основу ове Одлуке приступиће се потписивању
Уговора о гранту између Министарства финансија
Републике Српске и Града Требиња.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Требиња да закључи Уговор о гранту са Министарством финансија
Републике Српске.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-96/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.03.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 30, а у вези са чланом 148. 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 28.03.2014. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о оснивању Одбора за жалбе запослених у
Административној служби Града Требиња
I
Оснива се Одбор за жалбе запослених у Административној служби Града Требиња (у даљем тексту:
Одбор).
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II
Одбор ће одлучивати о жалбама службеника и
техничких и помоћних радника у другом степену на
рјешења којима се одлучује о њиховим правима и
дужностима, као и о жалбама кандидата који су
учествовали на јавном конкурсу.

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

III
Одбор има предсједника и два члана и у свом раду је
самосталан.
IV
Предсједника и чланове Одбора именује Скупштина
Града Требиња, након проведеног јавног конкурса, на
период од четири године, са могућношћу поновног
избора.

На основу члана 30, а у вези са чланом 148. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 4.
Закона о министарским, владиним и другим именовањима („Службени гласник Републике Српске“, број
41/03) и члана 36. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 28.03.2014.
године, донијела је

V
Чланови Одбора морају испуњавати опште услове за
запошљавање у Административну службу и посебне
услове прописане Законом о локалној самоуправи:

ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности чланова Одбора
за жалбе запослених у Административној служби
Града Требиња

-

четворогодишњи студиј – са звањем дипломирани
правник или први циклус студија - дипломирани
правник са најмање 240 ECTS бодова,
најмање пет година радног искуства у траженом
степену образовања,
положен стручни испит за рад у органима управе
или положен правосудни испит,
доказани резултати рада на ранијим пословима и
посједовање организационих способности.

За члана Одбора не могу се именовати лица запослена
у Административној служби.
VI
Избор чланова Одбора за жалбе, њихов статус, начин
одлучивања и престанак мандата – регулисани су
Законом о локалној самоуправи.
VII
Чланови Одбора имају право на накнаду за рад, чија
висина се утврђује посебном одлуком Скупштине
Града Требиња.
VIII
Одбор доноси Пословник о раду.
IX
Одбор има печат - у складу са Законом.
X
Одбор о свом раду подноси извјештај Скупштини
Града Требиња – најмање једном годишње.
XI
Стручно-техничке послове за потребе Одбора обавља
организациона јединица Административне службе
надлежна за опште послове.

Број: 09-013-97/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.03.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Члан 1.
У Одбор за жалбе запослених у Административној
служби Града Требиња, као вршиоци дужности,
именују се:
1. Момчило Турањанин, предсједник
2. Жељка Бошњак, члан
3. Мила Марић, члан.
Члан 2.
Именовани ће обављати послове вршиоца дужности
из члана 1. ове одлуке до окончања поступка јавне
конкуренције.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-98/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.03.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 30, а у вези са чланом 148 б. 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 28.03.2014. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за избор
предсједника и чланова Одбора за жалбе
запослених у Административној служби Града
Требиња
Члан 1.
Овом одлуком регулишу се услови, поступак избора
предсједника и два члана Одбора за жалбе запослених
у Административној служби Града Требиња (у даљем
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тексту: Одбор) и састав комисије за провођење
избора.
Члан 2.
Опис послова Одбора за жалбе:
Одбор за жалбе одлучује о жалбама службеника и
техничких и помоћних радника у другом степену на
рјешења којима се одлучује о њиховим правима и
дужностима, као и о жалбама кандидата који су
учествовали на јавном конкурсу.
Члан 3.
Кандидати морају испуњавати сљедеће опште и
посебне услове:
Општи услови су:
1. Да је држављанин Републике Српске, односно
Босне и Херцеговине,
2. Да је старији од 18 година,
3. Да има општу здравствену способност,
4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну
казну закона од најмање шест мјесеци, или за
кривично дјело које га чини неподобним за
обављање послова у Административној служби
јединице локалне самоуправе и
5. Да није отпуштан из органа управе – као резултат
дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у
БиХ - три године прије објављивања конкурса.
Посебни услови су:
1. Да има завршен четворогодишњи студиј са звањем
дипломирани правник или први циклус студија –
дипломирани правник са најмање 240 ECTS
бодова,
2. Да има најмање пет година радног искуства у
траженом степену образовања,
3. Да има положен стручни испит за рад у органима
управе или положен правосудни испит,
4. Да има доказане резултате рада на ранијим
пословима,
посједовање
организационих
способности.
У Одбор се не могу именовати лица запослена у
Административној служби Града Требиња.
Члан 4.
Предсједника и чланове Одбора за жалбе – именује
Скупштина Града Требиња, на мандатни период од
четири (4) године.
Члан 5.
Након ступања на снагу ове одлуке, биће објављен
конкурс за избор чланова Одбора за жалбе – у складу
са Законом о локалној самоуправи.
Члан 6.
Поступак избора кандидата провешће комисија за
избор у саставу:
1. Марица Милановић, предсједник
2. Владимир Бегенишић, члан
3. Дијана Кашиковић, члан

Датум: 09.04.2014. год.

4. Душан Ковач, члан
5. Марко Чабрило, члан.
Задатак Комисије је да, у складу са Законом о
локалној самоуправи, проведе поступак за избор
чланова Одбора за жалбе запослених у Административној служби Града Требиња.
Комисија је дужна да изврши контролу испуњавања
услова из јавног конкурса – за пријављене кандидате,
обави улазни интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и утврди редослијед кандидата према критеријима које ће комисија утврдити
прије интервјуа.
Члан 7.
Поступак именовања Одбора мора се окончати у року
од 30 дана од дана достављања приједлога Комисије
за избор - предсједнику Скупштине Града Требиња.
Члан 8.
Стручне и административно-техничке послове на
провођењу ове одлуке, обављаће Организациона
јединица Административне службе надлежна за
опште послове.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-99/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.03.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 15. алинеја 3. 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 28.03.2014.године, донијела је
О Д Л У К У
о термину одржавања Манифестације „Дучићеве
вечери поезије“
Члан 1.
Манифестација „Дучићеве вечери поезије“ ће се одржавати сваке године у првој половини априла.
Члан 2.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о термину одржавања Манифестације „Дучићеве вечери поезије“, број: 09-013-107/07 од
04.04.2007. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-100/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.03.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Датум: 09.04.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 73. став 1. и члана 191. Закона о
уређењу простора и грађења („Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13), члана 29. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени гласник Општине Требиње“, број 1/08 и 8/11), члана 36. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 28.03.2014. године донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању базне цијене за 2014. годину
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се базна цијена трошкова
уређења градског грађевинског земљишта за 2014.
годину.
Члан 2.
Базна цијена трошкова уређења грађевинског земљишта износи 84,41 КМ по м2 корисне површине
објекта који ће се градити.

Број: 4 - Страна: 5

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-105/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.04.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 4. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („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 04.04.2014. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ
„Дом здравља“ Требиње

Члан 3.
Цијена из претходног става служи као основица за
одређивање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта.

Члан 1.
Госпођа Љиљана Радоичић, дипломирани менаџер
банкарства, финансија и трговине именује се за
вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“
Требиње.

Члан 4.
Ова одлука примјењиваће се до доношења одлука
везаних за трошкове уређења грађевинског земљишта.

Члан 2.
Именована ће обављати послове вршиоца дужности
директора до коначног избора директора ЈЗУ „Дом
здравља“ Требиње.

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању базне цијене за 2013. годину
(„Службени гласник Града Требиња“, број 1/13 ).

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број: 09-013-105-1/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.04.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Број: 09-013-101/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 28.03.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13) и члана 151. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 04.04.2014. године, донијела је

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. 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 04.04.2014. године, донијела
је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Госпoдин др Драган Сорајић разрјешава се дужности
директора ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње, на лични
захтјев.

О Д Л У К У
о разрјешењу чланова Комисије за додјелу
стипендија
I
Чланови Комисије за додјелу стипендија:
1. Милан Ковач
2. Миљан Вуковић
3. Драган Укропина
разрјешавају се дужности у напријед назначеној
Комисији.

Страна: 6 - Број: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-105-2/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.04.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13) и члана 151. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 04.04.2014. године, донијела је
О Д Л У К У
о разрјешењу чланова Другостепене комисије за
додјелу стипендија
I
Чланови Другостепене комисије за додјелу стипендија:
1. Бранислав Кешељ
2. Драган Мандић
3. Марко Чабрило
разрјешавају се дужности у напријед назначеној
Комисији.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-105-3/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.04.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13) и члана 5. Одлуке о стипендирању студената
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 1/04),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 04.04.2014. године, донијела је
О Д Л У К У
о именовању чланова Комисије за додјелу
стипендија
I
У Комисију за додјелу стипендија именују се:
1. Бранислав Кешељ
2. Миљан Вуковић
3. Зоран Пологош
II
На првој конститутивној сједници Комисија ће
изабрати предсједника.

Датум: 09.04.2014. год.

III
Задаци Комисије утврђени су Одлуком о стипендирању студената („Службени гласник Општине
Требиње“, број 1/04).
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-105-4/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.04.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са чланом 9. став 2. Одлуке о стипендирању студената („Службени гласник Општине
Требиње“, број 1/04), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 04.04.2014. године, донијела
је
О Д Л У К У
о именовању чланова Другостепене комисије за
додјелу стипендија
I
У Другостепену комисију за додјелу стипендија
именују се:
1. Милан Ковач
2. Драган Мандић
3. Марко Чабрило
II
На првој конститутивној сједници Комисија ће
изабрати предсједника.
III
Задаци Комисије утврђени су Одлуком о стипендирању студената („Службени гласник Општине
Требиње“, број 1/04).
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-105-5/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.04.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13) и члана 151. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 04.04.2014. године, донијела је
О Д Л У К У
о разрјешењу чланова Комисије за питања младих
I
Чланови Комисије за питања младих
1. Миљан Вуковић

Датум: 09.04.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

2. Срђан Бубало
3. Дејан Тарана
4. Здравко Бутулија
5. Лазар Вучковић
разрјешавају се дужности у напријед назначеној
Комисији.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-105-6/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.04.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13) и члана 151. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 04.04.2014. године, донијела је
О Д Л У К У
о избору Комисије за питања младих
I
У Комисију за питања младих изабрани су:
1. Миљан Вуковић
2. Дејан Тарана
3. Лазар Вучковић
4. Здравко Бутулија
5. Зоран Анђушић
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-105-7/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.04.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 2.12. став 6. Изборног закона БиХ
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10) и
члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 04.04.2014.
године, донијела је
О Д Л У К У
о разрјешењу члана Градске изборне комисије
Требињa
1. Разрјешава се господин Данило Ракић дужности
члана Градске изборне комисије Требиња, на
лични захтјев.
2. Ова одлука ступа на снагу након добијања
сагласности од Централне изборне комисије БиХ,

Број: 4 - Страна: 7

а објавиће се у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број: 09-013-106/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.04.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона БиХ
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10),
члан 9. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03), члана 7. Упутства о
утврђивању квалификација броја и именовању
чланова изборне комисије основне изборне јединице у
Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број 9/10 и 37/10) и члана 36. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 04.04.2014. године, донијела је
О Д Л У К У
о именовању Комисије за провођење поступка по
Јавном огласу за именовање једног члана Градске
изборне комисије Требиња
1. У Комисију за провођење поступка по Јавном
огласу за именовање једног члана Градске изборне
комисије Требиње, именују се:
1. Марица Милановић
2. Љубо Миливојевић
3. Перо Јелачић
4. Момчило Бодирога и
5. Зоран Пологош.
2. Надлежност Комисије за провођење поступка по
Јавном огласу одређена је одредбама члана 2.12. став
5. Изборног закона БиХ („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08 и 32/10), члана 10, 11. и 12. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 41/03), члана 7. Упутства о утврђивању
квалификација броја и именовању чланова изборне
комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“,
број 9/10 и 37/10) и Одлуком о објављивању Јавног
огласа за именовање једног члана Градске изборне
комисије Требиња.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-107/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.04.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
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На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона БиХ
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10),
члана 8. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03), члана 2.,7., 8. и 9.
Упутства о утврђивању квалификација броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник
Босне и Херцеговине“, број 9/10 и 37/10) и члана 36.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 04.04.2014. године, донијела
је

-

О Д Л У К У
о објављивању Јавног огласа за именовање једног
члана Градске изборне комисије Требиња

-

Члан 1.
Овом одлуком регулишу се услови и поступак попуне
упражњеног мјеста члана Градске изборне комисије
Требиња.
Члан 2.
У складу са Изборним законом БиХ, са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и Упутством о утврђивању квалификација броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
и овом одлуком извршиће се попуна упражњеног
мјеста за једног члана Градске изборне комисије
Требиња.
Члан 3.
Општи услови које кандидат мора испуњавати:
- да је држављанин Републике Српске – БиХ,
- да има право гласа – старији од 18 година,
- да има општу здравствену способност.
Посебни услови:
- да има пребивалиште у граду за коју се именује
изборна комисија,
- да има завршен правни факултет, односно VII/1
степен стручне спреме, друштвеног смјера или
завршену вишу школу VI/1 степен стручне спреме,
друштвеног смјера,
- да посједује искуство у провођењу избора.
Под искуством у спровођењу избора подразумијева
се:
Чланство у Изборној комисији, чланство у бирачком
одбору, рад у стручним органима који су пружали
помоћ у спровођењу избора и објављивања стручних
и научних радова из области избора.
Члан 4.
За члана Градске изборне комисије, не може бити
именовано лице:

-

-

-
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које се не може кандидовати – у смислу одредби
члана 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона Босне и
Херцеговине,
које је члан највишег извршно-политичког органа
политичке странке или коалиције (предсједник,
потпредсједник, генерални секретар или члан
Извршног одбора или Главног одбора),
које је носилац изборног мандата или је члан
извршног органа, осим у случајевима предвиђеним
чланом 2.12 (став 4) Изборног закона,
које је кандидат за изборе за било који ниво
власти,
коме је изречена казна за радњу која представља
тежу повреду изборног закона или прописа за које
је лично одговорно у посљедње четири године,
рачунајући од дана правоснажности одлуке,
које је заступник односно пуномоћник политичког
субјекта које учествује на изборима, лице које је
правоснажном судском пресудом осуђено на казну
затвора у трајању од 6 мјесеци или дуже.

Члан 5.
Члана Градске изборне комисије Требиња именују,
својом одлуком Скупштина Града Требиња, уз сагласност Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине.
Члан 6.
Након ступања на снагу ове одлуке, биће објављен
Јавни оглас за попуну упражњеног мјеста у складу са
Изборним законом БиХ, са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске и
Упутством о утврђивању квалификација броја и
именовању чланова изборне комисије основне
изборне јединице у Босни и Херцеговини.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-108/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.04.2014. 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 чије је оснивач Општина Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/05 и
1/08), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 04.04.2014. године, донијела је

Датум: 09.04.2014. год.
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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 и ЈУ
„Туристичка организација Града Требиња“ 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 Град
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, разговара са кандидатима који
уђу у ужи избор и предлагање ранг листе кандидата у
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.
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РЈЕШЕЊЕ
Члан 1.
Господин Здравко Праменко разрјешава се дужности
члана Одбора за контролу праћења примјене критерија и намјенског кориштења средстава остварених
по основу Закона о накнадама за кориштење
природних ресурса у сврху производње електричне
енергије, на лични захтјев.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-105-8/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.04.2014. 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), а у вези са чланом 42. Одлуке о критеријима,
поступку за додјелу кредита и условима за кориштење
кредита из средстава остварених по основу Закона о
накнадама за кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/14), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 04.04.2014.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
Члан 1.
Господин Велибор Бодирога, именује се за члана
Одбора за контролу праћења примјене критерија и
намјенског кориштења средстава, остварених по
основу Закона о накнадама за кориштење природних
ресурса у сврху производње електричне енергије.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Града Требиња".

Члан 2.
Надлежности Одбора дефинисане су Одлуком о
критеријима, поступку за додјелу кредита и условима
за кориштење кредита из средстава остварених по
основу Закона о накнадама за кориштење природних
ресурса у сврху производње електричне енергије
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/14).

Број: 09-013-109/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.04.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Члан 3.
Ово рјешење 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 04.04.2014. године, донијела је

Број: 09-013-105-9/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.04.2014. 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
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Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 04.04.2014. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о боравку Предсједника
Републике Српске у Требињу.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-110/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.04.2014. 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 04.04.2014. године, донијела је
ЗАКЉУЧ КЕ
1. Иако најављена као трибина на којој ће се обратити госп. Милорад Додик у улози Предсједника
Републике Српске, трибина која је одржана
16.03.2014. године у нашем граду, била је искључиво посвећена почетку предизборне кампање
СНСД-а, на којој је Милорад Додик, по ко зна који
пут, злоупотријебио институцију Предсједника
Републике Српске, стављајући функцију предсједника СНСД-а испред функције коју су му дали
грађани Републике Српске на Парламентарним
изборима 2010. године.
2. Због неиспуњених обећања и у недостатку конкретних резултата за вријеме два пуна мандата, у
којима је ова странка имала апсолутну власт у
Требињу и на нивоу Републике Српске, на трибини је изнесено низ неистина, полуистина,
клевета, оптужби и увреда.
3. Скупштина Града Требиња осуђује злоупотребу
оваквих трибина за ускостраначке потребе, а од
Предсједника Републике Српске и Владе Републике Српске захтијева да на одговоран начин
приступи реализацији датих обећања.
4. Скупштина Града, такође, захтијева од Предсједника Републике Српске и Владе Републике Српске
да хитно нађу рјешења за опоравак привредних
субјеката у Требињу који су пропали за вријеме
власти СНСД-а, а пропали су: Агрокоп, Новотекс,
Изолатер, Инпек, Металац, Неимарство, Луч, ЗЗ
Ластва, Требињепревоз, Ослобођење, Грађевинско
занатство, УТРО Леотар, ТП Травунија, Југопревоз, Тргосировина.
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5. Скупштина Града Требиња прихвата информацију
о покренутим стечајевима у требињским предузећима и констатује да су стечајеви или ликвидације у чак 13 предузећа покренути у периоду
2006-2012. године, од којих су само 3 успјешно
окончана и то у периоду послије промјене локалне
власти.
6. Скупштина Града Требиња осуђује континуирано
обмањивање и подцјењивање грађана Требиња од
стране највиших представника актуелне републичке власти, којима су изложени непрекидно од
доласка СНСД-а на власт.
7. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Града
Требиња".
Број: 09-013-110-1/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 04.04.2014. 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 08.04.2014. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о стању у Фудбалском
клубу „Леотар“ Требиње.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-116/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 08.04.2014. 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 08.04.2014. године, донијела је
ЗАКЉУЧ КЕ
I
Скупштина Града сматра да је стање у Фудбалском
клубу „Леотар“ посљедица незаконитих радњи добро
организоване криминалне групе чији су се појединци
налазили на челу органа управе Клуба, у чему
предњачи бивши предсједник Управног одбора Владислав Владичић и актуелни предсједник Управног
одбора Лука Петровић, за вријеме чијих мандата је
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проузрокована финансијска дубиоза Клуба која се
мјери милионским износима и која ће по свој прилици
да угаси ФК „Леотар“ у години прославе 90 година
постојања.
II
Скупштина Града, још једанпут захтјева од МУП-а и
Окружног тужилаштва у Требињу да утврди начин
настанка милионског губитка у ФК „Леотар“ и
одговорност појединаца за настанак истог.
III
Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-116-1/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 08.04.2014. 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 08.04.2014. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о капиталним улагањима у
2013. години.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-117/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 08.04.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ТРЕБИЊА
ЗА 2014. ГОДИНУ
Спорт привлачи све грађане и већина људи редовно
упражњава физичке активности у спортским организацијама. Бављење физичком активношћу развија
посебне вриједности попут подстицања тимског рада,
солидарности, јачања духа, психо-физичких особина
и хуманости, те унапређења активног доприноса
грађана у друштву.
Према Закону о спорту, спорт у Републици Српској, је
дјелатност од општег интереса, а у градовима и
општинама дјелатност од локалног интереса и
остварује се доношењем и реализацијом програма
развоја спорта.
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Програмом развоја спорта утврђују се основни
правци, стратегија развоја и остваривање општег
односно локалног интереса.
Град Требиње подржава активну улогу спорта јер је
спорт сложена јавна друштвена активност, којем се у
свим градовима свијета поклања велика пажња.
Разлог за такав однос је његов изузетно велики утицај
на све сфере живота савременог човјека. Нарочито се
у први план истиче позитивно дјеловање спорта на
психо-физичко здравље, али му се врло често
приписује атрибут пропагандног, материјалног и
политичког средства. Исто тако, неактивност дјеце, а
поготово адолесцената, негативно утиче на њихов
правилан физички и духовни развој. То дугорочно
може угрозити здравље грађана, док истовремено
умањује регрутну базу за врхунски спорт.
Недостатак тјелесне активности појачава појаву
прекомјерне тежине, пријети бројним хроничним
стањима, попут срчано-венских болести и дијабетеса,
који смањује квалитет живота, зато доводе животе
појединаца у питање и терет су буџетима здравства и
економије. Зато би дјеца у спорту тебало да заузимају
најважније мјесто у свим нивоима организованог
бављења физичким активностима.
Законом о спорту („Службени гласник Републике
Српске“, број 4/02) предвиђено је да се организација
спорта одвија кроз активности спортских клубова,
школске и студентске програме, спортске активности
инвалидних лица, спортско-рекреативне активности и
организовањем традиционалних спортских манифестација. Средства за редовну активност спортских
клубова планирају се у Буџету Града, а њихова
расподјела се врши према дефинисаним критеријима Правилником о условима и критеријима за финансирање програма развоја спорта у општини Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/10 и
7/10) и Правилником о категоризацији спортова и
спортских организација у општини Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, број 3/10).
У 2014. години град Требиње богатији је за три
клуба: Рукометни клуб „Требишњица“, Атлетски клуб
„Требиње“ и Клуб борилачких спортова „Warriors“. У
граду Требињу тренутно је регистрован 41 клуб, са
више од 2000 чланова. Већина ових клубова имају
селекције од пионира до сениора, док 18 клубова
имају и женску селекцију. Од овог броја три екипе су
чисто женске селекције.
Подаци о броју спортских организација Града у
протеклом периоду, потврђују континуитет у
квантитативном развоју спорта.
У 2014. години у граду Требињу егзистирају сљедећи спортски колективи :
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Табела бр.1
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Назив клуба
Фудбалски клуб „Леотар“
Кошаркашки клуб „Леотар“
Џудо клуб „Леотар“
Атлетски клуб „Леотар“
Пливачки клуб „Леотар“
Рукометни клуб „Леотар“
Женски рукометни клуб „Леотар“
Женски кошаркашки клуб „Требиње 03“
Женски фудбалски клуб „Леотар-тех“
Карате клуб „Требиње“
Карате клуб „Леотар+“
Веслачко друштво „Требишњица“
Одбојкашки клуб „Леотар“
Куглашки клуб „Требишњица“
Клуб малог фудбала „Леотар“
Стонотенисерски клуб „Свети Сава“
Кик бокс и бокс клуб „Леотар“
Шаховски клуб „Леотар“
Аеро клуб „Требиње“
Мото клуб „ТНТ“
Паинтбол клуб „Арена“
Ронилачки клуб „Посејдон“
Тавла клуб „Требиње“
Спелеолошко друштво „Зелена брда“
Планинарско друштво „Вучји зуб“
Спорт.риб.удружење „Требиње“
Ловачко удружење „Леотар“
Стрељачки клуб „Леотар РВИ“ Требиње
Омладински кошаркашки клуб „Леотар“
Клуб борилачких спортова „Карате – Jiu Jitsu“
Тениски клуб „Тини“
Ауто картинг клуб „Леотар“
Клуб спортиста и рекреативаца
„Corporesano“
Пикадо клуб „Требиње“
Омладински одбојкашки клуб „Леотар“
Фудбалски клуб „Викторија“
Jiu jitsu клуб „Леотар“
Омладински стрељачки клуб „Леотар“
Рукометни клуб „Требишњица“
Атлетски клуб „Требиње“
Клуб борилачких спортова „Warriors“

Средства Буџета Града Требињa планирана за
спорт у 2014. години су:
1. Средства планирана за финансирање спортских
програма
380.000,00 КМ
2. Средства ЈУ“Требињеспорт“
220.000,00 КМ

Датум: 09.04.2014. год.

3. Средства за спортске манифестације од значаја за
град
85.000,00 КМ
4. Спортско риболовно друштво
10.800,00 КМ
5. Ловачко друштво „Леотар“
2.000,00 КМ
6. Спелеолошко друштво „Зелена брда“ 2.000,00 КМ
Укупно:
699.800,00 КМ
Иако се издвајају значајна средства за спорт, на нивоу
Града Требиња, очигледно је да нису довољна за
значајније унапређење спортских активности, а посебно нису довољна за пружање помоћи спортистима
и клубовима у мјери у којој би то било потребно.
Улагања спонзора, донатора и привредних субјеката у
спорт града Требиња била би од великог значаја,
међутим општа и економска ситуација у друштву је
таква да је то на минималном нивоу.
Програми који се финансирају из Буџета Града у
складу са Законом односе се на:
 стварање услова за подизање квалитета рада свих
активних спортиста, а посебно рад са младим
спортски надареним појединцима и екипама,
 изградњу, одржавање, реконструкцију, као и набавку реквизита и кориштење спортских објеката,
 учешће у обезбјеђивању реализације градског и
међуградског нивоа школских и студентских
спортских такмичења и масовних традиционалних
манифестација,
 учешће у финансирању истраживачко-развојног
рада, информатике, издаваштва и јавног информисања у спорту,
 учешће у финансирању манифестација и такмичења од значаја за град,
 учешће у финансирању школовања, стручном
усавршавању и стварању услова за рад спортских
стручњака и стручњака у спорту,
 обезбјеђивање услова за спортске активности
инвалидних лица.
На основу члана 43. Закона о локалној самуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 113/05 и 98/13), члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13) и члана 7. Правилника о условима и
критеријумима за финансирање програма развоја
спорта у општини Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 4/10 и 7/10), Градоначелник
је донио Рјешење број: 11-66-16/14, од 06.02.2014.
године, о расподјели средстава из Буџета Града
планираних за финансирање спортских програма за
2014. годину у износу 380.000,00 КМ како слиједи:

Датум: 09.04.2014. год.
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Табела бр.2
Редни
број
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Грант
Грант за спортске организације
Грант за одржавање, изградњу и
реконсрукцију спортских објеката, као и
набавку опреме и реквизита
Грант за школски спорт
Грант за припреме и учешће перспективних и
врхунских спортиста на међународним
такмичењима
Грант за усавршавање спортских стручњака и
спортских радника
Грант за обезбјеђивање услова за спортске
активности инвалидних лица
Грант за израду Монографије развоја
спорта општине Требиње
Грант за награде за постигнуте
спортске резултате
Грант за резерву

Средства из гранта спортским организацијама
распоређују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Фудбалски клуб „Леотар“
Кошаркашки клуб „SL IAT
Leotar“
Џудо клуб „Леотар“
Рукометни клуб „Леотар“
Пливачки клуб „Леотар“
Жен. рукометни клуб „Леотар“
Стрељачки клуб „Леотар РВИ“
Требиње
Атлетски клуб „Леотар“
Омладински кошаркашки клуб
„Леотар“
Jiu jitsu клуб „Леотар“
Фудбалски клуб „Викторија“
Жен. кош. клуб „Требиње 03“
Карате клуб „Требиње“
Карате клуб „Леотар +“
Ронилачки клуб „Посејдон“
Планинарско друштво „Вучији
Зуб“
Клуб
борилачких
спортова
„Карате Ju-Jutsu“
Клуб малог фудбала „Леотар“
Жен. фуд. клуб „Леотар-тех“
Веслачко друштво „Требишњица“
Куглашки клуб „Требишњица“
Одбојкашки клуб „Леотар“
Омладински одбојкашки клуб
„Леотар“
Аеро клуб „Требиње“

57.000,00 КМ
30.000,00 КМ
17.000,00 КМ
15.000,00 КМ
15.000,00 КМ
14.000,00 КМ
12.000,00 КМ
12.000,00 КМ
10.000,00 КМ
8.500,00 КМ
8.000,00 КМ
6.000,00 КМ
5.000,00 КМ
5.000,00 КМ
5.000,00 КМ
4.000,00 КМ
4.000,00 КМ
4.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
2.500,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000,00 КМ

Проценат у укупном износу
средстава планираних за
финансирање спортских
програма
67,36 %

256.000,00 КМ

3,94 %

15.000,00 КМ

1,31 %

5.000,00 КМ

1,84 %

7.000,00 КМ

1,05 %

4.000,00 КМ

1,31 %

5.000,00 КМ

0,26 %

1.000,00 КМ

0,78 %
22,10 %

3.000,00 КМ
84.000,00 КМ

25. Ауто картинг клуб „Леотар“
26. Клуб
борилачких
спортова
„Warriors“
27. Шаховски клуб „Леотар+“
28. Кик бокс и бокс клуб „Леотар“
29. Стонотениски клуб „Свети Сава“
30. Тениски клуб „Тини“

Износ

2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
1.500,00 КМ
1.000,00 КМ
1.000,00 КМ
1.000,00 КМ

Средства добијена из Буџета, клубови су обавезни
трошити на економски рационалан начин и искључиво за остваривање својих статутарних циљева,
односно за одобрене намјене. Сви спортски клубови
су дужни да надлежним градским органима (Одјељењу за финансије и Oдјељењу за привреду и
друштвене дјелатности), достављају извјештаје о
намјенском утрошку финансијских средстава са
акцентом на испуњавање достављених образаца, који
су везани за ову материју.
Грант за одржавање, изградњу и реконструкцију
спортских објеката, као и набавку опреме и
реквизита износи 15.000,00 КМ. Без одговарајућег
простора за игру и тренинг нема правог развоја
спорта, а спортски објекти представљају наслијеђе
које остаје будућим генерацијама као подстицај за
бављење спортом. Због тога је неопходно започети са
планираним и систематским улагањем у обнављање и
изградњу спортске инфраструктуре на територији
града Требињa. Један од основних проблема је непостојање затвореног базена, као и адекватне атлетске
стазе која је основни предуслов за функционисање
атлетике као базичног спорта. Такође непостојање
вишенамјенских терена у највећим мјесним зајед-
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ницама Центар и Горица је један од проблема за који
би се требало изнаћи адекватно рјешење.
Град Требиње је у 2014. години планирао грант за
школски спорт у износу од 5.000,00 КМ. Школска
спортска такмичења су масовна такмичења ученика и
студената у оквиру школског система. Школски спорт
као организациони облик и могућност за укључивање
највећег броја младих у процес физичког вјежбања,
треба и даље да остане један од основних облика
активности у нашем граду.
И у овој години наставиће се са суфинансирањем
Малих олимпијских игара за основне и средње школе
на нивоу града. Мале олимпијске игре Републике
Српске представљају значајан корак у развоју спорта
Републике Српске. Најбројнија популација спортиста
су ученици основних и средњих школа. Педагози
физичке културе су напредним и стручним радом
дали допринос развоју Малих олимпијских игара.
Укључивањем преко 90.000 ученика у ову најмасовнију спортску манифестацију, која траје током
цијеле школске године, ученици рационално користе
своје слободно вријеме. Велики број ученика постиже
изузетне резултате и укључени су у рад спортских
клубова. Морамо напоменути да опрема и спортски
реквизити нису на адекватном нивоу за спровоћење
програма у оквиру школског спорта, због чега ће Град
Требиње из овога гранта суфинансирати и набавку
спортских реквизита за школе.
Такмичења у Малим олимпијским играма реализоваће
се у сљедећим спортским дисциплинама:
Табела бр.3
Спортска
дисциплина
Атлетика
Кошарка
Рукомет
Одбојка
Мали фудбал

Основне
школе
М
Ж
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

М
+
+
+
+
+

Средње
школе
Ж
+
+
+
+
+

Полазећи од чињенице да је врхунски спорт највидљивији сегмент система спорта, а самим тим и покретач цијелог система у промоцији здравог начина
живота и међународној промоцији државе и града,
Град Требиње ће у 2014. години финансирати или
суфинансирати припреме и учешће екипа и појединаца на међународним такмичењима, с циљем
стварања услова за бављење врхунским спортом.
Грант за припреме и учешће врхунских спортиста
на међународним такмичењима, планиран је у износу
од 7.000,00 КМ.
Из гранта за усавршавање спортских стручњака и
спортских радника, у износу од 3.000,00 КМ, Град
ће дијелом финансирати учешће појединаца у похађању спортских школа, као и учешће на спортским
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камповима, семинарима и другим стручним усавршавањима у спорту.
Бављење спортом у великој мјери утиче на формирање и развој дјеце и младих, на њихов здравствени,
социјални, психомоторни, когнитивни и морфолошки
развој, што је, свакако, од посебног значаја за
формирање свестране особе, спремне да се одупре
свим негативним утицајима које носи данашњица.
Све ово јасно говори колики је значај стручног
спортског кадра као носиоца трансформационих
процеса, њиховог профила, селекције и даљњег
усавршавања и школовања.
Улога спорта у животима лица са одређеном врстом и
степеном инвалидности је од непроцјењивог значаја,
како у превентивном, тако и у рехабилитационом
смислу. Ово се не односи само на њих лично, већ и на
друштвену заједницу у цјелини, јер се стање у којем
се налазе, негативно или позитивно, пројектује и на
саму заједницу у којој егзистирају. Нема дилеме да је
за цјелокупно друштво од изузетне важности да се то
стање учини што је могуће више прихватљивим.
С обзиром да спорт и спортска рекреација имају
велики значај у цјелокупном процесу рехабилитације
инвалидних особа, као и у периоду њихове социјалне
адаптације и реинтеграције у све друштвене токове,
неопходно је омогућити једнака права и могућности
особа са инвалидитетом да се баве спортским и
рекреативним активностима и подстицати спортске
организације за њихово активно укључење у ову
друштвену дјелатност.
Због тога је Град Требиње и у овој години планирао
Грант за обезбеђење услова за спортске активности инвалидних лица у износу од 5.000,00 KM,
као и 12.000,00 КМ Стрељачком клубу „Леотар РВИ“.
Грант за израду Монографије развоја спорта Града
Требињa од 1.000,00 KM планиран је за наставак
прикупљања штампаног, усменог, видео материјала
као и прикупљање фотографија и сређивањe
прикупљене грађе.
Грант за награде за постигнуте спортске резултате у износу од 3.000,00 KM намијењен је за
награђивање појединаца и колектива за постигнуте
изузетне спортске резултате.
Грант за резерву од 84.000,00 КМ намијењен је за
финансирање других спортских програма који нису
обухваћени програмима спортских колектива.
Традиционалне спортске манифестације грађана, свих
узраста, доприносе унапређењу и побољшању њиховог физичког и психичког развоја, афирмацији хуманих вриједности живота и одржавању традиција и
обичаја.
Манифестациони облици спортског исказивања у
нашем граду су видљиви и постају традиционални,
као што су:
 Избор спортисте године,
 Камп спортиста Републике Српске 2014,
 Камп кошарке „ Дејан Бодирога “,
 XI Међународни џудо куп Требиње 2014 - IV
„Меморијал Милош Мрдић“,
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 Традиционална требињска „Олимпијада у малом
фудбалу“ за сениоре, кадете и пионире,
 Дани на Требишњици, скокови са Каменог моста,
 Дани на Требишњици, еко-регата,
 Међународни пливачки митинг „Срђан и Максим“,
 Традиционални меморијални међународни омладински фудбалски турнир „Љубинко Акшам“,
 Женски Осмомартовски међународни рукометни
турнир,
 „Handicap fest“ – такмичење стријелаца инвалида
БиХ.
У 2014. години Град Требиње ће финансирати,
дијелом или у потпуности, поменуте манифестације, а
за ту намјену планирана су средства у износу од
85.000,00 КМ.
На овим манифестацијама задовољавају се физичке
активности које се својевољно одабирају са одговарајућим циљевима:
 Одгајање младих у духу бриге о себи и свом квалитетном начину рада и живота,
 Задовољавање примарне потребе човјека за
кретањем,
 Очување и побољшање здравља,
 Позитиван утицај на способности у цјелини,
 Хуманизација радних и животних услова,
 Корекција негативних ефеката насталих савременим начином живота и рада,
 Стварање позитивног става и навике према спорту
(спортској рекреацији).
Због свега наведеног, може се са сигурношћу
закључити да је спорт у Граду Требињу имао, има и
имаће посебно мјесто као важан сегмент у развоју
и напретку Града.
Број: 09-013-118/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 08.04.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 58. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13) и члана 4. Одлуке о измјени и допуни
Одлуке о комуналним таксама („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/13) Комисија за прописе
Скупштине Града Требиња на сједници одржаној дана
04.03.2014. године, утврдила је пречишћен текст
дијела Одлуке о комуналним таксама – Тарифа комуналних такси („Службени гласник Општине/Града
Требиња“, број 3/12 и 10/13) у којима је назначен дан
ступања на снагу дијела Одлуке о комуналним
таксама – Тарифа комуналних такси
ТАРИФЕ

КОМУНАЛНИХ
-Пречишћени текст-

ТАКСИ

Taрифни број 1.
а) За привремено заузимање дијела јавне површине
испред пословног простора у сврху постављања столова и столица за љетну башту ради пружања угос-

Број: 4 - Страна: 15

титељских услуга плаћа се мјесечно по м2 комунална
такса у износу како слиједи:
I зона 15 КМ
II зона 10 КМ
III-VI зона 8 КМ
Таксу из овог тарифног броја плаћају правна и физичка лица која привремено користе дио јавне површине
у пословне сврхе за постављање столова и столица за
љетну башту.
Такса се по овом тарифном броју плаћа у пуном
износу за период 15. април до 15. октобар, а у осталим
мјесецима износ се умањује за 70% утврђене цијене
ове таксене тарифе.
б) За постављање киоска плаћа се мјесечно по м2 у
износу како слиједи:
I зона 8,5 КМ
IV зона 4 КМ
II зона 7 КМ
V зона 3 КМ
III зона 5 КМ
VI зона 2 КМ
в) За постављање привремених тезги за продају:
сувенира, наочара, цвијећа, лутрије, бижутерије, сјеменки, кокица, кестења и сл. и постављање-излагање
продајних артикала и рекламних реквизита испред
трговачких и угоститељских објеката плаћа се комунална такса по м2 мјесечно како слиједи:
I зона 30 КМ
II зона 20 КМ
III-VI зона 15 КМ
за сваки цијели или започети м2
г) За све остале дјелатности које нису напријед
наведене плаћа се као у претходном ставу.
д) За извођење грађевинских радова који изискују
раскопавање улица, плочника, паркова и других
јавних површина плаћа се комунална такса дневно и
то:
1. за радове на подземним и надземним инсталацијама и сличним објектима по м2 раскопане
јавне површине (паркови, улице, тротоари) 5 КМ;
2. за заузимање 1 м2 јавне површине и тротоара за
вријеме грађења 0,40 КМ.
Плаћање обавезе из претходног става настаје од дана
добијања одобрења за прекопавање односно заузимање јавне површине.
Тарифни број 2.
За приређивање музичког програма плаћа се комунална такса дневно у износу:
-

20 КМ унутар угоститељских објеката
50 КМ на отвореном.

Такса по овом тарифном броју односи се на „живу“
музику и плаћа се унапријед тако што је обвезник
дужан Одјељењу за стамбено-комуналне послове
пријавити коришћење музике прије њеног почетка
рада, а најкасније дан прије почетка држања музике.
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Тарифни број 3.
За постављање плаката, реклама и рекламних паноа
на јавним и другим површинама плаћа се:
1. плакат по комаду дневно 1 КМ
2. покретне паное по комаду дневно 3 КМ
3. за објаве и огласе истакнуте на огласним таблама
1 КМ по објави дневно
4. рекламни панои (неосвјетљени) мјесечно
- до 1 м2 мјесечно се плаћа 4 КМ/м2
- до 2 м2................................5 КМ/м2
- 2-4 м2..................................6 КМ/м2
5. рекламни панои (свјетлећи), мјесечно
- до 1 м2
једнострано – 5 КМ/м2
двострано – 10 КМ/м2
- до 2 м2
једнострано – 15 КМ/м2
двострано – 20 КМ/м2
2-4 м2
једнострано – 25 КМ/м2
двострано – 30 КМ/м2
6. а) билборди, несвјетлећи, мјесечно
- 4-8 м2
једнострано – 110 КМ
двострано – 130 КМ
- преко 8 м2
једнострано – 150 КМ
двострано – 200 КМ
б) билборди, свјетлећи, мјесечно
- 4-8 м2
једнострано – 130 КМ
двострано – 150 КМ
- преко 8 м2
једнострано – 170 КМ
двострано – 220 КМ
Тарифни број 4.
За коришћење слободних површина за кампове, шаторе, забавне паркове, циркусе, картинг стазе, дјечије
аутиће и друге објекте привременог карактера, плаћа
се дневно комунална такса у износу 0,35 КМ/м 2.
Тарифни број 5.
За коришћење витрина ради излагања и продаје робе
ван пословних просторија плаћа се комунална такса
по м2 мјесечно:
I зона 30 КМ
II зона 20 КМ
III-VI зона 15 КМ
Тарифни број 6.
За држање пловних постројења, пловних направа и
других објеката на води плаћа се комунална такса у
годишњем износу:
- пловно постројење са пратећим објектима
12.000,00 КМ,
- рибњаци
и
остали
објекти
на
води
1 КМ/м2.
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Тарифни број 7.
Држање ресторана и других угоститељских
забавних објеката на води плаћа се по м2 годишње:
I зона 40 КМ
II зона 20 КМ
III-VI зона 16 КМ

и

Тарифни број 8.
Коришћење ријечне обале у пословне сврхе плаћа се
по м2 годишње 1 КМ.
Тарифни број 9.
За коришћење простора за паркирање моторних,
друмских и прикључних возила на уређеним и
обиљеженим мјестима одређеним за то, а на којим је
успостављена наплата примјењују се одредбе Правилника о условима начину коришћења, организацији
и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима на подручју града Требиња.
1. Резервација паркинга плаћа се :
- за правна лица 100 КМ/мјесечно
- за физичка лица 80 КМ/мјесечно.
2. За коришћење једног мјеста на такси стајалишту
плаћа се мјесечно 15 КМ.
Тарифни број 10.
За сваку истакнуту фирму плаћа се комунална такса у
годишњем износи и то:
Тачка 1. Привредна друштва и други облици
правних лица:
- Из области производње, преноса и дустрибуције
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
-

Из области производње
Невладине организације
Остали

300 КМ
50 КМ
500 КМ

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

Дјелатност банкарства-финансијских организација
и услуге осигурања имовине и лица
2.500 КМ
Поштанске услуге
2.000 КМ
Телекомуникације и мобилна телефонија
10.000 КМ
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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
-

-

-

-

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

5.000 КМ
500 КМ
200 KM
200 KM
2.000 KM

Угоститељска дјелатност
Трговина
СТР тезге, кућна радиност
Адвокатске канцеларије
Нотарске канцеларије
Кладионице
Стоматолошке и љекарске ординације
Хотели, гарни хотели, апартхотели,
мотели, пансиони, ноћни барови, диско
барови, дансинг клубови, свадбени
салони
- Остале непоменуте дјелатности

а таксена обавеза се пријављује 15 дана од дана
почетка обављања дјелатности.
***
Овај пречишћени текст Тарифа комуналних такси
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
ПРЕДСЈЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
Љубиша Крунић, с.р.
______________________________________________

1.000 KM
100 KM

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. став 1б. тачка 14.
Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“,
број 121/12), члана 58. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13),
Градоначелник Града Требиња донио је сљедећу

1.000 KM

ОДЛУКУ

200 KM
200 KM
1.000 KM
100 KM
100 KM
100 KM

Тачка 3. Физичка лица-предузетници
-
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200 КМ
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200 КМ

1.000 КМ
100 КМ

Под истакнутом фирмом у смислу одредаба овог
тарифног броја подразумијева се свака ознака или
натпис који означава да одређено правно и физичко
лице обавља дјелатност или занимање, изузев
изузетих по члану 8. Закона о комуналним таксама.
Уколико таксени обвезник обавља више дјелатности
на мјесту истакнуте фирме плаћа таксу из дјелатности
за коју је прописана већа таксена тарифа.
Такса се плаћа од дана издавања одобрења за рад
сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године,

Члан 1.
Овом одлуком одређују се привредна друштва и друга
правна лица, чије је сједиште у Требињу, која су
обавезна поступати у складу са одредбама члана 23.
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број
121/12).
Члан 2.
Ниже назначена привредна друштва и друга правна
лица обавезна су поступити у складу са чланом 1. ове
одлуке:
1. ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње
2. ЈЗУ „Општа болница“ Требиње
3. Градска организација Црвеног крста Требиње
4. ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње
5. Ветеринарска амбуланта „Дана“
6. Ветеринарска амбуланта „Срна“
7. „Комунално“ а.д. Требиње
8. ЈП „Водовод“ а.д. Требиње
9. „Водопривреда Требишњица“ а.д. Требиње
10. „Попово поље“ а.д.
11. „Агрокоп“ а.д.
12. ЈУ „Требињестан“ Требиње
13. „Леопластик“ д.о.о. Требиње
14. „Павићевић“ д.о.о. Требиње
15. „Бејат“ д.о.о. Требиње
16. „Сига“ д.о.о. Требиње
17. „Апис“ д.о.о. Требиње
18. „Динеко“ д.о.о. Требиње
19. „Поробић“ д.о.о. Требиње
20. „Херцеговинапутеви“ а.д. Требиње
21. АМД „Херцеговина“ Требиње
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22. МХЕРС – ЗП „Хидроелектране на Требишњици“
а.д.
23. МХЕРС – ЗП „Електрохерцеговина“ Требиње
24. „Убла турс“ д.о.о. Требиње
25. „Ушће превоз“ Требиње
26. „Swisslion Индустрија алата“ а.д. Требиње
27. „Swisslion Таково“ д.о.о. Требиње
28. „Бонита“ д.о.о. Требиње
29. „Травунија“ а.д. Требиње
30. УТАД „Леотар“ Требиње
31. ДВД „Ластва“ Требиње
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-8/14
Датум:20.02.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

Датум: 09.04.2014. год.

Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Међуопштинском савезу слијепих
и слабовидних Требиње – Љубиње на План
коришћења средстава планираних Буџетом Града за
2014. годину (План број: 3/14 од 11.02.2014. 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“.
Број:08-400-75/14
Датум:21.02.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК
ОЗ А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност Удружењу параплегичара,
обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних
инвалида регије Требиње на План коришћења
средстава планираних Буџетом Града за 2014. годину
(План број: 02/2014 од 20.01.2014. године).

I
Даје се сагласност Савезу инвалида рада Требиње на
План коришћења средстава планираних Буџетом
Града за 2014. годину (План број: 1/01-014 од
12.02.2014. године).

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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:08-400-13/14
Датум:21.02.2014.год.

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

Број:08-400-79/14
Датум:21.02.2014.год.

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 Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града

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 Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града

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

Датум: 09.04.2014. год.
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Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност Спелеолошком друштву „Зелена
брда“ Требиње на План коришћења средстава планираних Буџетом Града за 2014. годину (План број:
1/14 од 13.02.2014. године).

I
Даје се сагласност Сабору српских гуслара и пјесника
„Светосавље“ на План коришћења средстава планираних Буџетом Града за 2014. годину (План број: 2/14
од 13.02.2014. године).

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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:08-400-81/14
Датум:21.02.2014.год.

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

Број:08-400-89/14
Датум:21.02.2014.год.

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 Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

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 Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност ЈУ ОШ „Свети Василије Острошки“ Требиње на План коришћења средстава планираних Буџетом Града за 2014. годину (План број:
01-54-2/14 од 13.02.2014. године).

I
Даје се сагласност Удружењу пензионера општине
Требиње на План коришћења средстава планираних
Буџетом Града за 2014. годину (План број: 6/14 од
14.02.2014. године).

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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:08-400-86/14
Датум:21.02.2014.год.

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

Број:08-400-94/14
Датум:21.02.2014.год.

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 Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града

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 Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
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Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ ОШ „Јован Јовановић Змај“
Требиње на План коришћења средстава планираних
Буџетом Града за 2014. годину (износ од 4.000,00 КМ
за школска такмичења, износ од 1.000,00 КМ за
„индекс инклузивности“ и износ од 11.145,00 КМ –
капитални грант – План број:71-3-3/14 од 12.02.2014.
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“.
Број:08-400-98/14
Датум:21.02.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ГКУД „Алат-Swisslion“ Требиње
на План коришћења средстава планираних Буџетом
Града за 2014. годину (План број: 02-02/14 од
17.02.2014. 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“.
Број:08-400-106/14
Датум:21.02.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број

Датум: 09.04.2014. год.

2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Студентски центар Требиње“
на План коришћења средстава планираних Буџетом
Града за 2014. годину (План број: 20/14 од 12.02.2014.
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“.
Број:08-400-109/14
Датум:21.02.2014.год.

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 2014. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 1/14), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са
позиције 4152 – дефинисане као „грантови у земљи –
грант за културне манифестације“ у оквиру Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности у висини од
1.194,00 КМ, на позицију 4129 дефинисану као
„остали непоменути расходи у оквиру оперативне
јединице 2 – буџетски корисник ЈУ „Требињеспорт“.
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:11-400-129/14
Датум:24.02.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града

Датум: 09.04.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи

Број: 4 - Страна: 21

2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини
од 1.469,00 КМ са позиције 4127 – дефинисане као
„расходи за стручне услуге“ на позицију 4112
дефинисану као „расходи за бруто накнаде“, а све у
оквиру одобреног Буџета буџетског корисника ЈУ
„Центар за информисање и културу“ за 2013. годину.

I
Даје се сагласност ЈУ „Дом ученика“ Требиње на
План коришћења средстава планираних Буџетом
Града за 2014. годину (износ од 41.000,00 КМ –
текући грант и износ од 20.000,00 КМ – капитални
грант – План број: 19/14 од 12.02.2014. године).

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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:11-400-140/14
Датум:26.02.2014.год.

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

Број:08-400-82/14
Датум:27.02.2014.год.

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 Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

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 Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност Добровољном ватрогасном друштву Ластва – Ушће на План утрошка средстава гранта
за 2014. годину (План број: 9/14 од 26.02.2014.
године).

I
Даје се сагласност КУД „Херцеговина“ Петрово Поље
на План коришћења средстава планираних Буџетом
Града за 2014. годину (План од 19.02.2014. 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“.
Број:11-400-141/14
Датум:26.02.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број

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

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:08-400-110/14
Датум:27.02.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града

Страна: 22- Број: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

Датум: 09.04.2014. год.

2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Удружењу дијабетичара и осталих
заинтересованих лица Града Требиња на План коришћења средстава планираних Буџетом Града за 2014.
годину (План од 24.02.2014. 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“.
Број:08-400-113/14
Датум:27.02.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

I
Даје се сагласност Мјешовитом хору „Трибунија“
Требиње на План коришћења средстава планираних
Буџетом Града за 2014. годину (План од 24.02.2014.
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“.
Број:08-400-132/14
Датум:27.02.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Требиње на
План коришћења средстава планираних Буџетом
Града за 2014. годину (износ од 4.000,00 КМ за
школска такмичења и износ од 1.000,00 КМ за
„индекс инклузивности“ - План број: 49/14 од
19.02.2014. 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“.
Број:08-400-123/14
Датум:27.02.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број

I
Даје се сагласност Спортском риболовном друштву
Требиње на План коришћења средстава планираних
Буџетом Града за 2014. годину (План број: 38/14 од
20.02.2014. 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“.
Број:08-400-144/14
Датум:04.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града

Датум: 09.04.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

Број: 4 - Страна: 23

Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Требињестан“ Требиње на
План коришћења средстава планираних Буџетом
Града за 2014. годину (План број: 11/14 од 03.03.2014.
године).

I
Даје се сагласност Савезу логораша Републике
Српске – Удружење логораша регије Требиње на
План коришћења средстава планираних Буџетом
Града за 2014. годину (План број: 15/14 од 04.03.2014.
године).

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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:08-400-154/14
Датум:04.03.2014.год.

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

Број:11-400-175/14
Датум:04.03.2014.год.

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 Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

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 Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност Градској борачкој организацији
Требиње на План коришћења средстава планираних
Буџетом Града за 2014. годину (План који је усвојен
на сједници предсједништва ГБО 21.02.2014. године).

I
Даје се сагласност ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње на
План коришћења средстава планираних Буџетом
Града за 2014. годину (износ од 300.000,00 КМ –
текући грант и износ од 50.000,00 КМ – капитални
грант), План број: 03-191/14 од 04.03.2014. 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“.
Број:11-400-173/14
Датум:04.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града

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

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:08-400-171/14
Датум:05.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града

Страна: 24- Број: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

Датум: 09.04.2014. год.

2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Друштву добровољних даваоца
крви Требиње на План коришћења средстава планираних Буџетом Града за 2014. годину (План број:
04/14 од 27.02.2014. 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“.
Број:08-400-146/14
Датум:06.03.2014.год.

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 2014. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 1/14), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини
од 40.000,00 КМ са позиције 415200 дефинисане као
„грантови у земљи“ – капитални грант за ЈУ „Дом
пензионера“ на позицију 415200 дефинисану као
„грантови у земљи“ – текући грант за ЈУ „Дом
пензионера“ Требиње у оквиру Одјељења за привреду
и друштвене дјелатности.
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:08-400-30/14
Датум:11.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број

I
Даје се сагласност Књижевној заједници „Јован
Дучић“ Требиње на План коришћења средстава
планираних Буџетом Града за 2014. годину (План од
26.02.2014. 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“.
Број:08-400-147/14
Датум:12.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Камерном хору Херцеговачке
Грачанице „Свети Роман Слаткопојац“ Требиње на
План коришћења средстава планираних Буџетом
Града за 2014. годину (План од 07.03.2014. 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“.
Број:08-400-186/14
Датум:12.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града

Датум: 09.04.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
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Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Радио клубу Требиње на План
коришћења средстава планираних Буџетом Града за
2014. годину (План број: 01-03/14 од 10.03.2014.
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“.
Број:08-400-193/14
Датум:12.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

I
Даје се сагласност ЈУ „Културни центар“ Требиње на
План утрошка средстава гранта планираних Буџетом
Града за 2014. годину (План број: 47/14 од 13.03.2014.
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“.
Број:11-400-167/14
Датум:13.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ММУ „Музеј Херцеговине“ Требиње на План утрошка средстава гранта планираних
Буџетом Града за 2014. годину (План број: 29/14 од
20.02.2014. 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“.
Број:11-400-166/14
Датум:13.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града

I
Даје се сагласност ЈУ „Дом пензионера“ Требиње на
План утрошка средстава гранта планираних Буџетом
Града за 2014. годину (План број: 81/14 од 12.03.2014.
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“.
Број:08-400-197/14
Датум:13.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града

Страна: 26- Број: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 09.04.2014. год.

Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност ЈУ за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње на План
утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града
за 2014. годину (План број: 102/14 од 12.03.2014.
године).

I
Даје се сагласност Одреду извиђача Требиње на План
утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града
за 2014. годину на износ од 3.500,00 КМ.

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:11-400-198/14
Датум:13.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Удружењу иноватора Источне
Херцеговине на План утрошка средстава гранта
планираних Буџетом Града за 2014. годину на износ
од 1.500,00 КМ.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

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:08-400-206/14
Датум:18.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Гусларском друштву „Војвода
Недељко Видаковић“ Требиње на План утрошка
средстава гранта планираних Буџетом Града за 2014.
годину на износ од 1.800,00 КМ.
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:08-400-196/14
Датум:18.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града

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 Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

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

Број:08-400-209/14
Датум:18.03.2014.год.

Датум: 09.04.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње на План утрошка средстава гранта планираних
Буџетом Града за 2014. годину на износ од 2.000,00
КМ.
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:11-400-204/14
Датум:18.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ Гимназија „Јован Дучић“
Требиње на План коришћења средстава планираних
Буџетом Града за 2014. годину – капиталног гранта
(План број: 01-132/1-14 од 05.03.2014. 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“.
Број:11-400-179/14
Датум:20.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
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Буџетом Града за 2014. годину – капиталног гранта
(План број: 01-1037/1-13 од 27.11.2013. 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“.
Број:11-400-168/14
Датум:20.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Техничка школа“ Требиње на
План коришћења средстава планираних Буџетом
Града за 2014. годину – капиталног гранта (План број:
01-213-1/14 од 05.03.2014. 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“.
Број:11-400-181/14
Датум:20.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Центар средњих школа“
Требиње на План коришћења средстава планираних

I
Даје се сагласност ЈУ „Центар за информисање и
образовање“ Требиње на План коришћења средстава
планираних Буџетом Града за 2014. годину –

Страна: 28- Број: 4
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капиталног гранта (План број: 135/14 од 12.03.2014.
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“.
Број:11-400-203/14
Датум:20.03.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК

Датум: 09.04.2014. год.

планираних Буџетом Града за 2014. годину на износ
од 13.000,00 КМ.
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:08-400-65-2/14
Датум:02.04.2014.год.

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) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност ЈУ „Требињеспорт“ Требиње на
План коришћења средстава планираних Буџетом
Града за 2014. годину – капиталног гранта (План број:
25/14 од 15.03.2014. године).

I
Даје се сагласност Организацији „Имарет“ на План
утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града
за 2014. годину на износ од 2.700,00 КМ.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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:11-400-205/14
Датум:20.03.2014.год.

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

Број:08-400-238/14
Датум:02.04.2014.год.

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 Одлуком о извршењу Буџета Града
Требиња за 2014. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града Требиња
је донио сљедећи

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 19. Став 2. Правилника о
условима и критеријима за финансирање програма
развоја спорта у општини Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“, број 4/10 и 7/10),
Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Удружењу са проблемом стерилитета „Бебе“ на План утрошка средстава гранта

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

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 300,00 КМ
са Буџета Града Требиња – средства планирана за
финансирање програма развоја спорта – Грант за уса-

Датум: 09.04.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 4 - Страна: 29

вршавање спортских стручњака и спортских радника,
на рачун број: 5520050002279415 код Хипо Алпе
Адриа банке а.д. „Аеро клубу“ Требиње, на име помоћи за покривање дијела трошкова едукације Зорана
Петровића, члана тог Клуба на Интернационалном
инструкторском курсу који ће се одржати у периоду
од 7. до 13. априла 2014. године у Херцег Новом.

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
2014. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 1/14), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи

II
Обавезује се корисник средстава из става I овог
закључка да Граду Требињу, у року од 90 дана, пружи
доказе о намјенском утрошку истих.

ЗАКЉУЧАК

III
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-66-47/14
Датум:03.04.2014.год.

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) 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 5.000,00
КМ са позиције 4152 дефинисане као грантови у
земљи – грант за изградњу споменика у Оровцу,
Одбору за изградњу спомен обиљежја настрадалим у
Првом свјетском рату из Оровца, а на рачун
СУБНОР-а Требиње, број: 5620088117953771 код
НЛБ Развојне банке Бања Лука са назнаком „помоћ за
изградњу спомен обиљежја у Оровцу“.
II
Обавезује се корисник средстава да Граду Требињу
достави доказе о намјенском утрошку средстава.
III
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-431-27/14
Датум:08.04.2014.год.

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

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са
позиције 4129 дефинисане као остали непоменути
расходи у висини од 5.000,00 КМ, на позицији 4152
дефинисану као грантови у земљи – грант за изградњу
споменика у Оровцу, а све у оквиру Стручне службе
Градоначелника.
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:11-431-27-1/14
Датум:08.04.2014.год.

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 Статут о измјенама и допунама Статута ЈУ
„Центар за информисање и културу“ Требиње
I
Даје се сагласност на Статут о измјенама и допунама
Статута ЈУ „Центар за информисање и културу“
Требиње број: 524-1/13 од 23.12.2013. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-5/14
Датум:20.03.2014.год.

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

Страна: 30- Број: 4
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Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13), Градоначелник Града Требиња даје

Датум: 09.04.2014. год.

II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89101 Требиње, на основу
Рјешења број: 06-372-6/14 од 05.03.2014. године,
извршило је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-112, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Републике Српске 3.
Оснивачи: 8 етажних 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 Дрињак Новак, предсједник Скупштине
станара, самостално и без ограничења.

Број:11-022-7/14
Датум:04.04.2014.год.

Број: 06-372-6/14
Датум: 05.03.2014. год.

САГЛАСНОСТ
на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији ЈУ за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији ЈУ за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Наша радост“
Требиње број: 36/1/14 од 05.02.2014. године.

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

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
ОРГАНА
Мирјана Ратковић, с.р.
______________________________________________

Датум: 09.04.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 4 - Страна: 31

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Одлука о продаји непосредном погодбом земљишта у државној својини,
2. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана „Засад Поље“,
3. Одлука о прихватању гранта,
4. Одлука о оснивању Одбора за жалбе запослених у Административној служби Града Требиња,
5. Одлука о именовању вршиоца дужности чланова Одбора за жалбе запослених у Административној служби Града Требиња,
6. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе
запослених у Административној служби Града Требиња,
7. Одлука о термину одржавања Манифестације „Дучићеве вечери поезије“,
8. Одлука о утврђивању базне цијене за 2014. годину,
9. Одлука о разрјешењу директора ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње,
10. Одлука о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње
11. Одлука о разрјешењу Комисије за додјелу стипендија,
12. Одлука о разрјешњу Другостепене комисије за додјелу стипендија,
13. Одлука о именовању Комисије за додјелу стипендија,
14. Одлука о именовању Другостепене комисије за додјелу стипендија,
15. Одлука о разрјешењу Комисије за питања младих,
16. Одлука о избору Комисије за питања младих,
17. Одлука о разрјешењу члана Градске изборне комисије Требиња, на лични захтјев,
18. Одлука о именовању Комисије за провођење поступка по Јавном огласу за именовање једног
члана Градске изборне комисије Требиња,
19. Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање једног члана Градске изборне комисије
Требиња,
20. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора у јавним
установама чији је оснивач Град Требиње,
21. Рјешење о разрјешењу члана Одбора за контролу праћења примјене критерија и намјенског
коришћења средстава,
22. Рјешење о именовању члана Одбора за контролу праћења примјене критерија и намјенског
коришћења средстава,
23. Закључак о прихватању Информације о боравку Предсједника Републике Српске у Требињу,
24. Закључци у вези боравка Предсједника Републике Српске у Требињу,
25. Закључак о прихватању Информације о стању у Фудбалском клубу „Леотар“ Требиње,
26. Закључци у вези са стањем у Фудбалском клубу „Леотар“ Требиње,
27. Закључак о прихватању Извјештаја о капиталним улагањима у 2013. години,
28. Програм развоја спорта града Требиња за 2014. годину,
29. Тарифе комуналних такси – пречишћени текст.

9
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука којом се одређују се привредна друштва и друга правна лица, чије је сједиште у
Требињу, која су обавезна поступати у складу са одредбама члана 23. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама,
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10. Закључак,
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Страна: 32- Број: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 09.04.2014. год.
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Закључак,
Закључак,
Сагласност на Статут о измјенама и допунама Статута ЈУ „Центар за информисање и културу“
Требиње,
49. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији ЈУ за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,
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ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,

__________________________________________________________________________________________________

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