СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LII

Требиње, 17.02.2015. године

Скупштина Града Требиња на основу члана 348. став
4. Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/08, 58/09 и 95/11) и
члана 36. и 72. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14), на сједници одржаној дана 16.02.2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина
Члан 1.
Град Требиње даје некретнине означене као к.ч. број
818/2, неплодно у површини од 36 м², к.ч. број 818/3,
неплодно у површини од 36 м² и к.ч. број 818/4,
неплодно у површини од 36 м², све уписане у з.к. ул.
број 218 К.О. СП Горица, по старом операту, а што
одговара к.ч. број 1462/3, 1462/4 и 1462/5, уписане у
Пл. број 497 К.О. Горица, по новом операту,
власништво Града Требиња, а за некретнине наведене
у члану 2. ове одлуке.
Члан 2.
Шишковић Илија, син Гојка из Требиња, улица
Никшићки пут број 1 и Шишковић Миона, кћи Гојка
из Требиња, улица Никшићки пут број 1 дају
некретнине означене као к.ч. број 364/17, економско
двориште у површини од 108 м², уписане у зк. ул. број
30 К.О. СП Горица по старом операту, а што одговара
к.ч. броју 1461/3 уписане у Пл. број 530 К.О. Горица
1, у замјену за некретнине наведене у члану 1. ове
одлуке.
Члан 3.
На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени
некретнина којим ће бити регулисана међусобна
права и обавезе уговорних страна.
Овлашћује се Градоначелник Града Требиња, господин Славко Вучуревић да поменути уговор потпише и
овјери у нотарској канцеларији.

Број: 1

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број: 09-013-13/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу чланова 67.,69.,71.,72. и 73. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13), члана 4. Правилника
о обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 95/13) као и члана 36. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 16.02.2015. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма уређења грађевинског
земљишта за 2015. годину
Члан 1.
Скупштина Града Требиња усваја Програм уређења
грађевинског земљишта за 2015. годину.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Програм уређења
грађевинског земљишта за 2015. годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број: 09-013-15/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Страна: 2 - Број: 1
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ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2015. ГОДИНУ
Програм уређења и опремања грађевинског земљишта са финансијским планом за 2015. годину (у
даљем тексту Програм) обухвата уређивање и
опремање грађевинског земљишта на територији
града Требињa, тј. улагања у припрему и изградњу
капиталних објеката.
Програм се заснива на рјешењима и условима
садржаним у законима, одлукама и прописима којима
се уређују односи у области грађевинског земљишта
и грађења.
Врсту и обим програмских задатака опредјељују:
Буџет Града Требиња за 2015. годину, те стање
реализације инвестиција и изградње објеката комуналне инфраструктуре чија реализација траје више
година, стање израде започете планске и техничке
документације.
Основна опредјељења Програма су:
Рационално коришћење грађевинског земљишта и
боље искоришћење постојећих капацитета инфраструктурних система;
Полазећи од наведених циљева, података о стању
радова и материјалних оквира за реализацију Програма, Програм садржи избор приоритетних објеката
комуналне инфраструктуре и планиране активности
које су утврђене по сљедећим основним критеријумима:
- завршетак и довођење у функцију објеката чија је
изградња у току;
- одржавање континуитета изградње комуналних
објеката значајних за развој града у цјелини;
- изградња нових објеката и доградња постојећих
који су неопходни за реализацију стамбене и
друге изградње на започетим и новим локацијама;
- израда планске и техничке документације за
просторе и објекте чија је реализација извјесна,
као припрема за реализацију Програма у
наредним годинама.
Основе за израду Програма уређења грађевинског
земљишта у 2015 години су:
Локалитет
МЗ Засад
МЗ Засад
МЗ Горица
МЗ Полице
МЗ Засад
МЗ Засад
УКУПНО

Датум: 17.02.2015. год.

Стратегија развоја општине Требиње,
Преузете обавезе по основу накнада за уређење
грађевинског земљишта,
- Студије, анализе и пројекти,
- Приоритети произашли из постојећег стања
инфраструктуре у односу на потребе,
- Приоритети произашли из захтјева грађана,
мјесних заједница и јавне расправе.
Програм обухвата активности на:
а) припремању грађевинског земљишта за
изградњу (прибављање земљишта, израда урбанистичке документације, геодетских и других подлога,
инжењерско-техничка испитивања земљишта, санациони радови и рашчишћавање земљишта),
б) опремање грађевинског земљишта (изградња
објеката водоснадбјевања и канализације, саобраћајних површина и уређење слободних површина и
други радови комуналне инфраструктуре).
-

Прибављање земљишта
Рјешавање имовинских односа
По сложености посла и технологији извођења, ови
послови трају дуже вријеме, некад и више година и не
може се унапријед, са сигурношћу, одредити када ће
се окончати, јер зависе од исхода правних поступака
код надлежних органа (Републичка управа за имовинско-правне и геодетске послове, ЈП Путеви РС,
Републичка агенција за воде-слива ријеке Требишњице и др.).
Реализација имовинско-правних односа вршиће се
према утврђеним приоритетима и динамици, којима
се обезбјеђује ослобађање локација за предвиђену
изградњу инфраструктурних и других објеката од
чега је надлежно Одјељење предност дало рјешавању
имовинско-правних односа везаних за изградњу
„Источне обилазнице“, система водоснадбјевања
Требиња као и стеченим обавезама из претходног
периода по овом питању. Поступци изузимања
земљишта за наведене локалитете су у току, па
појединачни износи нису наведени у табели.
1.

Планиране услуге /радови
Пут за Обалину
(експроприација земљишта)
Улица Вуковине
(експроприација земљишта)
Пројекат подсистема водоснадбјевања
за компоненту 2. и 3.
(експроприација земљишта)
Улица Вука Караџића –наставак
(експроприација земљишта)
Улица Нова
(експроприација земљишта)

Планирана средства:
30.000,00 КМ
(буџет)
30.000,00 КМ
(буџет)
300.000,00 КМ
(буџет)
60.000,00 КМ
(буџет)
80.000,00 КМ
(буџет)
500.000,00 КМ

Датум: 17.02.2015. год.
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2. Изградња и прибављање путева и аутопутева
Овај дио Програма обухвата изградњу односно
наставак изградње недостајуће путне инфраструктуре
у постојећим насељима, као и на сеоским локалитетима.
Поштујући основне принципе развоја путне инфраструктуре Одјељење за просторно уређење поставило
је основне критеријуме за планирање изградње
градских саобраћајница, а то су:
- развој примарне саобраћајне мреже,
- наставак започетих радова на саобраћајницама из
претходног периода,

Локалитет

Број: 1 - Страна: 3

степен ријешености имовинско-правних односа и
прикупљени подаци од МЗ, произашлих од
захтјева грађана.
Врста и обим Програмом планираних радова и
активности обухватају:
- припрему урбанистичке и техничке документације, прибављање свих потребних дозвола за
изградњу, као и саму изградњу, у складу са
планираном динамиком.
Реализација ових објеката вршиће се према следећим
приоритетима:
-

Планиране услуге /радови

Планирана средства:

МЗ Засад

Улица Нова
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

284.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Засад

Улица Нова – С1
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

100.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Горица

Пут за Нецвијеће
(извођење занатско-бетонских радова)

5.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Центар

Улица Јелене Анжујске
(извођење асфалтерских радова)

70.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Засад

Улица Нова – С2
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

200.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Засад

Пут Беговић кула – Бодироге
(извођење асфалтерских радова)

15.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Горица

Горица улице
(израда главног пројекта)

6.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Засад

Улица Вука Караџића – наставак
(израда главног пројекта)
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

80.000,00 КМ
(буџет)

УКУПНО

760.000,00 КМ

3. Водени путеви
У складу са Одлуком Скупштине општине Требиње о
кредитном задужењу код Инвестиционо Развојне
банке, за реконструкцију постојеће водоводне мреже
(што представља предуслов за даље ширење града и
Локалитет
МЗ Хрупјела
МЗ Горица
МЗ Полице
УКУПНО

водоводне мреже у планираним правцима), а у складу
са динамиком радова из „Project fishe-a“ које је
општина Требиње доставила надлежном Министарству, планирани су сљедећи радови у 2015.
години:

Планиране услуге /радови
Радови по Пројекту подсистем водоснадбјевања
за компоненту 2. и 3.

Планирана средства:
700.000,00 КМ
(хидроакумулације)
700.000,00 КМ

Страна: 4 - Број: 1
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4. Плиновод, водовод, канализација
И поред свега што је до сада урађено, Одјељење за
просторно уређење, у приоритету има развој
канализационе мреже као један од предуслова за
нормалан
живот
грађана
Требиња.
Једини
лимитирајући фактор код изградње ових капацитета
свакако су ограничена средства, јер су и даље потребе
много веће од стварних могућности. Зато се плански и
сразмјерно покушавају задовољити потребе у свим
дијеловима града у складу са средствима која се
обезбјеђују из Буџета Града Требиња.
Основни критеријуми за планирање изградње
канализационе мреже су:

наставак изградње канализационе мреже
започете у ранијем периоду,
- изградња примарних колектора чиме се стварају предуслови за проширење канализационе
мреже,
- урађена техничка документација и ријешени
имовинско-правни односи,
- прикупљање података од савјета мјесних
заједница произашлих од захтјева грађана.
У складу са наведеним, у Програму уређења
грађевинског земљишта за 2015 годину планиране су
активности на сљедећим локалитетима:
-

Локалитет

Планиране услуге /радови

МЗ Зупци

Изградња водовода Зупци
(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова на
резервоару Припорац)

МЗ Горица
МЗ Горица
МЗ Полице
МЗ Полице
МЗ Засад
МЗ Засад

Планирана средства:

Канализација
у
Горици
Подвори-О.Ш.Св.Василије
Острошки
(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова)
Фекални колектор – борачка зграда у Горици
(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова)
Оборинска канализација у Зетској улици
(израда главног пројекта)
Оборинска канализација у Косовској улици
(израда главног пројекта)
Оборински колектор у улици Нова
(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова)
Оборински колектор у улици Нова – С2
(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова)

УКУПНО

МЗ Центар

УКУПНО

70.000,00 КМ
(хидроакумулације)
380.000,00 КМ
(водне накнаде)
20.000,00 КМ
(хидроакумулације)
12.000,00 КМ
(буџет)
3.000,00 КМ
(буџет)
2.000,00 КМ
(буџет)
424.000,00 КМ
(буџет)
70.000,00 КМ
(водне накнаде)
981.000,00 КМ

5. Oстали саобраћајни објекти
Послијератна убрзана градња стамбено-пословних
објеката није била адекватно праћена
околним
уређењем ових објеката, па је Град Требиње преузео

Локалитет

Датум: 17.02.2015. год.

задатак да ова насеља као и друга градска насеља
изграђена у предратном периоду уреди, а прије свега
опреми објектима и површинама неопходним за
стационарни саобраћај.

Планиране услуге /радови

Планирана средства:

Околно уређење стамбене зграде Ц-55 у Бреговима
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

50.000,00 КМ
(буџет)
50.000,00 КМ

Датум: 17.02.2015. год.
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Реконструкција и инвестиционо одржавање
путева
За реконструкцију и инвестиционо одржавање путева
предвиђено је извођење само дијела радова на
6.

Број: 1 - Страна: 5

реконструкцији објеката у ужој грaдској језгри, a који
је остао нереализован у протеклим годинaма.

Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства:

МЗ Полице

Улица Републике Српске
(извођење асфалтерских радова)

МЗ Центар

Поплочање Старог града
(извођење занатско-бетонских радова)

МЗ Центар

Зидине Стари град
(извођење занатско-бетонских радова)

МЗ Центар

Љетно кино Стари град
(извођење занатско-бетонских радова)

МЗ Центар

Санација мостова на Требишњици
(израда главног пројекта)

МЗ Центар

Реконструкција кружног тока у Бреговима
(израда главног пројекта)

МЗ Горица

Улица Терзије
(израда главног пројекта)

МЗ Горица

Улица Љуба Мићевића

МЗ Величани

Пут у селу Драчево
(извођење асфалтерских радова)

МЗ Ластва

Пут за Оровац (Студенац-Доњи Оровац)
(извођење асфалтерских радова)

МЗ Шума и Површ

Пут за Ђедиће
(извођење асфалтерских радова)

МЗ Засад

Пут за Дражин до
(извођење асфалтерских радова)

МЗ Побрђе

Пут за Жаково (Горње Жаково)
(извођење асфалтерских радова)

МЗ Побрђе

Пут за Кочела (Доња – Средња)
(извођење асфалтерских радова)

МЗ Љубомир

Пут за Ждријеловиће
(извођење асфалтерских радова)

50.000,00 КМ
(буџет)
87.000,00 КМ
(буџет)
43.000,00 КМ
(буџет)
24.000,00 КМ
(буџет)
7.000,00 КМ
(буџет)
6.000,00 КМ
(буџет)
3.000,00 КМ
(буџет)
3.000,00 КМ
(буџет)
5.000,00 КМ
(буџет)
18.000,00 КМ
(буџет)
8.000,00 КМ
(хидроакумулације)
18.000,00 КМ
(буџет)
3.000,00 КМ
(буџет)
13.000,00 КМ
(буџет)
15.500,00 КМ
(буџет)

УКУПНО

303.500,00 КМ

7. Реконструкција и инвестиционо одржавање објеката
Локалитет

Планиране услуге /радови

МЗ Зупци

Дом Убла
(извођење
грађевинско
занатских радова)

МЗ Засад

Ватрогасни дом Требиње
(израда главног пројекта)

УКУПНО

Планирана средства:
-

30.000,00 КМ
(буџет)
15.000,00 КМ
(буџет)
45.000,00 КМ

Страна: 6 - Број: 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 17.02.2015. год.

8. Вањско освјетљење, тротоари и ограде
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства:

МЗ Ластва

Јавна расвјета Оровац (споменик жртвама)
(материјал и извођење монтажерских радова јавне
расвјете)

2.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Моско

Јавна расвјета Будоши
(материјал и извођење монтажерских радова јавне
расвјете)

9.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Моско

Јавна расвјета Доње Врбно
(материјал и извођење монтажерских радова јавне
расвјете)

4.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Побрђе

Јавна расвјета Кочела (Доња-Средња)
(материјал и извођење монтажерских радова јавне
расвјете)

3.500,00 КМ
(буџет)

МЗ Љубомир

Јавна расвјета Ждријеловићи
(материјал и извођење монтажерских радова јавне
расвјете)

11.000,00 КМ
(буџет)

УКУПНО

29.500,00 КМ

Укупно за инфраструктуру биће уложено 3.369.000,00
КМ. Од тога су:
Буџетска средства:

2.119.000,00 КМ

Хидроакумулације:

800.000,00 КМ

Водне накнаде:

450.000,00 КМ

Број: 09-013-15/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14), а у вези са чланом 81. став 2. тачка б. Закона о
заштити од пожара („Службени гласник Републике
Српске“, број 71/12), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 16.02.2015. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о Плану утрошка средстава Града Требиња
прикупљених по основу примјене Закона о
заштити од пожара
I
Усваја се План утрошка средстава Града Требиња
прикупљених по основу Закона о заштити од пожара
за 2015. годину.

II
Саставни дио ове одлуке је План утрошка средстава
Града Требиња прикупљених по основу Закона о
заштити од пожара.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број: 09-013-17/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 111а. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске", број 41/03) и члана 36. став 2. алинеја 19.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 16.02.2015.
године, донијела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Љубо Миливојевић, дипломирани инжењер
машинства именује се на мјесто начелника Одјељења
за просторно уређење у Градској управи Града
Требиња, на вријеме трајања мандата Скупштине.

Датум: 17.02.2015. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број: 09-013-18/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Број: 09-013-18-2/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

На основу члана 111а. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске", број 41/03) и члана 36. став 2. алинеја 19.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 16.02.2015.
године, донијела је

На основу члана 111а. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске", број 41/03) и члана 36. став 2. алинеја 19.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 16.02.2015.
године, донијела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

Члан 1.
Господин Зоран Милошевић, дипломирани економиста именује се на мјесто начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности у Градској управи
Града Требиња, на вријеме трајања мандата Скупштине.

Члан 1.
Госпођа Мирјана Ратковић, дипломирани инжењер за
производњу и менаџмент именује се на мјесто
начелника Одјељења за стамбено комуналне послове
у Градској управи Града Требиња, на вријеме трајања
мандата Скупштине.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број: 09-013-18-1/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Број: 09-013-18-3/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

На основу члана 111а. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске", број 41/03) и члана 36. став 2. алинеја 19.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 16.02.2015.
године, донијела је

На основу члана 111а. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске", број 41/03) и члана 36. став 2. алинеја 19.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 16.02.2015.
године, донијела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

Члан 1.
Господин Рајко Вицо, професор историје именује се
на мјесто начелника Одјељења за општу управу у
Градској управи Града Требиња, на вријеме трајања
мандата Скупштине.

Члан 1.
Господин Перо Јелачић, дипломирани инжењер
пољопривреде именује се на мјесто начелника
Одјељења за инспекцијске и послове комуналне
полиције у Градској управи Града Требиња, на
вријеме трајања мандата Скупштине.

Страна: 8 - Број: 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 17.02.2015. год.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број: 09-013-18-4/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Број: 09-013-18-6/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

На основу члана 111а. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске", број 41/03) и члана 36. став 2. алинеја 19.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 16.02.2015.
године, донијела је

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, 32/10,
18/13 и 7/14) и члана 36. став 2. алинеја 2. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 16.02.2015. године, донијела
је
О Д Л У К У
о разрјешењу предсједника Градске изборне
комисије Требиња због истека мандата

ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Момир Шаренац, дипломирани економиста
именује се на мјесто начелника Одјељења за
финансије у Градској управи Града Требиња, на
вријеме трајања мандата Скупштине.

1.

Разрјешава се предсједник Градске изборне
комисије, господин Борислав Тарана, због истека
мандата.

2.

Ова одлука ступа на снагу по добијању
сагласности од Централне изборне комисије БиХ,
а објавиће се у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број: 09-013-18-5/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год. др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 111а. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске", број 41/03) и члана 36. став 2. алинеја 19.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 16.02.2015.
године, донијела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Рајко Ћапин, дипломирани менаџер у
спорту именује се на мјесто начелника Одјељења за
борачко инвалидску заштиту у Градској управи Града
Требиња, на вријеме трајања мандата Скупштине.

Број: 09-013-19/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 2.12. став 6. члана 2.15 став 3.
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, 32/10, 18/13 и 7/14) и члана 36.
став 2. алинеја 2. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 16.02.2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о разрјешењу замјенског члана Градске изборне
комисије Требиња
1.

Разрјешава се замјенски члан Градске изборне
комисије, господин Бојан Чворо, који је био
именован до избора новог члана путем јавног
огласа.

2.

Ова одлука ступа на снагу по добијању
сагласности од Централне изборне комисије БиХ,

Датум: 17.02.2015. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

а објавиће се у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број: 09-013-19-1/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год. др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона Босне и
Херцеговине
(„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, 32/10, 18/13 и 7/14), члана 7.
Упутства о утврђивању квалификација, броја и
именовања чланова Изборне комисије основне
изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број 9/10 и 37/10) и
члана 36. став 2. алинеја 2. Статута Града Требиња
(„Службеник гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.02.2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о именовању члана Градске изборне комисије
Требиња
Члан 1.
Жељка Ружић се именује за члана Градске изборне
комисије Требиња.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-19-2/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона Босне и
Херцеговине
(„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, 32/10, 18/13 и 7/14), члана 7.
Упутства о утврђивању квалификација, броја и
именовања чланова Изборне комисије основне
изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број 9/10 и 37/10) и
члана 36. став 2. алинеја 2. Статута Града Требиња
(„Службеник гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.02.2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о именовању члана Градске изборне комисије
Требиња

Број: 1 - Страна: 9

Члан 1.
Марко Бешењи се именује за члана Градске изборне
комисије Требиња.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности
Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-19-3/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09 и 95/11), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и
72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња
на сједници одржаној дана 16.02.2015.године,
донијела је
О Д Л У К У
о начину и условима продаје непокретности
Члан 1.
Предмет продаје је некадашња школска кућа (бивша
школска кућа на Моску) саграђена на к.ч. број 1213/2
КО СП Заријечје, описана као школска кућа, управна
зграда, тлоцртне површине 150 м², уписана у зк.ул.
број 224, власништво Град Требиње, право својине са
1/1 што одговара к.ч.бр.1213/2 КО Моско нови
премјер, уписана у Пл. број 71, посједник Република
Српска кор. Град Требиње и к.ч.бр.1213/4 КО СП
Заријечје, описана као двориште, површине 349 м 2,
уписана у зк.ул.број 224, власништво Град Требиње,
право својине са 1/1 што одговара к.ч. број 1213/4 КО
Моско нови премјер, уписана у Пл. број 71, посједник
Република Српска кор. Град Требиње.
Члан 2.
Почетна продајна цијена непокретности из члана 1.
ове одлуке, као и остали услови продаје утврдиће се
Огласом о продаји непокретности, у складу са
Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
За учешће у поступку усменог јавног надметањалицитације учесници су дужни уплатити кауцију у
износу од 10% од почетне продајне цијене, а на
Јединствени рачун Трезора Града Требиња број:

Страна: 10- Број: 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са
назнаком броја огласа, најкасније до дана који је
огласом одређен за одржавање усменог јавног
надметања-лицитације.
Члан 4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим
ће се закључити купопродајни уговор, дужан је
уплатити купопродајну цијену на Јединствени рачун
Трезора Града Требиња број: 5620080000023092 код
НЛБ Развојне банке.
Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у
року од 7 дана од дана након уплате купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити Записник о
примопредаји.
Члан 5.
Продаја непокретности објавиће се путем огласа у
средствима јавног информисања, и то најкасније 15
дана прије дана одређеног за дан усменог јавног
надметања-лицитације. Примјерак огласа ће се
истовремено истаћи на огласним таблама и објавити
на званичној интернет страници Града Требиња.

Датум: 17.02.2015. год.

Требиње, к.ч. број 2594/6, 2594/4, 2594/5, уписано
у зк. ул. број 19 К.О. СП Требиње као јавно
добро.
Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“
А.Д. Требиње.
2.

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

Број: 09-013-13-1/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.02.2015. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

Члан 6.
Поступак усменог јавног надметања-лицитације
непокретности спровешће Комисија за лицитацију.

I
Прихвата се Информација о раду мјесних заједница за
2014. годину.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

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

Број: 09-013-20/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Број: 09-013-21/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
16.02.2015. године, на основу члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14) и члана 187. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09 и 95/11), у предмету установљења права
служности за изградњу ТС 10/0,4 кВ Агрокоп са ВН
доводом и НН водовима, а по захтјеву МХ ЕРС ЗП
„Електро-Херцеговина“ А.Д. Требиње, донијела је

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.02.2015. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К
1.

Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња Славку Вучуревићу да може закључити
Уговор о установљењу права служности за
изградњу ТС 10/0,4 кВ Агрокоп са ВН доводом и
НН водовима, а на земљишту означеном као к.ч.
број 2855/6, уписано у зк.ул. број 3804 К.О. СП
Требиње као власништво Града Требиња, к.ч. број
2855/10, 2855/8 и 2855/9 уписано у зк.ул. број 11
као државна својина – орган управљања СО

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о реализацији Програма
развоја спорта града Требиња за 2014. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број: 09-013-22/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Датум: 17.02.2015. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 91. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња на сједници,
одржаној дана 16.02.2015. године, донијела је
ПРОГРАМ РАДА
Скупштине Града Требиња за 2015. годину

-

Извјештај о реализацији Програма развоја спорта
Града Требиња за 2014.годину
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар

-

Информација о додјели кредита из средстава која
су остварена по основу Закона о накнадама за
кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије за период од
01.07.2014. до 31.12.2014.године
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, Одјељење за финансије, чланови Кредитног одбора –
представници Града Требиња
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар

-

Извјештај о капиталним улагањима у 2014.
години
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар

-

Извјештај о раду замјеника правобраниоца
Требиње за 2014. годину
Обрађивач: Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника Требиње
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: март

-

Програм развоја спорта Града Требиња за 2015.
годину
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: март

-

Извјештај о реализацији Програма заједничке
комуналне потрошње за 2014. годину
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне
послове
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: март

-

Извјештај о реализацији Плана о одржавању
локалних путева, некатегорисаних путева и улица
у Граду Требињу за 2014. годину
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне
послове
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: март

-

Информација о раду Основног суда, Окружног
привредног суда и Суда за прекршаје
Обрађивач: Надлежне правосудне институције
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: март

I
Програмом рада Скупштине за 2015. годину утврђују
се основни задаци Скупштине који произилазе из
законом прописаних обавеза, утврђене политике и
интереса грађана.
Програм ће се прилагођавати стварним друштвеним
потребама и биће отворен за сва питања за која се у
току године укаже потреба да се о њима расправља и
заузме став.
Предлагачи и обрађивачи материјала обавезни су да
се придржавају датих рокова и да са овим програмом
ускладе своје програме рада.
II
Скупштина Града Требиња ће на својим сједницама у
2015. години разматрати следеће тачке:
А) ПРОГРАМИ, ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРВИ КВАРТАЛ
- Програм уређења грађевинског земљишта за
2015.годину
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: јануар
-

-

-

Програм рада Цивилне заштите за 2015. годину
Обрађивач: Одјељење за општу управу
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: јануар
План утрошка средстава прикупљених по основу
примјене Закона о заштити од пожара за 2015.
годину
Обрађивач: Одјељење за општу управу
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: јануар
Информација о стању јавног реда, мира и
безбједности саобраћаја на подручју града
Требиња за период 01.10.2014. - 31.01.2015.
године
Обрађивач: Центар јавне безбједности Требиње
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар

Број: 1 - Страна: 11

Страна: 12- Број: 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

-

Информација о изградњи градске заобилазнице
Обрађивач: Дирекција за путеве, Одјељење за
просторно уређење
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: март

-

Информација о укупно уложеним средствима
Владе Републике Српске на подручју града
Требиња за 2014. годину
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: март

ДРУГИ КВАРТАЛ
- Извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама
Града Требиња на дан 31.12.2014.године
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април
-

Информација о програмима одржаним у оквиру
манифестације „Требињске љетне свечаности“ у
2014. години
Обрађивач: ЈУ „Културни центар“ и Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април

-

Појединачни програми рада јавних установа чији
је оснивач Град Требиње за 2015. годину
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности и јавне установе чији је
оснивач Град Требиње
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април

-

Појединачни извјештаји о раду и резултатима
финансијског пословања јавних установа чији је
оснивач Град Требиње у 2014. години
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности и јавне установе чији је
оснивач Град Требиње
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април

-

-

Извјештај о раду Градоначелника Града Требиња
и Градске управе за 2014. годину са Извјештајем
о раду привредних друштава која обављају
комуналне дјелатности
Обрађивач: Стручна служба Градоначелника
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април
Информација о изградњи ХЕ „Дабар“
Обрађивач: Руководство ХЕ „Дабар“, Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април

Датум: 17.02.2015. год.

-

Информација о основним показатељима финансијског пословања привреде Града Требиња у
2014.години
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: мај

-

Извјештај о реализованим активностима из
Стратегије развоја социјалне заштите у општини
Требиње 2011-2016 (извјештајни период је април
2014. – април 2015.).
Обрађивач: Координациони тим за унапређење
социјалне заштите, Центар за социјални рад Требиње, Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: мај

ТРЕЋИ КВАРТАЛ
- Информација о стању јавног реда, мира и
безбједности саобраћаја на подручју града
Требиња за период 01.02. - 31.05.2015. године
Обрађивач: Центар јавне безбједности Требиње
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: јун
-

Информација о додјели кредита из средстава која
су остварена по основу Закона о накнадама за
коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије за период од
01.01.2015. године до 30.06.2015. године
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, Одјељење за финансије, Чланови Кредитног одбора –
представници Града Требиња
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: јул

-

Информација о извршењу Буџета Града Требиња
за период 01.01. до 30.06.2015. године
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: август

-

Извјештај о утрошку средстава буџетске резерве
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: август

-

Извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама
Града Требиња на дан 30.06.2015. године
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: август

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ
- Информација о раду Цивилне заштите
Обрађивач: Одјељење за општу управу

Датум: 17.02.2015. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: септембар

Број: 1 - Страна: 13
***

Б) НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ
-

Информација о статусу и материјалном положају
пензионера на подручју града Требиња
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, Комисија за праћење
стања у области ПИО
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: октобар

-

Информација о стању јавног реда, мира и
безбједности саобраћаја на подручју града
Требиња за период 01.06. - 30.09.2015. године
Обрађивач: Центар јавне безбједности Требиње
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: октобар

-

Информација о проблематици везаној за запошљавање чланова породица погинулих бораца,
ратних војних инвалида, цивилних жртава рата и
незапослених демобилисаних бораца Одбрамбено-отаџбинског рата, као и стамбено збрињавање људи из горе наведених категорија
Обрађивач: Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: новембар

-

-

-

-

Информација о раду мјесних заједница
Обрађивач: Одјељење за општу управу
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: децембар
Програм заједничке комуналне потрошње за
2016. годину
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне
послове
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: децембар
Програм одржавања локалних путева, некатегорисаних путева и улица за 2016. годину
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне
послове
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: децембар
Приједлог Програма рада за 2016. годину
Обрађивач: Стручна служба Скупштине Града
Требиња
Предлагач: Колегиј Скупштине Града Требиња
Рок разматрања: децембар

ПРВИ КВАРТАЛ
- Одлука о приступању изради Плана парцелације
„Тодорићи 3“
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар
-

Одлука о уређењу простора и грађевинског
земљишта
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар

-

Одлука о утврђивању просјечне коначне цијене м²
корисне површине стамбеног и пословног
простора на подручју града за 2014. годину
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар

-

Одлука о просјечно оствареној јединичној цијени
радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и
уређења јавних површина
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар

-

Одлука о висини накнаде за трошкове уређења
градског грађевинског земљишта
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар

-

Одлука о усвајању Плана парцелације „Саобраћајница Тули-Убла“
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: март

-

Одлука о усвајању Плана парцелације „Саобраћајница Подгљивље“
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: март

ДРУГИ КВАРТАЛ
- Одлука о усвајању Нацрта Плана парцелације
„Тодорићи 3“
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април

Страна: 14- Број: 1
-

-

-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Одлука о усвајању Нацрта Регулационог плана
„Пословна зона Волујац“
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета
Града Требиња по завршном рачуну за 2014.
годину
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април
Одлука о усвајању Регулационог плана „Полице“
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: мај

ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ
- Одлука о усвајању Плана парцелације „Тодорићи
3“
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: јул
-

Одлука о погребној дјелатности
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне
послове
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: август

-

Одлука о усвајању Регулационог плана
„Пословна зона Волујац“
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: октобар

-

Одлука о усвајању Измјена Регулационог плана
„Сјеверни логор“
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: октобар

-

Приједлог одлуке о расписивању избора за
чланове савјета мјесних заједница на подручју
града Требиња
Обрађивач: Одјељење за општу управу
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: новембар

-

Одлука о додјели признања за 2015. годину
Обрађивач: Комисија за награде и признања
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: новембар

-

Одлука о усвајању Буџета Града Требиња за 2016.
годину
Обрађивач: Одјељење за финансије

Датум: 17.02.2015. год.

Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: децембар
-

Одлука о извршењу Буџета Града Требиња за
2016. годину
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: децембар

III
Предлагачи и обрађивачи материјала обавезују се да
благовремено израде и доставе материјале у
штампаној и електронској форми Стручној служби
Скупштине Града најкасније до краја прве седмице у
мјесецу у коме је планирано разматрање тих
материјала.
Уколико предлагачи и обрађивачи материјала за
поједине сједнице не доставе материјале Стручној
служби Скупштине у наведеном року, наведена тачка
неће бити стављена на дневни ред и дужни су
доставити писмену информацију о разлозима због
којих одређени материјал за одговарајућу сједницу не
може
бити
благовремено
достављен.
Ова
информација се доставља уз материјал одборницима.
Предсједник Скупштине Града Требиња стараће се о
спровођењу овог Програма и овлаштен је да у
изузетним случајевима може промјенити рокове
претресања појединих питања.
Број:09-013-14/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.02.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању и
ванредним
ситуацијама
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број 121/12) и члана 36. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 16.02.2015. године, донијела
је
ПРОГРАМ РАДА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА
ТРЕБИЊА ЗА 2015. ГОДИНУ
У циљу повећања степена ефикасности система
цивилне заштите града Требиња, односно повећања
способности да се супростави природним и другим
несрећама, првенствено превентивним, али и
ефикасним оперативним дјеловањем у случају
природних и других несрећа у 2015. години, потребно
је предузети сљедеће мјере и активности:
1.

Усвојити план рада Градског
ванредне ситуације у 2015. години

штаба

за

Датум: 17.02.2015. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу дефинисаних обавеза и задатака ЦЗ, Одсјек
за ЦЗ ће припремити план који ће, на приједлог
Градоначелника, усвојити Градски штаб за ванредне
ситуације.
2.

Утврдити план намјенског трошења средстава
за ЦЗ у 2015. години

Према унапријед донесеним програмима рада и
плановима обуке јединица ЦЗ, као и према исказаним
потребама субјеката од значаја за заштиту и
спасавање за набавком опреме, треба урадити план
трошења предвиђених средстава за финансирање ЦЗ у
2015. години, како из Буџета Града, тако и средстава
прикупљених за техничко опремање ватрогасних
јединица по основу примјене Закона о заштити од
пожара.
3.

Израдити годишње планове заштите и спасавања

У складу са републичким плановима, израдити
годишње планове заштите и спасавања од пожара,
поплава и сњежних падавина и снијега на подручју
града Требиња.
4.

Извршити набавку најнеопходније опреме за
јединице ЦЗ

На приједлог субјеката од значаја за ЦЗ, Одсјек за ЦЗ
ће направити план набавке неопходне опреме.
Градски штаб за ванредне ситуације ће усвојити план,
а послове око провођења процедуре јавне набавке
опреме у складу са Законом о јавним набавкама БиХ,
извршиће Одјељење за општу управу, односно
ватрогасне јединице.
5.

Израдити Процјену угрожености града Требиња од природних и других несрећа

Процјену угрожености израдити у складу са
Методологијом за израду Плана цивилне заштите
(„Службени гласник Републике Српске“, број 119/11).
Процјена угрожености је основни дио Плана цивилне
заштите и представља основу за израду свих осталих
докумената Плана (План превентивног дјеловања,
План приправности, План мобилизације и План
хитног одговора).
6.

Ажурирати списак повјереника ЦЗ у мјесним
заједницама

У договору са Савјетима МЗ извршити анализу рада
повјереника за ЦЗ у МЗ и по потреби извршити
замјену неактивних, као и именовање повјереника у
МЗ гдје то није урађено.
За повјеренике ЦЗ у МЗ организовати неопходну
обуку и опремити МЗ са најнеопходнијом опремом за
гашење пожара.

7.

Број: 1 - Страна: 15

Извршити обуку припадника јединица ЦЗ

Потребно је све чланове Штаба упознати са начином
рада, обавезама и конкретним задацима у циљу
ефикасног провођења мјера ЦЗ.
Обуку припадника ЦЗ извршити према унапријед
припремљеним плановима обуке за сваку јединицу
посебно.
8.

Реализовати теренске вјежбе јединица цивилне
заштите

Реализовати вјежбе јединица ЦЗ и других субјеката од
значаја за цивилну заштиту. Осим увјежбавања
појединих јединица ЦЗ, радити и на координацији
активности између јединица и других субјеката од
значаја за ЦЗ, као и на систему командовања на
интервенцијама.
9.

Учествовати у противминским активностима
на подручју града у оквиру прописаних
надлежности

Упутити захтјев према БХМАЦ-у, у коме ће се
затражити карте минске ситуације и радити на
одређивању приоритета за деминирање на подручју
града Требиња у 2016. години.
Након дојаве о пронађеном НУС-у, упутити захтјев
деминерском „А“ тиму РУЦЗ за уклањање и
уништавање НУС-а.
10. Промовисати рад Оперативног центра града
Требиња
Промовисати бесплатан телефонски број 121 који
ради 24 часа дневно, на који се могу достављати
информације. Број је, поред тога, намијењен и за
помоћ грађанима и свим другим субјектима у смислу
информисања из оквира директне угрожености,
хитних интервенција и општег стања безбједности и
заштите становништва и имовине на подручју града.
11. Извјештавати и информисати надлежне органе
о раду ЦЗ
Периодично сачињавати извјештаје и информације о
раду ЦЗ и достављати их надлежним органима
(Градоначелник, Скупштина Града, РУЦЗ РС). У
случају природних и других несрећа, извјештаје
сачињавати свакодневно.
12. Организовати начин ангажовања удружења
грађана и других организација у систему ЦЗ
У припреми и провођењу задатака из области цивилне
заштите укључити извиђаче, рониоце, планинарско
друштво, спелеолошко друштво, ловачко друштво и
друга удружења грађана, омладинске и друге
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невладине организације, односно организовати начин
њиховог ангажовања на конкретним задацима.
13.

Спроводити активности на развијању свијести
међу становништвом о значају спровођења
мјера заштите

Међу становништвом, а нарочито код школске популације спровести активности на упознавању са
мјерама заштите и спасавања од природних и других
несрећа и на овај начин развијати културу и свијест о
потреби спровођења мјера заштите и спасавања.
14.

Израдити програм рада Одсјека за ЦЗ и
Градског штаба за ванредне ситуације за 2016.
годину

Број: 09-013-16/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.02.2015. год. др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и члана 73. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13 и 5/14), а у вези са Одлуком o стипендирању
студената („Службени гласник Општине Требиње“,
број 1/04) и Правилником о условима и поступку
остваривања права на стипендију („Службени гласник
Општине Требиње“, број 2/06 и 1/11), Градоначелник
Града Требиња донио је
ОДЛУКУ
о расписивању конкурса за додјелу стипендија
редовним студентима првог цуклуса студија за
2015. годину
I
Расписује се конкурс за додјелу 130 стипендија
редовним студентима првог циклуса студија са
подручја града Требиња и то:
за редовне студенте II године студија - 40
стипендија
за редовне студенте III године студија - 40
стипендија
за редовне студенте IV, V и VI године студија - 40
стипендија
за редовне студенте I године студија - имаоце
дипломе „Вук Караџић“ која је стечена кроз
основно и средњошколско образовање и надарене
студенте са највишом постигнутом оцјеном у току
студирања укупно - 10 стипендија.
II
Бодовање студената извршиће се у складу са Одлуком
o стипендирању студената („Службени гласник

Датум: 17.02.2015. год.

Општине Требиње“, број 1/04) и Правилником о
условима и поступку остваривања права на
стипендију („Службени гласник Општине Требиње“,
број 2/06 и 1/11).
III
Конкурс ће се објавити на Радио Требињу, web
страници и огласној табли Града Требиња.
IV
Ова одлука ступа на снагу дананом доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-167-1/15
Датум: 17.02.2015. 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 и то са
позиције 4122 у висини од 1.150,00 КМ, 4123 у
висини од 150,00 КМ, са позиције 4125 у висини од
200,00 КМ, са позиције 4126 у висини од 50,00 КМ, са
позиције 4127 у висини од 100,00 КМ и са позиције
5161 у висини од 500,00 КМ, на позицији 4111 у
висини од 50,00 КМ, на позицију 4112 у висини од
1.900,00 КМ и на позицију 5171 у висини од 200,00
КМ, а све у оквиру Ребаланса Буџета за 2014. годину
буџетског корисника ЈУ „Дом младих“.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-13/15
Датум:19.01.2015. 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 и 5/14), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета
Града Требиња за 2015. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 12/14), Градоначелник Града
Требиња је донио сљедећи

Датум: 17.02.2015. год.
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ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност Синдикалној организацији за
запослене у Градској управи Града Требиња на План
коришћења средстава планираних Буџетом Града за
2015. годину (План број: 5/15 од 20.01.2015. године).

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

I
Одобрава се употреба средстава Буџетске резерве за
плаћање рачуна број: 2/2015 од 04.02.2015. године
испостављеног од стране „Херцег пресс“ новинске
агенције, власник Недјељко Марић СП, у износу од
5.850,00 што представља накнаду за израду видео
спота у оквиру ИПА пројекта Унапређење туристичке
и саобраћајне сигнализације, сагласно Уговору број:
11-404-118-1/14 од 23.10.2014. године, као и плаћање
накнаде по Уговору број: 11-404-119-1/14 од
28.10.2014. године закљученог између Града Требиња
и „Графотисак“ Груде, а за пружену услугу израде
дизајна и штампање брошура у оквиру истог ИПА
пројекта, а у висини од 6.000,00 КМ.
Напријед назначена плаћања су ослобођена обевезе
обрачуна и плаћања ПДВ-а.

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
Средства Буџетске резерве за измирење обавезе из
става I овог закључка прераспоређују се са
организационог кода 99999999 на организациони код
01070150 – Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности и на економски код 4127 – расходи за
стручне услуге.

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: 11-400-17/15
Датум: 21.01.2015. год.

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиције 4112 у износу од 138,00 КМ, са позиције
4122 у износу од 1.972,00 КМ, са позиције 4126 у
износу од 177,00 КМ и са позиције 4129 у износу од
365,00 КМ, на позицију 4123 у износу од 1.069,00 КМ,
на позицији 4124 у висини од 657,00 КМ, на позицију
4125 у висини од 512,00 КМ и на позицију 4127 у
висини од 413,00 КМ, а све у оквиру Ребаланса
Буџета за 2014. годину буџетског корисника ЈУ
Гимназија „Јован Дучић“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-18/15
Датум: 21.01.2015. 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 и 5/14), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи

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: 11-400-106/15
Датум: 12.02.2015. 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 и 5/14), Градоначелник Града Требиња даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста ЈУ „Центар за
социјални рад“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ
„Центар за социјални рад“ Требиње број: 01-12-4/14
од 21.10.2014. године.
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II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Датум: 17.02.2015. год.

САГЛАСНОСТ
на Одлуку о измјени Статута ЈУ „Туристичка
организација Града Требиња“ Требиње

Број: 11-022-28/14
Датум: 02.12.2014. год.

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

I
Даје се сагласност на Одлуку о измјени Статута ЈУ
„Туристичка организација Града Требиња“ Требиње
број: 03/2015 од 05.01.2015. године.

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 и 5/14), Градоначелник Града Требиња даје

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

САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјени Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста ЈУ за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ за предшколско васпитање
и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње
број:591/14 од 26.12.2014. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-31/14
Датум: 15.01.2015. 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 и 5/14), Градоначелник Града Требиња даје

Број: 11-022-1/15
Датум: 21.01.2015. 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 и 5/14), Градоначелник Града Требиња даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за ЈУ
„Центар за социјални рад“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње
број: 01.014.03-8.3/13 од 15.11.2013. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-3/15
Датум: 13.02.2015. год.

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

Датум: 17.02.2015. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Одлука о замјени некретнина,
Одлука о усвајању Програма уређења грађевинског земљишта за 2015. годину,
Одлука о Плану утрошка средстава Града Требиња прикупљених по основу примјене Закона о
заштити од пожара,
Одлука о именовању начелника Одјељења за просторно уређење у Градској управи Града
Требиња,
Одлука о именовању начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у Градској
управи Града Требиња,
Одлука о именовању начелника Одјељења за општу управу у Градској управи Града Требиња,
Одлука о именовању начелника Одјељења за стамбено комуналне послове у Градској управи
Града Требиња,
Одлука о именовању начелника Одјељења за инспекције и послове комуналне полиције у
Градској управи Града Требиња,
Одлука о именовању начелника Одјељења за финансије у Градској управи Града Требиња,
Одлука о именовању начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту у Градској управи
Града Требиња,
Одлука о разрјешењу предсједника Градске изборне комисије Требиња због истека мандата,
Одлука о разрјешењу замјенског члана Градске изборне комисије Требиња,
Одлука о именовању члана Градске изборне комисије Требиња,
Одлука о именовању члана Градске изборне комисије Требиња,
Одлука о начину и условима продаје непокретности,
Закључак о давању сагласности,
Закључак о прихватању Информације о раду мјесних заједница за 2014. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Програма развоја спорта града Требиња за
2014. годину,
Програма уређења грађевинског земљишта за 2015. годину,
Програм рада Скупштине Града Требиња за 2015. годину,
Програм рада Цивилне заштите Града Требиња за 2015. годину.

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука о расписивању конкурса за додјелу стипендија редовним студентима првог цуклуса
студија за 2015. годину,
2. Закључак,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Закључак,
6. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ
„Центар за социјални рад“ Требиње,
7. Сагласност на Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,
8. Сагласност на Одлуку о измјени Статута ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“
Требиње,
9. Сагласност на Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње
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89101 Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби.

