
 

 

С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 
ГРАДА ТРЕБИЊА 

 
 

   

 

Година LII                                                 Требиње, 14.04.2015. године                                                         Број: 2 

 

На основу члана 35. и 40. Закона о уређењу простора 

и грађења („Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/13),  члана 17. и 36. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 

5/14), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 08.04.2015. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању изради  Регулационог плана 

„Алексина међа“ 

 

Члан 1. 

Приступа се  изради  Регулационог плана „Алексина 

међа"   (у даљем тексту План). 

 

Члан 2. 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, 

који је њен саставни дио. 

 

Члан 3. 

Граница подручја за које се доноси План је: са 

источне стране траса измјештеног магистралног пута 

Требиње-Дубровник, са западне стране бетонирани 

канал за наводњавање, са сјеверне стране пут за 

Придворце звани локалитет Луке, а са јужне стране 

раскрсница Алексина међа. 

 

Површина обухвата  је цца 30 000 м². 

 

Члан 4. 

План се доноси за временски период од 10 година. 

 

Члан 5. 

Смjернице за израду Плана: 

Носилац израде Плана је дужан да се приликом 

израде Плана руководи урбанистичким планом  

„Требиње 2015“ и важећим законским прописима. 

 

Члан 6. 

Рок израде Плана  је  шест мјесеци од дана доношења 

ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

План се састоји од текстуалног и графичког дијела: 

Текстуални дио Регулационог плана по дијеловима 

простора, односно цјелинама и потцјелинама садржи 

сљедеће урбанистичке стандарде за грађење и уре-

ђење простора:  

а) намјена површина,  

б) подјела простора на просторне цјелине и потцје-

лине са објашњењем свих битних   критеријума за 

подјелу по зонама и критеријума за подјелу, 

в) избор врста, односно типова регулационих и 

нивелационих рјешења, 

г) одређивање грађевинских линија, 

д)приједлог за измјену, односно побољшање парцела-

ције или препарцелације према власништву над 

земљиштем,     

ђ) одређивање граничних параметара за кориштење, 

односно рационално кориштење земљишта (коефи-

цијент изграђености и коефицијент заузетости, 

спратност објеката и друго), одређивање дијела 

наслијеђених фондова за замјену, доградњу, надоград-

њу и друго са  образложењем, 

е) обезбјеђење јавног и општег интереса у функци-

онисању простора: саобраћајних површина, зелених и 

рекреативних површина, објекти пејзажне архитек-

туре, простора за развој привреде и  услуга, за развој 

објеката непривреде односно јавних служби и друго,                                                                              

ж) услови за опремање свим врстама техничке и 

комуналне инфраструктуре са условима прикључења 

у мјери довољној  да буду основ за издавање 

локацијских услова, 

з) формирање урбанистичко-техничких услова за 

изградњу, доградњу или надоградњу објеката према 

типовима парцелације, регулације и параметара за 

кориштење земљишта, 

и) услови за заштиту, очување, уређење и активирање 

природних ресурса, 

 ј) природни услови за грађење (рељеф, хидрографија, 

геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија, 

сеизмичност, клима и друго), 

к) услови за очување заштиту и презентацију насљеђа 

културе, природе и заштиту животне средине, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна:     - Број: 2                         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДA ТРЕБИЊA                 Датум: 14.04.2015. год. 2 

л) услови за заштиту људи и добара у случају 

елементарних непогода, ратних катастрофа и 

технолошких акцидената, 

љ) мјере енергетске ефикасности, 

м)услови за уклањање баријера за кретање лица са 

умањеним тјелесним способностима, 

н) одређивање зона, дијелова зона, групе локација или 

појединачних линија за које је потребно радити 

урбанистички пројекат, односно расписати конкурс за 

израду тог пројекта, 

њ) економска валоризација плана и 

о)друго што проистиче из карактера задатог подручја, 

односно његове изграђености. Графички дио 

Регулационог плана  чине све  карте стања и карте 

планираног рјешења прописане правилником из члана  

27. став 5. тачка а) Закона. 

 

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 и власници 

непокретности на подручју за које се доноси  План ће  

се обавјестити огласом.  

Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у просторијама 

Одјељења за просторно уређење, Центра за дозволе, 

МЗ Придворци и просторијама носиоца израде Плана. 

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 према примједбама, 

приједлозима и мишљенима  разматра се на јавној 

расправи у року од 30 дана од дана затварања јавног 

увида. Позив за јавну расправу ће се јавно објавити у 

најмање једном дневном листу доступном на 

територији РС. Уколико би се приједлог Плана на 

основу прихваћених приједлога, примједаба и ми-

шљења достављених у току јавног увида, значајно 

разликовао од нацрта документа, носилац припреме 

ће поново организовати јавни увид који се може 

спроводити највише два пута. 

                                                            

Члан 9. 

Носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи 

утврдиће приједлог Плана у складу са закључцима са 

расправе, најдуже у року од 30 дана.  

Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о 

приједлогу Плана у року од 60 дана од дана 

утврђивања приједлога.  

Члан 10. 

Средства потребна за покривање материјалних 

трошкова за израду Плана обезбједиће власници 

земљишта. 

 

Члан 11. 

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно 

уређење, а носиоца  израде Плана ће  одредити вла-

сници земљишта. 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-52/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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. Пра-

вилника 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 08.04.2015. 

године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о начину и условима продаје непокретности 

 

Члан 1. 

Предмет продаје је грађевинско земљиште означено 

као к.ч. број 2222/88  (стари операт), описано као 

пашњак Варина груда, уписано у ЗК уложак број 40 у 

К.О. Чичево,  површине 2097 м
2
 државна својина, 

орган управљања СО Требиње, што одговара  к.ч. број 

256/63, 897/2, 897/3 К.О. Чичево (нови операт), 

описано као пашњак, њива и њива укупне површине 

2097 м
2
, уписано у Пл. број 145 и 314. 

 

Члан 2. 

 Саставни дио ове одлуке је земљишно-књижни 

извадак и копија катастарског плана са уписаним 

катастарским подацима. 

 

Члан 3. 

Почетна продајна цијена непокретности из члана 1. 

ове одлуке, као и остали услови продаје, утврдиће се 

Огласом о продаји непокретности путем усменог 

јавног надметања-лицитацијом, у складу са Правил-

ником о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе. 
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Члан 4. 

За учешће у поступку усменог јавног надметања-

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у 

износу од 10% од почетне продајне цијене непокре-

тности, а на Јединствени рачун Трезора Града 

Требиња број: 5620080000023092 код НЛБ Развојне 

банке, са назнаком броја огласа, најкасније до дана 

који је Огласом одређен за одржавање усменог јавног 

надметња-лицитације. 

 

Члан 5. 

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 примо-

предаји. 

 

Члан  6. 

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 интернет страници Града Требиња. 

 

Члан 7. 

Поступак усменог јавног надметања – лицитације 

непокретности спровешће Комисија за лицитацију. 

 

Члан. 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-53/15 

Датум:08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 распола-

гање 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 08.04.2015. године, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о начину и условима продаје непокретности 

 

 

Члан 1. 

Предмет продаје је објекат некадашње школе са 

двориштем (бивша основна школа у Драчеву), 

саграђена на к.ч. број 716 КО Драчево (нови операт), 

тлоцртне површине 250 м
2
 уписана у Пл. број 160 и 

двориште површине 838 м
2
, уписано у Пл.број 160, 

посједник Република Српска кор. Град Требиње са 

1/1. 

 

Члан 2. 

 Почетна продајна цијена непокретности из члана 1. 

ове одлуке, као и остали услови продаје, утврдиће се 

Огласом о продаји непокретности путем усменог 

јавног надметања-лицитацијом, у складу са Правил-

ником о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе. 

 

Члан 3. 

За учешће у поступку усменог јавног надметања-

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у 

износу од 10% од почетне продајне цијене не-

покретности, а на Јединствени рачун Трезора Града 

Требиња број: 5620080000023092 код НЛБ Развојне 

банке, са назнаком броја огласа, најкасније до дана 

који је Огласом одређен за одржавање усменог јавног 

надметња-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 примо-

предаји. 

 

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 интернет страници Града Требиња. 

 

Члан 6. 

Поступак усменог јавног надметања – лицитације 

непокретности спровешће Комисија за лицитацију. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-54/15 

Датум:08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 

5/14), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 08.04.2015. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о стављању ван снаге Одлуке о промјени облика 

организовања Јавне установе  

 „Требињестан“ Требиње у Јавно предузеће 

„Требињестан“ д.о.о.  Требиње 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о промјени 

облика организовања Јавне установе „Требињестан“ 

Требиње у Јавно предузеће „Требињестан“ д.о.о. 

Требиње број: 09-013-279/14 од 25.11.2014. године, 

објављена у „Службеном гласнику Града Требиња“, 

број 10/14. 

 

Члан 2. 

Овa одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња". 

 

Број:09-013-56/15 

Датум:08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 30. и 72. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13 и 5/14 ), Скупштина Града Требиња, на сјед-

ници одржаној дана 08.04.2015. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о условима и начину давања у закуп објекта  

„Аутобуске станице“ у Требињу 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност за давање у закуп објекта 

„Аутобуске станице“ у Требињу изграђеног на 

земљишту означеном као к.ч. број: 1923/8, 1923/9, 

1921/7, 1938/2 и 1923/10, све К.О. Требиње (стари 

операт) у власништву Града Требиња површине коју 

ће утврдити надлежни орган Града, односно 

Одјељење за просторно уређење, приземље и спрат 

објекта са припадајућом инфрастуктуром за редовну 

употребу објекта, а ради пружања услужне дјела-

тности у копненом саобраћају (шифра дјелатности 

52.21), у даљем тексту: „непокретност“. 

 

Члан 2. 

Овом Одлуком утврђују се: поступак, услови и 

критерији за давање у закуп „непокретности“ из члана 

1. ове Одлуке. 

II ПОСТУПАК  ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПО-

КРЕТНОСТИ 

 

 Члан 3. 

„Непокретност“ из члана 1. ове Одлуке даје се у закуп 

путем Јавног позива прибављањем писмених понуда. 

Поступак давања у закуп „непокретности“ из члана 1. 

ове Одлуке ће се провести и у случају да се јави само 

један понуђач који испуњава, овом Одлуком и Јавним 

позивом, утврђене критерије и понуди мјесечни износ 

закупнине не мањи од почетног износа закупнине 

мјесечно. 

Уколико се на објављени Јавни позив не пријави ни 

један понуђач, Јавни позив ће се поново објавити. 

 

Члан 4. 

Поступак давања у закуп „непокретности“ из члана 1. 

Одлуке проводи Комисија коју именује Градо-

начелник Града Требиња. 

Комисију чине предсједник и два члана од којих 

сваки има замјеника. 

Комисија  из  става 1. овога члана:  

- Припрема и објављује Јавни позив за давање у 

закуп „непокретности“, 

- Проводи поступак по Јавном позиву, 

- Подноси извјештај Градоначелнику Града 

Требиња. 

 

Члан 5. 

Јавни позив се објављује на Огласној табли Града 

Требиња, web страници Града Требиња и у једним 

дневним новинама. 

Јавни позив остаје објављен 10 дана од дана 

посљедњег објављивања. 

 

Члан 6. 

Право учешћа на Јавном позиву имају правна лица 

регистрована за обављање дјелатности из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 7. 

Писмене понуде на Јавни позив за давање у закуп 

предметне „непокретности“ предају се у затвореним 

ковертама, непосредно на протокол Града Требиња 

или препорученом пошиљком на адресу Град 

Требиње, улица Вука Караџића број 2, са назнаком на 

коверти Комисији за отварање писмених понуда, 

„понуда не отварати“. 

 

Члан 8. 

Комисија отвара примљене понуде у вријеме и на 

мјесту који су утврђени Јавним позивом и након 

утврђивања формалних исправности понуда, утврђује 

најповољнијег понуђача. 

Неблаговремене и непотпуне понуде Комисија неће 

узети у разматрање. 

Непосредно пред отварање понуда понуђач је 

обавезан предочити доказ о уплаћеној аконтацији од 

10 % од почетног износа мјесечне закупнине. 
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Број рачуна на који треба уплатити аконтацију биће 

назначен у Јавном позиву. 

Понуђачи присутни отварању понуда имају право да 

поднесу приговор усменим путем на избор понуђача и 

исти ће бити констатовани у записнику, а одсутни 

понуђачи то могу учинити у року од 3 дана од дана 

пријема обавјештења о резултатима проведеног 

поступка. 

О изјављеним приговорима одлучује Градоначелник. 

 

III КРИТЕРИЈИ 

Члан 9. 

Почетни износ закупнине, закуподавац ће одредити 

према зони у којој се „непокретност“ налази. 

Најповољнија понуда достављена по Јавном позиву је 

понуда која садржи највиши понуђени износ 

закупнине без урачунатог  ПДВ-а мјесечно. 

Ако два или више понуђача понуди исти износ 

закупнине без урачунатог  ПДВ-а мјесечно, предност 

има понуђач са већим бројем запослених радника. 

 

IV  САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 

Члан 10. 

Понуда треба да садржи: 

- Пуни назив правног лица, сједиште и име 

овлаштене особе за заступање, 

- Податке о „непокретности“ за коју је расписан 

Јавни позив, 

- Понуђени износ закупнине, без урачунатог ПДВ-а 

и са урачунатим ПДВ-ом мјесечно, 

- Јединствени идентификациони број (ЈИБ), 

- Број телефона, 

- Број жиро рачуна ради евентуалног поврата 

аконтације. 

 

V ДОКАЗИ УЗ ПОНУДУ 

 

Члан 11. 

Уз понуду понуђач треба доставити: 

- Извод из судског регистра (не старији од 3 мјесеца, 

оригинал или овјерена фотокопија), 

- Увјерење надлежне институције којом потврђује да 

је измирио доспјеле обавезе, а које се односе на 

доприносе за пензијско и инвалидско осигурање  и 

здравствено осигурање (не старији од 3 мјесеца, 

оригинал или овјерена фотокопија), 

- Увјерење надлежне институције којом потврђује да 

је измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем 

директних и индиректних пореза (не старији од 3 

мјесеца, оригинал или овјерена фотокопија), 

- Увјерење надлежног суда којим се потврђује да 

понуђач није под стечајем нити је предмет 

стечајног поступка, да није предмет поступка 

ликвидације (не старији од 3 мјесеца, оригинал или 

овјерена фотокопија), 

- Увјерење надлежног органа о броју запослених 

радника (не старији од 3 мјесеца, оригинал или 

овјерена фотокопија), 

- Потврда пословне банке о бонитету, односно да 

понуђачу није био блокиран рачун у посљедњих 6 

мјесеци прије пријаве за учешће на овом Јавном 

позиву, 

- Овјерене фотокопије лиценци превозника за 

возила којим се обавља превоз путника и овјерене 

фотокопије дозволе oдносно потврде о регистра-

цији редова вожње (међународних и републичких), 

- Овјерене фотокопије лиценце правног лица за 

обављање међународног друмског превоза пу-

тника, 

- Изјава о спремности на инвестиционо улагање у 

објекат до нивоа опремљености за добијање I 

категорије према Правилнику о категоризацији 

аутобуских станица у РС, 

- Изјаву о прихватању плаћања закупнине један 

мјесец унапријед, 

- Изјаву о прихватању услова из Јавног позива. 

 

VI САДРЖАЈ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

 

Члан 12. 

Јавни позив за давање у закуп „непокретности“ из 

члана 1. ове Одлуке треба да садржи: 

- Назив и сједиште Закуподавца, 

- Податке о „непокретности“ која се даје у закуп 

(власничко и посједовно стање) ближи опис 

„непокретности“ и слично, 

- Почетни износ мјесечне закупнине,  

- Начин и услове плаћања закупнине, 

- Назнаку да се „непокретност“ даје у закуп у 

виђеном стању, 

- Вријеме и начин предаје „непокретности“, 

- Назнаку да се „непокретност“ даје у закуп путем 

прибављања писмених понуда, 

- Назнаку да се уз понуду предаје овлаштење, 

односно пуномоћ за овлаштене представнике 

односно пуномоћнике, 

- Право учешћа на Јавном позиву, 

- Висину и начин плаћања аконтације са назнаком 

да доказ о уплаћеној аконтацији понуђач треба 

предочити Комисији непосредно пред отварање 

понуда, 

- Тачно вријеме, дан и мјесто отварања понуда, 

- Вријеме и начин разгледања „непокретности“, 

- Мјесто објављивања Јавног позива, 

- Вријеме трајања Јавног позива, 

- Тражену документацију из члана 11. ове Одлуке, 

- Назнаку да непотпуне и неблаговремене понуде 

неће бити предмет разматрања, 

- Назнаку да ће се уговором о закупу дефинисати 

рок и начин предаје „непокретности“ закупцу, 

износ и начин плаћања закупнине, рок за извр-

шење категоризације објекта „Аутобуске станице“ 

и почињања кориштења истог у складу са катего-

ризацијом, одредбе о престанку уговора, посебно о 

отказу и отказним роковима, 
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- Назнаку да ће се посебним уговором дефинисати 

права и обавезе закупца и закуподавца по основу 

инвестиционог улагања у објекат и опремање 

објекта од стране закупца, 

- Назнаку да понуђачи имају право да поднесу 

приговор на избор понуђача по проведеном 

поступку, 

- Назнаку да се писмене понуде за „непокретност“ 

предају у затвореним ковертама непосредно на 

протокол Града Требиња или препорученом 

пошиљком на адресу Град Требиње, ул. Вука 

Караџића број 2, са назнаком на коверти Комисији 

за отварање писмених понуда, „понуда не 

отварати“, 

- Назнаку да се „непокретност“ даје у закуп на 

период од 4 године, 

- Број жиро рачуна Града Требиња на који ће се 

уплаћивати аконтација. 

 

VII ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА, ПРЕУЗИМАЊЕ 

„НЕПОКРЕТНОСТИ“ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 13. 

На основу извјештаја Комисије Градоначелник Града 

Требиња и понуђач који испуни прописане услове и 

понуди највиши износ на име закупнине без 

урачунатог ПДВ-а мјесечно, закључиће уговор о 

закупу „непокретности“. 

Уговор се закључује на одређено вријеме у трајању од 

4 године. 

Уговором о закупу ће се дефинисати рок и начин 

предаје „непокретности“ закупцу, износ и начин 

плаћања закупнине, рок за извршење категоризације 

објекта „Аутобуске станице“ и почињања кориштења 

истог у складу са категоризацијом, одредбе о 

престанку уговора, посебно о отказу и отказним 

роковима. 

Посебним уговором ће се дефинисати права и обавезе 

закупца и закуподавца по основу инвестиционог 

улагања у објекат и опремање објекта од стране 

закупца. 

 

Члан 14. 

Понуђач је обавезан уплатити аконтацију од 10% од 

почетног износа мјесечне закупнине и доказ о 

уплаћеној аконтацији предочити непосредно пред 

отварање понуда. 

Изабраном понуђачу уплаћена аконтациjа сматра се 

уплатом дијела уговореног износа закупнине. 

У случају да изабрани понуђач из било ког разлога са 

Градом Требиње не закључи уговор о закупу, износ на 

име уплаћене аконтације му се не враћа.  

Град Требиње може позвати другопласираног 

понуђача и понудити му закључење уговора. 

У случају да другопласирани и сваки наредни 

понуђач, који је испунио услове Јавног позива, не 

пристане на закључење уговора, Јавни позив се 

сматра неуспјешним. 

Осталим учесницима на Јавном позиву извршиће се 

поврат аконтације у року од 7 дана од дана отварања 

понуда. 

 

VIII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 15. 

Закупац може дио „непокретности“, који није у 

директној вези са обављањем дјелатности из става 1. 

ове Одлуке, дати у подзакуп другом лицу (пословни 

простор у приземљу). 

 

Члан 16. 

Уговор о закупу „непокретности“ престаје истеком 

времена на који је закључен. 

Уговор може престати и прије истека времена на 

који је закључен на основу одустанка, споразумно и 

отказом. 

 

Члан 17. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-57/15 

Датум:08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 

5/14), члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13) и члана 9. став 2. Одлуке о утврђивању крите-

рија за избор и именовање органа у Јавним преду-

зећима и установама чије је оснивач Општина 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, 

број 4/05 и 1/08), Скупштина Града Требиња на сјед-

ници одржаној дана 08.04.2015. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора у јавним установама чији је 

оснивач Град Требиње 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора у јавним установама чији је оснивач Град 

Требиње, и то у: ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, ЈУ „Центар 

за информисање и образовање“ Требиње, ЈУ „Центар 

за социјални рад“ Требиње и ЈУ „Дом младих“ 

Требиње. 

  

Члан 2. 

За избор и именовање из члана 1. ове Одлуке поред 

општих услова прописаних Законом, прописани су 

посебни критерији и услови Одлуком о утврђивању 

критерија за избор и именовање органа у јавним 

предузећима и установама чији оснивач је Општина 
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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 у једним 

дневним новинама. 

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 о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у Јавним предузећима и устано-

вама чији је оснивач Општина Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“, број 4/05 и 1/08) и 

критеријима утврђеним Статутима jавних установа 

чији је оснивач Град Требиње, уколико су исти 

усклађени са наведеном Одлуком, извршиће Комисија 

за избор гдје Скупштина Града врши коначно 

именовање. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња". 

 

Број: 09-013-58/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 72. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и члана 7. и 8. став 

1. Одлуке о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у јавним предузећима и установама 

чији је оснивач Општина Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“, број 4/05 и 1/08), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 08.04. 2015. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за избор директора  

у Jавним установама чији је оснивач  

Град Требиње 

 

Члан 1. 

У Комисију за избор директора у Јавним установама 

чији је оснивач Град Требиње, и то у:  

- ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце 

„Наша радост“ Требиње,  

- ЈУ „Центар за информисање и образовање“ 

Требиње,  

- ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње и  

- ЈУ „Дом младих“ Требиње, 

 

 именују се: 

 

1. Марица Милановић – предсједник, 

2. Стојанка Мисита – члан, 

3. Мирјана Глушац – члан, 

4. Видомир Бегенишић- члан, 

5. Небојша Бован – члан. 

 

Члан 2. 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су 

Одлуком о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у јавним предузећима и установама 

чији је оснивач Општина Требиње. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-59/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 34.  став 4. 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 08.04.2015. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Борислав Тарана, дипломирани правник 

именује се на мјесто Секретара Скупштине Града 

Требиња, на вријеме трајања мандата Скупштине. 

 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-60/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. тачка 19. 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 08.04.2015. године, донијела 

је 
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О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Госпођа Љубица Миљановић разрјешава се дужности 

члана Комисије за равноправност полова, на лични 

захтјев. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-61/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14) и члана 150. Пословника о раду Скуп-

штине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 08.04.2015. године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Госпођа Здравка Врећа именује се за члана Комисије 

за равноправност полова. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-61-1/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14) и члана 150. Пословника о раду Скуп-

штине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 08.04.2015. године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Госпођа Љубица Миљановић разрјешава се дужности 

члана Етичке комисије части, на лични захтјев. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-61-2/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14) и члана 150. Пословника о раду Скуп-

штине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 08.04.2015. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Веселин Крунић именује се за члана Етичке 

комисије части. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-61-3/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 36.  став 2. тачка 19. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14) и члана 150. Пословника о раду Скуп-

штине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 08.04.2015. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Миленко Крунић разрјешава се дужности 

члана Етичке комисије части. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-61-4/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 36.  став 2. тачка 19. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14) и члана 150. Пословника о раду Скуп-

штине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 08.04.2015. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Госпођа Љиљана Радоичић именује се за члана 

Етичке комисије части. 
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Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-61-5/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14) и члана 150. Пословника о раду Скуп-

штине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 08.04.2015. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Лука Петровић разрјешава се дужности 

члана Комисије за заштиту људских права, представке 

и притужбе грађана, на лични захтјев. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-61-6/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. тачка 19. 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 08.04.2015. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Владан Шегрт именује се за члана Комисије 

за заштиту људских права, представке и притужбе 

грађана. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-61-7/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. тачка 19. 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 08.04.2015. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Зоран Пологош разрјешава се дужности 

члана Комисије за додјелу стипендија, на лични 

захтјев. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-61-8/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14), члана 5. Одлуке о стипендирању 

студената („Службени гласник Општине Требиње“, 

број 1/04) и члана 150. Пословника о раду Скупштине 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 3/13), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 08.04.2015. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Љубиша Крунић именује се за члана 

Комисије за додјелу стипендија. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-61-9/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14) и члана 150. Пословника о раду Ску-

пштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 08.04.2015. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Драган Мандић разрјешава се дужности 

члана Другостепене комисије за додјелу стипендија, 

на лични захтјев. 
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Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-61-10/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14), а у вези са чланом 9. став 2. Одлуке о 

стипендирању студената („Службени гласник 

Општине Требиње“, број 1/04) и члана 150. Послов-

ника о раду Скупштине Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња на сједници одржаној дана 08.04.2015. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Господин Миленко Шараба именује се за члана 

Другостепене комисије за додјелу стипендија. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-61-11/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12), 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 08.04.2015. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу вршиоца дужности члана  

Управног одбора ЈУ „Требињестан“ Требиње 

 

Члан 1. 

Господин Илија Игњатић разрјешава се са мјеста 

вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ 

„Требињестан“ Требиње, на лични захтјев. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-61-12/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07 и 109/12), а у вези са чланом 4. став 2. 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 5/14) и члана 150. Пословника о раду Скуп-

штине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 08.04.2015. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности члана  

Управног одбора ЈУ „Требињестан“ Требиње 

 

Члан 1. 

Госпођа Радмила Ковачевић именује се на мјесто 

вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ 

„Требињестан“ Требиње. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-61-13/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 10.03.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч К Е 

 

I 

Скупштина Града Требиња захтијева од надлежних 

органа, првенствено од ликвидационог управника 

„Бобар банке“ у ликвидацији, да у поступку ликви-

дације Банке заштити буџетска средства Града 

Требиња и то: 

 

*** 

 Дугорочни зајмови дати осталим домаћим 

нефинансијским субјектима у износу од 

2.869.687,98 КМ 

 Издвојена новчана средства за револвинг фондове 

у домаћој валути у износу од 1.752.202,68 КМ  

 Накнада за коришћење природних ресурса у 

износу од 11.733,18 КМ. 

 

Напријед назначена средства су остварена по основу 

Закона о накнадама за коришћење природних ресурса 

у сврху производње електричне енергије („Службени 

гласник Републике Српске“, број 52/14) и искључиво 

се могу користити на основу члана 10. овог Закона. 
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*** 

Такође, средства Европске комисије за прекограничну 

сарадњу: 

 Програм прекограничне сарадње ИПА 2033 у 

износу од - 92.896,45 КМ 

 Девизни програм прекограничне сарадње ИПА 

2033 у износу од – 800,83 КМ. 

 

Средства у износу од 92.846,95 КМ су намијењена за 

реализацију Пројекта за унапређење туристичке 

саобраћајне сигнализације.  

Овдје се ради о намјенским средствима Европске 

комисије за реализацију пројеката прекограничне 

сарадње. Евентуалним одливом ових средстава у 

ликвидациону масу „Бобар банке“, односно ствара-

њем ситуације да Град Требиње не може располагати 

истим, био би угрожен не само овај пројекат већ и сви 

наредни пројекти који се финансирају из ИПА 

фондова. 

 

*** 

 Средства са намјенског рачуна социјалне заштите 

која се обезбјеђује из Буџета Републике Српске и 

Града у износу од – 26.542,80 КМ. 

Ова средства су намјенска и уплаћена по Закону о 

социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број 37/12) намијењена за задовољавање 

потреба социјално угроженог становништва. 

 

*** 

 Средства рачуна Трезора у износу од – 460.954,14 

КМ. 

У поменутим средствима од 460.954,14 КМ која се 

налазе на рачуну Трезора су и намјенска средства за 

противпожарну заштиту и намјенска средства за 

изградњу ромске куће. 

 

Тражимо да се сва напријед наведена средства у 

складу са чланом 119. став 1. тачка 2. Закона о 

банкама Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 и 

59/13) прогласе средствима осигураног кредитора и да 

им се да приоритет при исплати из ликвидационе 

масе. 

 

II 

Скупштина Града Требиња захтијева од Народне 

Скупштине Републике Српске и Владе Републике 

Српске да формира независну комисију на нивоу 

Републике Српске која би испитала комплетно 

пословање „Бобар банке“ и у одговарајућој процедури 

утврдила одговорност свих институција и појединаца 

који су својим чињењем или нечињењем довели Град 

Требиње у ситуацију да не може извршавати своје 

финансијске обавезе. 

 

 

III 

Скупштина Града Требиња подржава досад све 

предузете активности Градоначелника и Градске 

управе по предметном питању и уједно захтијева да се 

и у наредном периоду, заједно са Правобранилаштвом 

Републике Српске – Сједиште замјеника Требиње, 

искористе све законске могућности, у циљу заштите 

финансијских средстава Града Требиња који су се у 

моменту увођења принудне управе у „Бобар банку“ 

налазиле на трансакционим рачунима Града Требиња. 

 

IV 

Скупштина Града Требиња захтијева од народних 

посланика у Народној Скупштини Републике Српске 

са подручја Источне Херцеговине да у Народној 

Скупштини Републике Српске покрену иницијативу 

за провођење расправе о предметном питању и да се 

донесу одговарајуће одлуке и закључци, све у циљу 

заштите буџетских средстава Града Требиња. 

Народни посланици су дужни да у року од 30 дана 

обавјесте Скупштину Града Требиња о томе шта су 

предузели. 

 

V 

Скупштина Града Требиња захтијева да Влада 

Републике Српске издвоји дио средстава из буџетске 

резерве и стави их на располагање Граду Требињу, на 

име санирања посљедица ликвидације „Бобар банке“. 

 

VI 

Ове закључке доставити Народној Скупштини 

Републике Српске, Влади Републике Српске, ликви-

дационом управнику „Бобар банке“ а.д. Бијељина, 

Агенцији за банкарство, народним посланицима са 

подручја Источне Херцеговине, Високом представ-

нику у БиХ, Централном уреду Централне банке БиХ, 

Омбудсману за банкарски систем Републике Српске, 

Дирекцији за европске интеграције и Агенцији за 

осигурање депозита БиХ. 

 

VII 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-32/15 

Датум:10.03.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 08.04.2015.  године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о стању безбједности на 

подручју града Требиња за период од 01.10.2014. до 

31.01.2015. године. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-48/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 08.04.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Позива се Министарство унутрашњих послова Репуб-

лике Српске да изда наредбу Центру јавне безбјед-

ности Требиње да приликом сваке расправе о питању 

безбједности на подручју града Требиња припадници 

Центра јавне безбједности морају присуствовати 

засједању Скупштине и давати одговоре на постав-

љена питања. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-48-1/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 08.04.2015.  године, донијела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о раду замјеника правобра-

ниоца Требиње за период од 01.01. до 31.12.2014. 

године. 

 

 

 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-49/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 08.04.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Информација о додјели кредита из 

средстава која су остварена по основу Закона о 

накнадама за кориштење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за период 

01.07.2014. до 31.12.2014. године. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број: 09-013-50/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 08.04.2015.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Прихвата се Извјештај о реализацији Програма 

уређења грађевинског земљишта за период 01.01. 

2014. до 31.12.2014. године. 

 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-51/15 

Датум:08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ТРЕБИЊА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Увод 

 

Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз 

допринос социјалној кохезији, превазилажењу 

предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно 

мњење и ширење етичких и општих принципа који се 

кроз њега преносе. Грађани могу учестовати у спорту 

као пасивни посматрачи тј. гледаоци и љубитељи 

спорта или као непосредни учесници у спортским 

активностима, што јесте и најважнији циљ спорта. 

Савремени спорт представља огромно достигнуће 

модерног друштва и важно друштвено благо. Спорт је 

и једна од покретачких снага за достизање милени-

јумских циљева развоја људског друштва, дефини-

саних од стране Уједињених нација. Посебно је 

вриједан за савремени свијет који се брзо мијења и 

који се, с једне стране, карактерише повећањем 

слободног времена, а с друге, урбанизацијом и 

сталним технолошким развојем који теже да одвоје 

човјека од његове природне средине. 

Бављење спортом може оснажити дјецу и младе, не 

само са аспекта физичког здравља, већ и када је ријеч 

о психо‐социјалном развоју, јачању самопоштовања, 

развоју одговорности, истрајности и сарадничких 

вјештина, усвајању позитивних вриједности и бољем 

школском успјеху. Осим тога, бављење спортом 

представља важно средство превенције ризичних 

понашања младих, попут пушења, злоупотребе 

алкохола и дрога као и малољетничке деликвенције. 

Ангажовање у спорту може кориговати факторе који 

доприносе деликвентном понашању младих, као што 

су недостатак позитивних узора, недостатак само-

дисциплине и досада. На нивоу локалне заједнице и 

друштва у цјелини, спорт може значајно допринијети 

промоцији здравља и превенцији хроничних болести, 

развоју образовања дјеце и младих, родној равно-

правности и оснаживању жена, може подстаћи 

инклузију и боље стање особа са инвалидитетом и 

бити важан фактор у превенцији конфликата и 

изградњи мира. Резолуција Европског парламента о 

развоју и спорту (Resolution on Development and Sport) 

из 2005. године такође наглашава значајне образовне 

и социјалне функције спорта и његов значај не само за 

физички развој појединаца, већ и када је ријеч о 

промоцији социјалних вриједности као што су тимски 

дух, фер такмичење, сарадња, толеранција и соли-

дарност. 

Законом о спорту („Службени гласник РС“, број: 

4/02) предвиђено је да се организација спорта одвија 

кроз активности спортских клубова, школске и 

студентске програме, спортске активности инвалид-

них лица, спортско-рекреативне активности и 

организовањем традиционалних спортских мани-

фестација. 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 финан-

сирање 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 („Служ-

бени гласник општине Требиње“, број 3/10). 

 

У 2015. години у Граду Требињу егзистирају сље-

дећи спортски колективи: 

 

Ред.

бр. 
Назив клуба 

1. Фудбалски клуб „Леотар“ 

2. Кошаркашки клуб „Леотар“ 

3. Џудо клуб „Леотар“ 

4. Атлетски клуб „Леотар“ 

5. Пливачки клуб „Леотар“ 

6. Рукометни клуб „Леотар“ 

7. Женски рукометни клуб „Леотар“ 

8. Женски кошаркашки клуб „Требиње 03“ 

9. Женски фудбалски клуб „Леотар-тех“ 

10. Карате клуб „Требиње“ 

11. Карате клуб „Леотар+“ 

12. Веслачко друштво „Требишњица“ 

13. Одбојкашки клуб „Леотар“ 

14. Куглашки клуб „Требишњица“ 

15. Клуб малог фудбала „Леотар“ 

16. Стонотенисерски клуб „Свети Сава“ 

17. Кик бокс и бокс клуб „Леотар“ 

18. Шаховски клуб „Леотар“ 

19. Аеро клуб „Требиње“ 

20. Мото клуб „ТНТ“ 

21. Паинтбол клуб „Арена“ 

22. Ронилачки клуб „Посејдон“ 

23. Тавла клуб „Требиње“ 

24. Спелеолошко друштво „Зелена брда“ 

25. Планинарско друштво „Вучји зуб“ 

26. Спорт.риб.удружење „Требиње“ 

27. Ловачко удружење „Леотар“ 

28. Стрељачки клуб „Леотар РВИ“ Требиње 

29. Омладински кошаркашки клуб „Леотар“ 

30. Клуб борилачких спортова „Карате – Ju Jutsu“ 

31. Тениски клуб „Тини“ 

32. Ауто картинг клуб „Леотар“ 

33. Клуб спортиста и рекреативаца „Corporesano“ 

34. Пикадо клуб „Требиње“ 

35. Омладински одбојкашки клуб „Леотар“ 

36. Фудбалски клуб „Викторија“ 

37. Ђиу ђицу клуб „Леотар“ 

38. Омладински стрељачки клуб „Леотар“ 

39. Рукометни клуб „Требишњица“ 

40. Атлетски клуб „Требиње“ 

41. Клуб борилачких спортова „Warriors“ 

42. Планинарско друштво „Бијела гора“ 

 

Табела бр.1 
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Средства Буџета Града Требиња планирана за 

спорт у 2015. години су: 

1.  Средства планирана за финанси-

рање спортских програма                           

 

320.000,00 КМ 

2.  Средства ЈУ „Требињеспорт“              220.000,00 КМ 

3.  Средства за спортске манифеста-

ције од  значаја за град                                    

 

60.000,00 КМ 

4.  Спортско риболовно друштво      

„Требиње“                                                 

 

8.000,00 КМ 

5.  Ловачко друштво „Леотар“                      1.500,00 КМ 

6.  Спелеолошко друштво „Зелена 

брда“ 

 

1.500,00 КМ 

                               Укупно:            611.000,00 КМ 

 

Иако се на нивоу Града Требиња издвајају значајна 

средства за спорт, очигледно је да она нису довољна 

за значајније унапређење спортских активности, а 

посебно нису довољна за пружање помоћи спорти-

стима 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 на-

бавку реквизита и кориштење спортских објеката, 

 учешће у обезбјеђивању реализације градског и 

међуградског нивоа школских и студентских 

спортских такмичења и масовних традиционал-

них манифестација, 

 учешће у финансирању истраживачко-развојног 

рада, информатике, издаваштва и јавног инфор-

мисања у спорту, 

 учешће у финансирању манифестација и такми-

чења 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 самоуправи 

(„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 5/14) 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) и приједлога 

Савјета за спорт, Градоначелник је донио Рјешење 

(број 11-400-121/15, од 26.02.2015. године) о 

расподјели средства из Буџета Града планираних за 

финансирање спортских програма за 2015. годину у 

износу 320.000,00 КМ, како слиједи: 

 

 

 

Ред. 

бр. 

 

Грант 

Проценат у укупном износу 

средстава планираних за 

финансирање спортских 

програма 

 

Износ 

1.  
Грант за спортске организације 81,25 % 260.000,00 КМ 

2.  
Грант за одржавање, изградњу и реконструкцију 

спортских објеката, као и набавку опреме и 

реквизита 

 

1.56 % 

 

5.000,00 КМ 

3.  
Грант за школски спорт 1,56 %   5.000,00 КМ 

4.  
Грант за припреме и учешће перспективних и 

врхунских спортиста на међународним 

такмичењима 

 

1,56 % 

   

  5.000,00 КМ 

5.  
Грант за усавршавање спортских стручњака и 

спортских радника 

 

1,25 % 

 

  4.000,00 КМ 

6.  
Грант за обезбјеђивање услова за спортске 

активности инвалидних лица 

 

2,50 % 

 

  8.000,00 КМ 

7.  
Грант за награде за постигнуте 

спортске резултате 

 

0,93 % 

 

  3.000,00  КМ 

8.  Грант за резерву 9,37 % 30.000,00  КМ 

 

Табела бр.2     
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Средства из гранта спортским организацијама 

распоређују се: 

 

7.  Фудбалски клуб „Леотар“ 55.000,00 КМ 

8.  Кошаркашки клуб „SL IAT 

Leotar“ 

 

32.000,00 КМ 

9.  Џудо клуб „Леотар“  18.000,00 КМ 

10.  Жен. рукометни клуб „Леотар“ 14.000,00 КМ 

11.  Рукометни клуб „Леотар“ 13.000,00 КМ 

12.  Пливачки клуб „Леотар“ 13.000,00 КМ 

13.  Омладински кошаркашки клуб 

„Леотар“ 

 

12.000,00 КМ 

14.  Фудбалски клуб „Викторија“ 12.000,00 КМ 

15.  Атлетски клуб „Леотар“ 11.000,00 КМ 

16.  Џиу џицу клуб „Леотар“ 9.000,00 КМ 

17.  Омладински стрељачки клуб 

„Леотар“  

 

9.000,00 КМ 

18.  Жен. кош. клуб „Требиње 03“ 6.000,00 КМ 

19.  Ронилачки клуб „Посејдон“ 6.000,00 КМ 

20.  Стрељачки клуб „Леотар РВИ“ 

Требиње 

 

5.000,00 КМ 

21.  Карате клуб „Требиње“ 5.000,00 КМ 

22.  Планинарско друштво „Вучији 

Зуб“ 

 

4.000,00 КМ 

23.  Клуб борилачких спортова 

„Карате Ju-Jutsu“ 

 

4.000,00 КМ 

24.  Клуб малог фудбала „Леотар“ 4.000,00 КМ 

25.  Аеро клуб „Требиње“ 4.000,00 КМ 

26.  Жен. фуд. клуб „Леотар-тех“ 3.000,00 КМ 

27.  Веслачко друштво „Требиш-

њица“ 

 

3.000,00 КМ 

28.  Одбојкашки клуб „Леотар“ 2.500,00 КМ 

29.  Омладински одбојкашки клуб 

„Леотар“ 

 

2.500,00 КМ 

30.  Атлетски клуб „Требиње“ 2.000,00 КМ 

31.  Рукометни клуб „Требишњица“ 2.500,00 КМ 

32.  Куглашки клуб „Требишњица“ 2.000,00 КМ 

33.  Ауто картинг клуб „Леотар“ 2.000,00 КМ 

34.  Шаховски клуб „Леотар+“ 1.500,00 КМ 

35.  Кик бокс и бокс клуб „Леотар“ 1.000,00 КМ 

36.  Стонотенис. клуб „Свети Сава“ 1.000,00 КМ 

37.  Тениски клуб „Тини“ 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 

дрштвене 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 5.000,00 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 Требиња. 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 вишенсмјенских терена у 

највећим мјесним заједницама Центар и Горица је 

један од проблема за који би се требало изнаћи 

адекватно рјешење. 

Град Требиње је у 2015. 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.  

Физичко васпитање представља основу школског 

спорта. Школски спорт и школско физичко васпитање 

су међусобно повезани многоструким и сложеним 

везама и међусобно се допуњују, дијелећи заједничке 

темељне циљеве: допринос здрављу и складном 

развоју личности.  

Физичко васпитање омогућава ученицима да стекну 

базичне кретне вјештине и неопходна знања, 

формирају позитивне ставове према физичкој 

активности и спорту, припремајући их за активан 

начин живота.  

Бављење школским спортом омогућава дјеци и 

младима да кроз такмичења различитог нивоа 

унаприједе своје моторичке компетенције, социјалне 

вјештине и самопоштовање и може представљати 

прелаз ка бављењу спортом у спортским клубовима 

оријентисаним на постизање врхунског спортског 

резултата. Основна улога школског спорта је да свим 

ученицима, без обзира на узраст, пол, способности и 

друге разлике, омогући учествовање у спортским 

активностима и тако допринесе физичком и 

менталном здрављу и развоју, као и да подстакне 

ученике на бављење спортом у школи и на тај начин 

допринесе формирању активног животног стила код 

младих. 

Такмичења у Малим олимпијским играма реализоваће 

се у сљедећим спортским дисциплинама: 

 

Спортска 

дисциплина 

Основне школе Средње  школе 

М Ж М Ж 

Атлетика + + + + 

Кошарка + + + + 

Рукомет + + + + 

Одбојка + + + + 

Мали  фудбал + + + + 

 

Табела бр.3 

  

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, 
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Град Требиње ће и у 2015. 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 5.000,00 КМ.  

Из гранта за усавршавање спортских стручњака и 

спортских радника, у износу од 4.000,00 КМ, Град 

ће дијелом финансирати учешће појединаца у 

похађању спортских школа, као и учешће на 

спортским камповима, семинарима и другим 

стручним усавршавањима у спорту.  

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 обезбјеђење услова за спортске активно-

сти инвалидних лица у износу од 8.000,00 KM, као и 

5.000,00 КМ Стрељачком клубу „Леотар РВИ“. 

Грант за награде за постигнуте спортске резул-

тате у износу од 3.000,00 KM намијењен је за 

награђивање појединаца и колектива за изузетне 

спортске резултате. 

Грант за резерву од 30.000,00 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 2015, 

 Камп кошарке „ Дејан Бодирога “, 

 XII Међународни џудо куп Требиње 2015 - V 

„Меморијал Милош Мрдић “, 

 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 омла-

дински фудбалски турнир „Љубинко Акшам“, 

 Женски осмомартовски међународни рукометни 

турнир, 

 „ Handicap Fest “ – такмичење стријелаца инвалида 

БиХ. 

У 2015. години Град Требиње ће финансирати 

поменуте манифестације, дијелом или у потпуности, а 

за ту намјену планирана су средства у износу од 

60.000,00 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 савре-

меним 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: 09-013-55/15 

Датум: 08.04.2015. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

На основу члана 72.став 3. Закона о локалној само-

управи („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), Градоначелник Града Требиња, дана 

19.02.2015. године, донио је 

 

О Д Л У К У 

о условима, начину и висини новчане помоћи за 

новорођено дијете у 2015. години 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се услови, начин остваривања 

и висина новчане помоћи за новорођено дијете. 

Помоћ за новорођено дијете је новчани износ на који 

има право родитељ или законски старатељ. 

 

Члан 2. 

Услови за остваривање помоћи из става 2. претходног 

члана су: 

-  да је дијете рођено у периоду од 01.јануара до 31. 

децембра 2015. године 

-  да је корисник помоћи држављанин БиХ - РС са 

пребивалиштем на подручју Града Требиња најмање 
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2 (двије) године, непрекидно у односу на дан рођења 

дјетета.   

Члан 3. 

Висина новчане помоћи за новорођено дијете износи 

500,00 КМ (петстотина КМ), а исплатиће се на текући 

рачун родитеља или законског старатеља новорођеног 

дјетета. 

Члан 4. 

Захтјев за остваривање права на новчану помоћ за 

новорођено дијете, родитељ или законски старатељ 

дјетета подноси Одјељењу за привреду и друштвене 

дјелатности, на обрасцу који је саставни дио ове 

одлуке. 

Уз захтјев је потребно приложити: 

-  овјерену фотокопију личне карте подносиоца  

захтјева 

-  увјерење о пребивалишту/боравишту са подацима о 

свим адресама које се воде у евиденцији преби-

валишта/боравишта, (образац ПБ4А) 

-  родни лист новорођеног дјетета 

-  доказ о старатељству над новорођеним дјететом 

-  фотокопију текућег рачуна подносиоца захтјева. 

 

Члан 5. 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 

након обраде захтјева из претходног члана, приједлог 

рјешења доставља Градоначелнику, ради доношења 

одговарајућег акта за реализацију захтјева. 

 

Члан 6. 

Средства за провођење ове одлуке обезбијеђена су у 

Буџету Града Требиња за 2015. годину, на позицији 

4161- дознаке грађанима – помоћ за новорођенчад. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“, а при-

мјењиваће се од 01.01.2015. до 31.12.2015. године. 

 

Број:11-022-4/15                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:19.02.2015. год.                 Славко Вучуревић, 

                                                             дипл.прав.с.р. 

 

Подносилац захтјева: 

(родитељ или старатељ 

новорођенчета) 

Отисак 

пријемног 

печата 

Презиме   

Име  

Адреса  

Контакт 

телефон 

 

Лична карта 

број 

 

ЛК. издата од  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ТРЕБИЊЕ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Предмет: Захтјев  за додјелу новчане помоћи за 

новорођенче 

 

На основу Одлуке Градоначелника о условима, 

начину и висини новчане помоћи за новорођено 

дијете број 11-022-4/15 обраћам вам се са  захтјевом 

за додијелу новчане помоћи за новорођенче. 

 

1. Подаци о новорођенчету: 

 

Презиме:  

Име:  

Име једног родитеља:  

ЈМБГ  

Адреса становања:  

 

2. Уз захтјев прилажем (означите одабрано са Х у 

коцку испред): 

 

 Овјерена фотокопија личне карте подносиоца 

захтјева 

 Увјерење о пребивалишту/боравишту са 

подацима о свим адресама које се воде у 

евиденцији пребивалишта/боравишта – ПБ4а 

 Извод матичне књиге рођених новорођеног 

дјетета 

 Доказ о старатељству над новорођеним 

дјететом (у случају старатељства) 

 Фотокопија текућег рачуна подносиоца 

захтјева 

  

  

                                         Потпис подносиоца 

 

________________________ 

 

У  Требињу, дана _________20___.године 

 

______________________________________________ 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), члана 58. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13 и 5/14) и члана 7. Правилника о условима и 

критеријима за финансирање програма развоја спорта 

у општини Требиње, („Службени гласник Општине 

Требиње“, број 4/10 и 7/10), Градоначелник је донио 

следеће 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I 

Средства Буџета Града Требиња планирана за 

финансирање програма развоја спорта на подручју 

града Требиња за 2015. годину у износу од 320.000,00 

КМ, распоређују се како слиједи: 

1.  Грант за спортске организације 260.000,00 КМ 
2.  Грант за одржавање, изградњу и 

реконструкцију спортских објеката, 
као и набавку опреме и реквизита 

 
 

5.000,00 КМ 
3.  Грант за школски спорт 5.000,00 КМ 
4.  Грант за припреме и учешће пер-

спективних и врхунских спор-
тиста на међународним    
такмичењима   

 
 
 

5.000,00 КМ 
5.  Грант за усавршавање спортских 

стручњака и спортских радника 
 

4.000,00 КМ 
6.  Грант за обезбјеђивање услова за 

спортске  активности  
инвалидних лица                                

 
 

8.000,00 КМ 
7.  Грант за награде за постигнуте 

  спортске резултате 
 

3.000,00 КМ    
8.  Грант за резерву 30.000,00 КМ 
 

II 

Средства из става I тачка 1 овог Рјешења („Грант 

спортским организацијама“) распоређују се како 

слиједи: 

1.  Фудбалски клуб „Леотар“ 55.000,00 КМ 

2.  Кошаркашки клуб „SL IAT 

Leotar“ 

 

32.000,00 КМ 

3.  Џудо клуб „Леотар“  18.000,00 КМ 

4.  Рукометни клуб „Леотар“ 13.000,00 КМ 

5.  Пливачки клуб „Леотар“ 13.000,00 КМ 

6.  Жен. рукометни клуб „Леотар“ 14.000,00 КМ 

7.  Стрељачки клуб „Леотар РВИ“ 

Требиње 

 

5.000,00 КМ 

8.  Атлетски клуб „Леотар“ 11.000,00 КМ 

9.  Омладински кош. клуб „Леотар“ 12.000,00 КМ 

10.  Џиу џицу клуб „Леотар“ 9.000,00 КМ 

11.  Фудбалски клуб „Викторија“ 12.000,00 КМ 

12.  Жен. кош. клуб „Требиње 03“ 6.000,00 КМ 

13.  Карате клуб „Требиње“ 5.000,00 КМ 

14.  Ронилачки клуб „Посејдон“ 6.000,00 КМ 

15.  Планинарско друштво „Вучији 

Зуб“ 

 

4.000,00 КМ 

16.  Клуб борилачких спортова 

„Карате Ju-Jutsu“ 

 

4.000,00 КМ 

17.  Клуб малог фудбала „Леотар“ 4.000,00 КМ 

18.  Жен. фуд. клуб „Леотар-тех“ 3.000,00 КМ 

19.  Веслачко друштво „Требиш-

њица“ 

 

3.000,00 КМ 

20.  Куглашки клуб „Требишњица“ 2.000,00 КМ 

21.  Одбојкашки клуб „Леотар“ 2.500,00 КМ 

22.  Омладински одб. клуб „Леотар“ 2.500,00 КМ 

23.  Аеро клуб „Требиње“ 4.000,00 КМ 

24.  Ауто картинг клуб „Леотар“ 

Требиње 

 

2.000,00 КМ 

25.  Шаховски клуб „Леотар+“ 1.500,00 КМ 

26.  Кик бокс и бокс клуб „Леотар“ 1.000,00 КМ 

27.  Стонотенис. клуб „Свети Сава“ 1.000,00 КМ 

28.  Тениски клуб „Тини“ 1.000,00 КМ 

29.  Атлетски клуб „Требиње“ 2.000,00 КМ 

30.  Омладински стрељачки клуб 9.000,00 КМ 

31.  Рукометни клуб „Требишњица“ 2.500,00 КМ 

III 

Планирана средства из става II овог Рјешења 

Одјељење за финансије ће дозначавати на жиро - 

рачуне спортских организација сразмјерно извршењу 

Буџета. 

IV 

Корисници средстава су обавезни доставити 

Одјељењу за финансије и Одјељењу за привреду и 

друштвене дјелатности извјештај о намјенском 

утрошку средстава. 

V 

Надзор над намјенским трошењем средстава вршиће 

Митар Мрдић, службеник Градске управе Града 

Требиња. 

VI 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-400-121/15                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:26.02.2015. године            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 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са 

позиције 5161 у висини од 4.200,00 КМ на позицију 

4122 износ у висини од 750,00 КМ, на позицију 4125 

износ у висини од 1.700,00 КМ и позицију 4127 износ 

у висини од 1.750,00 КМ, а све у оквиру Ребаланса 

Буџета за 2014. годину буџетског корисника ЈУ 

„Требињеспорт“ 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:04-400-931-2/14                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:31.12.2014. године           Славко Вучуревић, 

                                                             дипл.прав.с.р. 

______________________________________________ 
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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 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са 

позиције 4112 у износу 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 позицију 4112 у 

висини од 1.950,00 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“ 

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:11-400-13/15                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:19.01.2015. године          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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Удружењу пензионера општине 

Требиње на План коришћења средстава планираних 

Буџетом Града за 2015. годину (План број: 3/15 од 

15.01.2015. 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: 08-400-7/15                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:17.02.2015. године          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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Требиње на 

План коришћења средстава планираних Буџетом 

Града за 2015. годину (износ од 3.000,00 КМ за 

„школска такмичења“, износ од 1.000,00 КМ за 

„индекс инклузивности“ и износ од 3.000,00 КМ за 

„образовне потребе Рома“ -План број: 78/15 од 

12.02.2015. 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:08-400-57-2/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:17.02.2015. године           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 

 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Даје се сагласност Удружењу параплегичара, обоље-

лих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида 

регије Требиње на План коришћења средстава 

планираних Буџетом Града за 2015. годину (План 

број: 02/15 од 11.02.2015. 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: 08-400-62-2/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 17.02.2015. године          Славко Вучуревић, 

                                                             дипл.прав.с.р. 

______________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна:     - Број: 2                         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДA ТРЕБИЊA                 Датум: 14.04.2015. год. 20 

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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Савеза инвалида рада Требиње на 

План коришћења средстава планираних Буџетом 

Града за 2015. годину (План број: 2/02.015 од 

11.02.2015. 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:08-400-63-2/15                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:17.02.2015. године           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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Ловачком удружењу „Леотар“ 

Требиње на План утрошка средстава гранта плани-

раних Буџетом Града за 2015. годину (План број: 

120/14 од 08.12.2014. 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:08-400-886/14                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:17.02.2015. године           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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Спелеолошком друштву „Зелена 

брда“ Требиње на План коришћења средстава 

планираних Буџетом Града за 2015. годину (План од 

11.12.2014. 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: 08-400-895/14                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 17.02.2015. године          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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Спортском риболовном друштву 

Требиње на План коришћења средстава планираних 

Буџетом Града за 2015. годину (План број: 320/14 од 

23.12.2014. 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: 08-400-911/14                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 17.02.2015. године          Славко Вучуревић, 

                                                              дипл.прав.с.р. 

______________________________________________ 
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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 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са 

позиције 4122 у висини од 400,00 КМ, са позиције 

4125 у висини од 700,00 КМ, са позиције 4126 у 

висини од 680,00 КМ и са позиције 4129 у висини од 

1.350,00 КМ, на позицију 4127 у висини од 1.780,00 

КМ и позицију 5171 у висини од 1.350,00 КМ, а све у 

оквиру Ребаланса Буџета за 2014. годину буџетског 

корисника ЈУ „Центар за информисање и образовање“ 

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: 11-400-114/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 20.02.2015. године         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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ГКУД-у „Алат – Swisslion“ 

Требиње на План утрошка средстава гранта 

планираних Буџетом Града за 2015. годину (План 

број: 02-02/15 од 09.02.2015. 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: 08-400-65-2/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 23.02.2015. године           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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Одреду извиђача „Требиње“ на 

План утрошка средстава гранта планираних Буџетом 

Града за 2015. годину (План од 12.02.2015. 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: 08-400-76-2/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 23.02.2015. године           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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са 

позиције 4122 у висини од 416,00 КМ и са позиције 

5113 у висини од 2.928,00 КМ, на позицију 4129 у 

висини од 3.344,00 КМ у оквиру Ребаланса Буџета за 

2014. годину буџетског корисника „Народна 

библиотека“ 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: 11-400-113/15                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 25.02.2015. године           Славко Вучуревић, 

                                                              дипл.прав.с.р. 

______________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна:     - Број: 2                         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДA ТРЕБИЊA                 Датум: 14.04.2015. год. 22 

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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то како 

слиједи: 

 У оквиру Стручне службе Градоначелника 

(01070120) и то: са конта 4111 износ од 1.000,00 

КМ, са конта 4112 износ од 900,00 КМ и са конта 

4161 износ од 2.000,00 КМ,  

 У оквиру Територијалне ватрогасне јединице 

(801070125) и то: са конта 4111 износ од 2.500,00 

КМ и са конта 4122 износ од 400,00 КМ, 

 У оквиру Одјељења за општу управу (01070130) и 

то: са конта 4125 износ од 7.200,00 КМ, са конта 

4127 износ од 7.500,00 КМ, са конта 4152 износ од 

28.000,00 КМ и са конта 5161 износ од 2.900,00 КМ, 

 У оквиру Одјељења за финансије (01070140) и то: са 

конта 4111 износ у висини од 65.000,00 КМ, са 

конта 4112 износ од 27.000,00 КМ и са конта 4126 

износ од 750,00 КМ, 

 У оквиру Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности (01070150) и то: са конта 4127 износ од 

4.420,00 КМ, 

 У оквиру Одјељења за просторно уређење 

(01070160) и то: са конта 4127 износ у висини од 

25.000,00 КМ, 

 

на ниже назначене позиције: 

 У оквиру Стручне службе Градоначелника 

(01070120) на конто 4126 износ од 3.100,00 КМ, на 

конто 4127 износ од 4.800,00 КМ, на конто 4129 

износ од 16.100,00 КМ, 

 У оквиру Територијалне ватрогасне јединице 

(01070125) на конто 4123 износ од 150,00 КМ, на 

конто 4125 износ од 1.100,00 КМ, на конто 4126 

износ од 500,00 КМ, на конто 4129 износ од 150,00 

КМ, на конто 5161 износ у висини од 2.800,00 КМ и 

на конто 5171 износ у висини од 650,00 КМ, 

 У оквиру Одјељења за општу управу (010701000) на 

конто 4122 износ у висини од 7.700,00 КМ, на конто 

4123 износ у висини од 2.600,00 КМ, на конто 4126 

износ у висини од 6.700,00 КМ, на конто 4139 износ 

у висини од 300,00 КМ, на конто 5113 износ у 

висини од 1.020,00 КМ, 

 У оквиру Одјељења за финансије (01070140) на 

конто 4127 износ од 2.500,00 КМ, на конто 4129 

износ у висини од 41.900,00 КМ, 

 У оквиру Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности (01070150) на конто 4141 износ од 

1.000,00 КМ, на конто 5113 износ од 200,00 КМ, 

 У оквиру Одјељења за просторно уређење 

(01070160) на конто 4129 износ од 400,00 КМ, на 

конто 5131 износ у висини од 32.500,00 КМ, 

 У оквиру Одјељења за стамбено комуналне послове 

(01070170) на конто 4126 износ у висини од 400,00 

КМ, на конто 4128 износ у висини од 32.000,00 КМ, 

на конто 4139 износ у висини од 10.500,00 КМ, 

 У оквиру ЈУ „Требињеспорт“ Требиње (01070930) 

на конто 4125 износ у висини од 4.700,00 КМ и на 

конто 5171 износ у висини од 800,00 КМ, 

 

а све у оквиру Ребаланса Буџета Града Требиња за 

2014. годину. 

 

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: 11-400-118/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 25.02.2015. године         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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то како 

слиједи: 

 У оквиру Стручне службе Градоначелника 

(01070120) и то са конта 4129 износ од 1.100,00 КМ,  

 У оквиру Територијалне ватрогасне јединице 

(01070125) и то са конта 4126 износ од 150,00 КМ, 

 У оквиру Одјељења за општу управу (01070130) и 

то са конта 4122 износ од 400,00 КМ,  

 У оквиру Одјељења за финансије (01070140) и то са 

конта 4129 износ од 8.700,00 КМ, 

 У оквиру Техничке школе (0815086) и то: са конта 

4127 износ од 550,00 КМ, 

 

на ниже назначене позиције: 

 У оквиру Стручне службе Градоначелника 

(01070120) на конто 4127 износ од 1.100,00 КМ,  

 У оквиру Територијалне ватрогасне јединице 

(01070125) на конто 4123 износ у висини од 100,00 

КМ и конто 5171 износ у висини од 50,00 КМ,  
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 У оквиру Одјељења за општу управу (010701000) на 

конто 4129 износ у висини од 400,00 КМ, 

 У оквиру Одјељења за финансије (01070140) на 

конто 4127 износ у висини од 8.700,00 КМ, 

 У оквиру Техничке школе (0815086) на конто 4112 

износ у висини од 550,00 КМ,  

а све у оквиру Ребаланса Буџета Града Требиња за 

2014. годину. 

 

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: 11-400-118-1/15                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 25.02.2015. године         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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Дом пензионера“ Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираних Буџетом 

Града за 2015. годину (План број:83/15 од 18.02.2015. 

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: 08-400-51-3/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 26.02.2015. године         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 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

Требиње на План утрошка средстава гранта 

планираних Буџетом Града за 2015. годину (План 

број:03-71/15 од 17.02.2015. 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: 08-400-55-3/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 26.02.2015. године          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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ ОШ „Свети Василије 

Острошки“ Требиње на План утрошка средстава 

гранта планираних Буџетом Града за 2015. годину 

(План број:01-70-1/15 од 16.02.2015. 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: 08-400-56-4/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 26.02.2015. године          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 
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З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Удружењу дијабетичара и осталих 

заинтересованих лица града Требиња на План 

утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града 

за 2015. годину (План од 12.02.2015. 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: 08-400-60-3/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 26.02.2015. године           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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Међуопштинском савезу слијепих 

и слабовидних Требиње - Љубиње на План утрошка 

средстава гранта планираних Буџетом Града за 2015. 

годину (План број:2/15 од 10.02.2015. 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: 08-400-61-3/15                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 26.02.2015. године          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 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност КУД „Херцеговина“ Петрово Поље 

на План утрошка средстава гранта планираних 

Буџетом Града за 2015. годину (План број:1/15 од 

16.02.2015. 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: 08-400-66-4/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 26.02.2015. године           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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Гусларском друштву „Војвода 

Недељко Видаковић“ Требиње на План утрошка 

средстава гранта планираних Буџетом Града за 2015. 

годину (План од 24.02.2015. 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: 08-400-67-4/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:26.02.2015. године            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 
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З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Сабору српских гуслара и пјесника 

„Светосавље“ на План утрошка средстава гранта 

планираних Буџетом Града за 2015. годину (План 

број:3/15 од 18.02.2015. 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: 08-400-68-3/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 26.02.2015. године         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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Радио клубу „Требиње“ Е 7 3 D P R 

на План утрошка средстава гранта планираних 

Буџетом Града за 2015. годину (План број:02-02/15 од 

18.02.2015. 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: 08-400-70-4/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 26.02.2015. године          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 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Мјешовитом хору „Трибуниа“ 

Требиње на План утрошка средстава гранта 

планираних Буџетом Града за 2015. годину (План 

број:01-15 од 20.02.2015. 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: 08-400-72-3/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 26.02.2015. године           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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Етно групи „Захумље“ Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираних Буџетом 

Града за 2015. годину (План број:01/15 од 20.02.2015. 

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: 08-400-74-4/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 26.02.2015. године           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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна:     - Број: 2                         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДA ТРЕБИЊA                 Датум: 14.04.2015. год. 26 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Удружењу повратника на План 

утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града 

за 2015. годину (План од 16.02.2015. 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: 08-400-81-4/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 26.02.2015. године          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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Креативном центру Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираних Буџетом 

Града за 2015. годину (План број:06/15 од 13.02.2015. 

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: 08-400-101-2/15                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 26.02.2015. године          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 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Дом ученика“ Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираних Буџетом 

Града за 2015. годину (План број:32/15 од 24.02.2015. 

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: 08-400-52-4/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 27.02.2015. године           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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Удружењу ампутираца Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираних Буџетом 

Града за 2015. годину (План број:02-01/15 од 

25.01.2015. 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: 08-400-64-4/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 27.02.2015. године          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: 14.04.2015. год.                       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 2 - Страна:      
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З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Књижевној заједници „Јован 

Дучић“ Требиње на План утрошка средстава гранта 

планираних Буџетом Града за 2015. годину (План од 

16.02.2015. 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: 08-400-71-4/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 05.03.2015. године          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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Требињестан“ Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираних Буџетом 

Града за 2015. годину (План број:14/15 од 04.03.2015. 

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: 08-400-127-2/15                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 05.03.2015. године          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 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Удружењу породица са проблемом 

стерилитета „Бебе“ Требиње на План утрошка 

средстава гранта планираних Буџетом Града за 2015. 

годину (План од 04.03.2015. 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: 08-400-59-3/15                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 06.03.2015. године          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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Дом младих“ Требиње на План 

утрошка средстава на позицији 5113 – издаци за 

набавку постројења и опреме за 2015. годину у 

укупном износу од 2.550,00 КМ (набавка два рачунара 

и ледомата – План број: 60-02/15 од 05.02.2015. 

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: 11-400-85/15                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 09.03.2015. године          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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна:     - Број: 2                         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДA ТРЕБИЊA                 Датум: 14.04.2015. год. 28 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Студентски центар“ Требиње 

на План утрошка средстава гранта планираних 

Буџетом Града за 2015. годину (План број: 49/15 од 

09.03.2015. 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: 08-400-49-3/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 11.03.2015. године          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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Удружењу Камерном хору 

Херцеговачке Грачанице „Свети Роман Слаткопојац“ 

Требиње на План утрошка средстава гранта 

планираних Буџетом Града за 2015. годину (План 

број: 27-02/15 од 27.02.2015. 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: 08-400-73-3/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 11.03.2015. године          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 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Друштву добровољних давалаца 

крви Требиње на План утрошка средстава гранта 

планираних Буџетом Града за 2015. годину (План 

број: 04/15 од 06.03.2015. 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: 08-400-77-4/15                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 11.03.2015. године          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 2015. годину („Службени гласник Града Требиња“, 

број 12/14),  Градоначелник Града Требиња је донио 

сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са 

позиције 4152 дефинисане као грантови у земљи – 

грант за културне манифестације у оквиру Одјељења 

за привреду и друштвене дјелатности у износу од 

5.500,00 КМ на позицију 4129 дефинисану као остали 

непоменути расходи у оквиру оперативне јединице 2 

– буџетски корисник ЈУ „Требињеспорт“ 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: 11-400-145/15                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 13.03.2015. године          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: 14.04.2015. год.                       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 2 - Страна:      
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З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираних Буџетом 

Града за 2015. годину (План број: 01-107-2/15 од 

18.02.2015. 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: 08-400-47-3/15                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 17.03.2015. године          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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Градској организацији Црвеног 

крста Требиње на План утрошка средстава гранта 

планираних Буџетом Града за 2015. годину (План 

број: 01-027/15 од 17.02.2015. 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: 08-400-48-3/15                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 17.03.2015. године          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 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Завичајном удружењу црногораца 

у Херцеговини „Петар Петровић Његош“ на План 

утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града 

за 2015. годину (План број: 02/15 од 11.02.2015. 

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: 11-400-150/15                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 17.03.2015. године          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 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Удружењу за хуманитарну помоћ 

„Имарет“ Требиње на План утрошка средстава гранта 

планираних Буџетом Града за 2015. годину (План од 

09.02.2015. 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: 08-400-89/15                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 19.03.2015. године          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 
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З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Одобрава се пренос средстава у висини од 5.000,00 

КМ, из средстава буџетске резерве, на рачун број 

5620088067746377 код НЛБ Развојне банке, 

Удружењу „Завичај Завала – Будим До“ Требиње, на 

име помоћи за покривање дијела трошкова везаних за 

електрификацију села Будим До. 

 

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: 11-400-168/15                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 30.03.2015. године          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 2015. годину („Службени гласник Града Требиња“, 

број 12/14),  Градоначелник Града Требиња је донио 

сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини 

од 6.000,00 КМ са позиције 4152 - дефинисан као 

грант за културне манифестације у оквиру Одјељења 

за привреду и друштвене дјелатности на позицију 

4129 - дефинисану као остали непоменути расходи у 

оквиру оперативне јединице 2 – буџетски корисник 

ЈУ ММУ „Музеј Херцеговине“ 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:11-400-190/15                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 02.04.2015. године          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, донио је  

 

П Р А В И Л Н И К 

о додјели једнократних новчаних помоћи из 

Буџета Града Требиња намијењених социјално 

угроженим грађанима Града Требиња 

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се утврђују услови и поступак за 

додјелу једнократних новчаних помоћи из Буџета 

Града за социјално угрожене грађане Града Требиња, 

укључујући и суфинансирање трошкова лијечења за 

ту категорију грађана Града Требиња. 

 

Члан 2. 

Право на једнократну новчану помоћ имају појединци 

и породице који се налазе у изузетно тешкој 

социјалној ситуацији коју не могу самостално да 

превазиђу, посебно када је ријеч о: 

 

 задовољавању основних животних потреба, 

 покривање трошкова лијечења (болест, инва-

лидност), 

 трошкова становања и комуналних услуга. 

 

Због ограничености средстава која се за ову намјену 

издвајају приоритет код остваривања права имају 

корисници који остварују права у складу са Законом о 

социјалној заштити и подзаконским актима из ове 

области. 

 

Члан 3. 

Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи 

подноси се Градској управи Града Требиња – 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности са 

назнаком „за самосталног стручног сарадника за 

социјалну заштиту“.  

Уз захтјев обавезно се прилаже и сљедећа 

документација: 

 

- копија личне карте подносиоца захтјева, 

- копија текућег рачуна подносиоца захтјева, 

- кућна листа, 

- увјерење од Завода за запошљавање за све 

пунољетне чланове домаћинства (ако се налазе у 

радном односу просјек плата за претходна 3 

мјесеца), 

- потврда од стране Фонда пензијског осигурања да 

није корисник пензије, 

- копија чека од пензије, уколико је пензионер, 

- медицинска документација (налази, упутнице, 

рецепти и сл.), не старија од шест мјесеци ако се 

тражи суфинансирање трошкова лијечења, 
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- упутница Фонда здравственог осигурања 

Републике Српске, уколико се тражи 

суфинансирање трошкова лијечења ван мјеста 

становања, 

- предрачун или рачуни трошкова лијечења и 

рачуни за купљене лијекове уколико се тражи 

суфинансирање за те трошкове. 

 

Члан 4. 

На основу захтјева за додјелу једнократне новчане 

помоћи и приложене документације из члана 3. овог 

Правилника самостални стручни сарадник за 

социјалну заштиту, писменим путем, тражи мишљење 

од ЈУ „Центра за социјални рад“ Требиње по 

предметном захтјеву. 

 

Члан 5. 

ЈУ „Центар за социјални рад“, уз мишљење којим се 

предлаже додјела једнократне новчане помоћи, 

доставиће и детаљну социјалну анамнезу за 

подносиоца захтјева. 

 

Члан 6. 

На основу достављене документације и мишљења ЈУ 

„Центра за социјални рад“ Требиње Комисија 

именована Рјешењем Градоначелника даје приједлог 

о додјели једнократне новчане помоћи или приједлог 

за одбијање захтјева. 

На основу приједлога Комисије Градоначелник Града 

доноси рјешење о додјели једнократне новчане 

помоћи или одбијањем захтјева. 

Рјешење из става 2 овог члана је коначно. 

 

Члан 7. 

Износ једнократне новчане помоћи који се у току 

године може додијелити истом подносиоцу захтјева 

не може бити већи од 500,00 КМ. 

 

Члан 8. 

У изузетним случајевима, Градоначелник, на 

образложен приједлог ЈУ „Центра за социјални рад“ 

може додијелити једном кориснику и већи износ од 

износа утврђеног у претходном члану овог Правил-

ника, али не већем од 1.000,00 КМ. 

 

Члан 9. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-8/15                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 31.03.2015. године          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 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста ЈУ „Туристичка 

организација Града Требиња“ Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и 

допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈУ „Туристичка 

организација Града Требиња“ Требиње број: 03/15 од 

05.01.2015. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-1-1/15                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 21.01.2015. године          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 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

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 системати-

зацији радних мјеста у ЈУ за предшколско васпитање 

и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње број: 

121/15 од 27.03.2015. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-7/15                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 31.03.2015. године          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, донио је  
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УПУТСТВО 

о провођењу поступка анализе организације и 

систематизације радних мјеста у Градској управи 

Града Требиња 

 

 

Члан 1. 

Овим Упутством регулише се поступак анализе 

примјене Правилника о организацији и система-

тизацији радних мјеста у Градској управи Града 

Требиња, његова прилагођеност потребама изра-

женим у стратешким циљевима развоја, остваривању 

законских надлежности Града, потребама грађана, 

финансијском капацитету Града и принципима 

модерног управљања људским ресурсима. 

 

Члан 2. 

Анализа организације и систематизације радних 

мјеста врши се најмање једном годишње. 

Градоначелник Града доноси одлуку о провођењу 

редовне анализе интерне организације, најкасније до 

15. априла текуће године. Одлуком се дефинише да ли 

се поступак процјене врши за комплетну Градску 

управу, њену организациону јединицу или за поједина 

радна мјеста. 

Анализа се може вршити и ванредно, у случају 

измјене прописа којима се дефинишу самостални и 

пренесени послови јединице локалне самоуправе, као 

и у другим случајевима када то оцијени за сходно 

Градоначелник. 

 

Члан 3. 

Поступак редовне анализе организације и система-

тизације радних мјеста у Градској управи врши 

Комисија за анализу организације и систематизације у 

Градској управи (у даљем тексту Комисија) коју 

именује Градоначелник посебним рјешењем. 

Комисија има пет чланова. 

 

Члан 4. 

Члан Комисије може бити и лице које није запослено 

у Градској управи Града, а које има одређена знања 

или искуство из области функционисања локалне 

самоуправе. 

 

Члан 5. 

Надлежности Комисије су: 

1. прикупља податке релевантне за организацију 

Градске управе Града Требиња, 

2.   проводи анализу рада запослених у Градској 

управи Града Требиња, 

3. израђује анализу постојеће организације Градске 

управе Града Требиња, 

4. израђује органиграм Градске управе Града 

Требиња, 

5. на основу извршене анализе израђује извјештај 

са приједлогом мјера за побољшање ефикасности 

рада Градске управе, измјена и допуна 

организације радних мјеста у Градској управи и 

доставља га Градоначелнику, 

6. обавља и друге послове које јој повјери Градо-

начелник. 

 

Члан 6. 

Комисија је самостална у своме раду и одговорна је 

Градоначелнику. 

 

Члан 7. 

Комисија може донијети пословник о свом раду којим 

детаљније уређује питања организације и начина рада. 

 

Члан 8. 

  Комисија у свом раду обухвата анализу следећих 

елемената: 

   1.  анализа законских надлежности Града, односно 

њихове промјене, 

   2. анализа стратешких циљева и планова Града, 

   3. анализа финансијских капацитета Града, 

   4. анализа потреба и мишљења грађана и цивилног 

друштва, 

   5. анализа постојеће организације Градске управе и 

   6. анализа постојеће праксе управљања људским 

ресурсима у Граду. 

 

Члан 9. 

Анализа законских надлежности Града обухвата све 

промјене у позитивним прописима који дефинишу и 

мијењају самосталне и пренесене послове Града као и 

ресурсе који су потребни за њихово испуњење. 

 

Члан 10. 

Анализа стратешких циљева Града и планова рада 

Градске управе и Скупштине Града, обухвата 

краткорочне и средњорочне циљеве развоја, дого-

ворене приоритете, са посебним освртом на ресурсе и 

активности које су неопходне за остварење циљева. 

 

Члан 11. 

Анализа финансијских капацитета Града укључује 

потенцијалне трошкове за остварење планова, 

трошкове консултација грађана у процесу доношења 

буџета и остале активности, а све усклађено са 

временским оквиром буџетског календара, као и 

евантуалне уштеде. 

 

Члан 12. 

Анализа потреба и мишљења грађана и цивилног 

друштва обухвата нарочито: 

- анализу захтјева поднијетих према Закону о 

слободи приступа информацијама,  

- анализу притужби и похвала грађана на рад 

Градске управе, 

- истраживања јавног мњења, анкете грађана о 

задовољству пруженим услугама. 
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Члан 13. 

Анализа постојеће организације Градске управе 

укључује анализу њеног дјеловања у складу са 

критеријумима ефикасности, дјелотворности и 

економичности, који обухватају, али се не огра-

ничавају на: 

- поштивање принципа обједињавања истих или 

сличних, односно међусобно повезаних послова 

- законито и благовремено одлучивање о правима, 

обавезама и на закону заснованим правним 

интересима физичких и правних лица 

- стручно и рационално обављање послова и 

остваривање одговорности запослених за њихово 

обављање. 

Комисија, у смислу одредби става 1. овог члана, 

проводи анализу послова према законском оквиру и 

актима органа Града и врши упоређивање са 

постојећом систематизацијом радних мјеста и описом 

послова у оквиру појединих радних мјеста. 

 

Члан 14. 

Анализа праксе управљања људским ресурсима у 

Граду обухвата све праксе у управљању људским 

ресурсима уведене у Граду, а посебно: 

- улогу службеника за људске ресурсе 

- поступак оцјењивања службеника 

- пријем у радни однос и распоређивање 

службеника на радно мјесто 

- пријем и обука приправника. 

 

Члан 15. 

Након завршетка поступка анализе Комисија израђује 

извјештај са евентуалним приједлогом измјена и 

допуна организације и систематизације радних мјеста 

Градске управе Града и доставља га Градоначелнику 

у писаном облику. 

 

Члан 16. 

На основу извјештаја Комисије Градоначелник 

коначно одлучује о потреби, обиму и садржају 

измјене организације и систематизације радних мјеста 

Градске управе Града Требиња. 

 

Члан 17. 

Ово упутство ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-9/15                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 31.03.2015. године          Славко Вучуревић, 

                                                            дипл.прав.с.р. 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове Града 

Требиња, Вука Караџића  89101 Требиње, на основу 

Рјешења број: 06-372-11/15 од 03.03.2015. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у Регистарском листу 

број: 01-117, упис оснивања Заједнице за управљање 

зградом, Требиње, улица Херцег Стјепана Косаче 41.   

Оснивачи: 11 етажних власника зграде. 

Дјелатност: 70320, Управљање зградом за рачун 

етажних власника.  

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

својих дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.  

Заступа Ратковић Жељко, предсједник Скупштине 

станара, самостално и без ограничења. За заступање је 

овлаштена и Нинковић Радмила.  

 

Број: 06-372-11/15      СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 03.03.2015. год.    Мирјана Ратковић, с.р. 

______________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове Града 

Требиња, Вука Караџића, 89101 Требиње, на основу 

Рјешења број: 06-372-15/15 од 03.03.2015. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у Регистарском листу 

број: 01-118, упис оснивања Заједнице за управљање 

зградом, Требиње, улица Вожда Карађорђа 10.   

Оснивачи: 9 етажних власника зграде. 

Дјелатност: 70320, Управљање зградом за рачун 

етажних власника.  

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

својих дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.  

Заступа Видачић Игор, предсједник Скупштине 

станара, самостално и без ограничења. Заједницу 

заступа и Буквић Дејан.  

 

Број: 06-372-15/15      СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 03.03.2015. год.    Мирјана Ратковић, с.р. 

______________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

1. Одлука о приступању изради Регулационог плана “Алексина међа“, 

2. Одлука о начину и условима продаје непокретности, 

3. Одлука о начину и условима продаје непокретности, 

4. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о промјени облика организовања Јавне установе 

„Требињестан“ Требиње у Јавно предузеће „Требињестан“д.о.о. Требиње, 

5. Одлука о условима и начину давања у закуп објекта „Аутобуска станица“ у Требињу, 

6. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора у Јавним установама 

чији је оснивач Град Требиње,  

7. Одлука о именовању чланова комисије за избор директора у Јавним установама чији је оснивач 

Град Требиње,  

8. Одлука о именовању Секретара Скупштине Града Требиња, 

9. Одлука о разрјешењу госпође Љубице Миљановић са дужности члана Комисије за равноправност 

полова, на лични захтјев, 

10. Одлука о именовању госпође Здравке Вреће за члана Комисије за равноправност полова,  

11. Одлука о разрјешењу госпође Љубице Миљановић се дужности члана Етичке комисије части, 

на лични захтјев, 

12. Одлука о именовању господина Веселина Крунића за члана Етичке комисије части,  

13. Одлука о разрјешењу господина Миленка Крунића се дужности члана Етичке комисије части,  

14. Одлука о именовању госпође Љиљане Радоичић за члана Етичке комисије части,  

15. Одлука о разрјешењу господина Луке Петровића са дужности члана Комисије за заштиту 

људских права, представке и притужбе грађана, на лични захтјев, 

16. Одлука о именовању господина Владана Шегрта за члана Комисије за заштиту људских права, 

представке и притужбе грађана, 

17. Одлука о разрјешењу господина Зорана Пологоша са дужности члана Комисије за додјелу 

стипендија, на лични захтјев, 

18. Одлука о именовању господина Љубише Крунића за члана Комисије за додјелу стипендија, 

19. Одлука о разрјешењу господина Драгана Мандића са дужности члана Другостепене комисије за 

додјелу стипендија, на лични захтјев, 

20. Одлука о именовању господина Миленка Шарабе за члана Другостепене комисије за додјелу 

стипендија, 

21. Одлука о разрјешењу господина Илије Игњатића са мјеста вршиоца дужности члана Управног 

одбора ЈУ „Требињестан“ Требиње, на лични захтјев, 

22. Одлука о именовању госпође Радмиле Ковачевић на мјесто вршиоца дужности члана Управног 

одбора ЈУ „Требињестан“ Требиње, 

23. Закључци у вези ликвидационог поступка Бобар банке и буџетских средства Града Требиња, 

24. Закључак о прихватању Информације о стању безбједности на подручју града Требиња за 

период од 01.10.2014. до 31.01.2015. године, 

25. Закључак у вези информације стања безбједности, 

26. Закључак о прихватању Информације о раду замјеника правобраниоца Требиње за период од 

01.01. до 31.12.2014. године, 

27. Закључак о прихватању Информације о додјели кредита из средстава која су остварена по 

основу Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије за период 01.07.2014. до 31.12.2014. године, 

28. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 

период 01.01.2014. до 31.12.2014. године, 

29. Програм развоја спорта града Требиња за 2015. годину. 

   

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

1. Oдлука о условима, начину и висини новчане помоћи за новорођено дијете у 2015. години 

2. Рјешење о расподјели средства Буџета Града Требиња планирана за финансирање програма развоја 

спорта на подручју града Требиња за 2015. годину, 

3. Закључак,  

4. Закључак,  

 

 

1 

2 

3 

 

4 

4 

 

6 

 

7 

7 

 

7 

8 

 

8 

8 

8 

8 

 

9 

 

9 

 

9 

9 

 

9 

 

10 

 

10 

 

10 

10 

 

11 

12 

 

12 

 

 

12 

 

12 

13 

 

 

 

 

16 

 

17 

18 

19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: 14.04.2015. год.                       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 2 - Страна:      
 

35 

5. Закључак,  

6. Закључак, 

7. Закључак, 

8. Закључак,  

9. Закључак,  

10. Закључак,  

11. Закључак,  

12. Закључак,  

13. Закључак,  

14. Закључак,  

15. Закључак,  

16. Закључак,  

17. Закључак,  

18. Закључак,  

19. Закључак,  

20. Закључак,  

21. Закључак,  

22. Закључак, 

23. Закључак, 

24. Закључак, 

25. Закључак, 

26. Закључак, 

27. Закључак, 

28. Закључак, 

29. Закључак, 

30. Закључак, 

31. Закључак, 

32. Закључак, 

33. Закључак, 

34. Закључак, 

35. Закључак, 

36. Закључак, 

37. Закључак, 

38. Закључак, 

39. Закључак, 

40. Закључак, 

41. Закључак, 

42. Закључак, 

43. Закључак, 

44. Закључак, 

45. Закључак, 

46. Закључак, 

47. Правилник о додјели једнократних новчаних помоћи из Буџета Града Требиња намијењених 

социјално угроженим грађанима Града Требиња, 

48. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње, 

49. Сагласност на Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, 

50. Упутство о провођењу поступка анализе организације и систематизације радних мјеста у Градској 

управи Града Требиња. 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, 

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда. 
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__________________________________________________________________________________ 

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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