СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LII

Требиње, 16.09.2015. године

На основу члана 356. став 2. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 4. став 1. Закона о
измјенама и допунама Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 60/15), а
у вези са чланом 4. став 2. Закона о промету
непокретности („Службени лист СР БиХ“, број 38/78,
4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник Републике
Српске“, број 29/94) и члана 36. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о промјени намјене некретнина које су изгубиле
својство непокретности у општој
употреби – јавно добро
Члан 1.
Утврђује се да је изгубила статус непокретности у
општој употреби (јавно добро) некретнина означена
као:
-

к.ч. број 1769/2, јужни логор у површини од 1.502
м², уписана у зк. уложак број 19 К.О. СП Требиње, као јавно добро – по старом операту, а што
одговара к.ч. број 2291/28 уписана Пл. број 1952
К.О. Требиње по новом операту.

Члан 2.
У земљишним књигама Републичке управе за
геодетске и имовинско правне послове, Подручне
јединице Требиње, у „Б“ листу на некретнинама из
члана 1. ове одлуке има се брисати упис јавног добра,
те исти уписати у одговарајући земљишно књижни
уложак исте катастарске општине, уз укњижбу права
својине Града Требиња.

Број: 4

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-130/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 16.09.2015. год. др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 356. став 2. Закона о ствaрним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 4. став 1. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 60/15), а у вези са чланом 4. став 2. Закона о
промету непокретности („Службени лист СР БиХ“,
број 38/78, 4/89, 29/90 и 22/91) и („Службени гласник
Републике Српске“, број 29/94) и члана 36. и 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 16.09.2015. године,
донијела је
О Д Л У К У
о промјени намјене некретнина које су изгубиле
својство непокретности у општој
употреби – јавно добро
Члан 1.
Утврђује се да је изгубила статус непокретности у
општој употреби (јавно добро) некретнина означена
као:
- к.ч. број 30/21, пут у површини од 43 м² уписана у
зк. уложак број 19 К.О. СП Требиње као јавно
добро – по старом операту, а што одговара к.ч.
број 544/2 уписана Пл. број 111 К.О. Полице по
новом операту.
Члан 2.
У земљишним књигама Републичке управе за
геодетске и имовинско правне послове, Подручне
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јединице Требиње, у „Б“ листу на некретнинама из
члана 1. ове одлуке има се брисати упис јавног добра,
те исти уписати у одговарајући земљишно књижни
уложак исте катастарске општине, уз укњижбу права
својине Града Требиња.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-130-1/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09, 95/11 и 60/15) и члана 36. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
о поступку јавног надметања за продају
неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини
1.
Под условима и на начин регулисан овом одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметања продаја неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини, и то:
- к.ч. број 924/73, пашњак у површини од 500 м²,
уписано у зк.ул. број 7 К.О. СП Арсланагића
Мост.
2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
тачке 1. ове одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта у државној својини, који ће се објавити у
средствима јавног информисања.
3.
За учешће у поступку лицитације учесник је дужан
уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене, а
на рачун продавца број: 562-008-00000230-92 отворен
код НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука, Филијала
Требиње, јединствени рачун трезора Града Требиња –
накнада за продато грађевинско земљиште.
4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим
ће се закључити купопродајни уговор дужан је
уплатити купопродајну цијену на рачун број: 562-00800000230-92 отворен код НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука, Филијала Требиње, јединствени рачун
трезора Града Требиња, у року од 15 дана од дана
одржане продаје (лицитације).
Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року
од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о
чему ће се сачинити Записник о примопредаји.

Датум: 16.09.2015. год.

5.
Поступак лицитације грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију.
6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-130-2/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09, 95/11 и 60/15) и члана 36. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
о поступку јавног надметања за продају
неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини
1.
Под условима и на начин регулисан овом одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметања продаја неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини, и то:
- к.ч. број 356/158, пашњак у површини од 119 м²,
уписано у зк.ул. број 4 К.О. СП Мостаћи, што по
новом премјеру одговара к.ч. број 247/12, све у
складу са стручним мишљењем Одјељења за
просторно уређење Града Требиња број: 07-364383/14 од 14.07.2015. године, у сврху изградње
помоћног објекта – гараже.
2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
тачке 1. ове одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта у државној својини, који ће се објавити у
средствима јавног информисања.
3.
За учешће у поступку лицитације учесник је дужан
уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене, а
на рачун продавца број: 562-008-00000230-92 отворен
код НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука, Филијала
Требиње, јединствени рачун трезора Града Требиња –
накнада за продато грађевинско земљиште.
4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим
ће се закључити купопродајни уговор дужан је
уплатити купопродајну цијену на рачун број: 562-00800000230-92 отворен код НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука, Филијала Требиње, јединствени рачун

Датум: 16.09.2015. год.
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трезора Града Требиња, у року од 15 дана од дана
одржане продаје (лицитације).
Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року
од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о
чему ће се сачинити Записник о примопредаји.
5.
Поступак лицитације грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију.
6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број: 4 - Страна: 3

за инспекцијске и послове комуналне полиције у
Градској управи Града Требиња.
Члан 2.
Именовани ће обављати послове вршиоца дужности
начелника Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције до окончања поступка именовања
начелника Одјељења, али не дуже од 90 дана.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-130-3/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Број:09-013-131-1/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

На основу члана 30. став 1. алинеја 2. и члана 111б.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13) и члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је

На основу члана 36. и 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је
ОДЛУКУ

ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Перо Јелачић разрјешава се са мјеста
начелника Одјељења за инспекцијске и послове
комуналне полиције Градске управе Града Требиња,
на лични захтјев.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-131/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 111б. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 36. и 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 16.09.2015.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности
начелника Одјељења за инспекцијске и послове
комуналне полиције
Члан 1.
Господин Дејан Ковач, дипломирани економиста
именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења

I
Прихвата се Акциони план превенције малољетничког преступништва и примјене алтернативних мјера
за Град Требиње 2015. - 2017. године. Саставни дио
ове одлуке је Акциони план превенције малољетничког преступништва и примјене алтернативних мјера
за Град Требиње 2015. - 2017. године.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-134/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. и 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
I
Прихвата се Акциони план борбе против корупције на
подручју града Требиња 2015. – 2016. године.
Саставни дио ове одлуке је Акциони план борбе
против корупције на подручју града Требиња 2015. –
2016. године.
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II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-135/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 2. Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у БиХ („Службени гласник
БиХ“, број 6/06, 44/07, 84/09 и 48/10) и члана 36.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 16.09.2015.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о безбједности
саобраћаја на подручју града Требиња
Члан 1.
У Одлуци о безбједности саобраћаја на подручју
града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 7/13, 9/13 и 9/14) мијења се члан 7. на тај начин
што умјесто назива улице „Љубомирски пут (до
раскрснице са Добровољачком)“, треба до стоји
„Соколска улица (од раскрснице са ул. Нићифора
Дучића до раскрснице са Добровољачком)“ и
допуњава тако што се иза улице Серафима Перовића
иза зареза додају ријечи „Јована Р. Деретића“.
Члан 2.
У Одлуци се мијења и члан 8. став 1. тачка 1. тако
што се иза ријечи Јована Дучића, иза зареза додају
ријечи „у улици која се налази са сјеверне стране
пијаце“.
Члан 3.
Члан 28. став 3. мијења се и гласи: Снадбијевање
трговачких, угоститељских и других објеката који се
налазе у улицама Јована Дучића, Риста и Бете
Вукановић, Атанасија Поповића, Милорада Лечића,
Шантићевој и Тргу слободе вршиће се из улице
Краља Петра I Ослободиоца и улице Вука Караџића у
вријеме снадбијевања од 6:00 до 8:00 и од 16:00 до
18:00 часова.
Члан 4.
У Одлуци о измјени и допуни Одлуке о безбједности
саобраћаја на подручју града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 9/13), брише се члан 1.
Одлуке и гласи: „Новчаном казном од 30,00 КМ до
90,00 КМ казниће се за прекршај“.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-138/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Датум: 16.09.2015. год.

На основу члана 4. Закона о административним
таксама и накнадама – пречишћени текст („Службени
гласник Републике Српске“, број 100/11, 103/11 и
67/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Oдлуке о градским административним
таксама
Члан 1.
У Одлуци о градским административним таксама
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 1/12,
6/12, 7/12, 1/13 и 9/13) у Тарифном броју 6. иза тачке
3. додаје се тачка 4.:
„За вјенчање плаћа се:
а) вјенчање у просторијама матичне
без
службе и мјесним канцеларијама у
накнаде
току радног времена
б) вјенчање у просторијама матичне
без
службе и мјесним канцеларијама ван
накнаде
радног времена
в) вјенчање ван просторија матичне
100 КМ
службе и мјесних канцеларија
У прописану таксу за вјенчање је укључено и
издавање извода из матичне књиге вјенчаних, након
обављеног чина вјенчања.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-139/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 5., 12., 13. и 24. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 16., а у вези са
чланом 31. Закона о библиотечкој дјелатности
(„Службени гласник Републике Српске“, број 52/01,
39/03 и 112/08) и члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13), а у
вези са Законом о класификацији дјелатности и
регистру пословних субјеката по дјелатностима у
Републици Српској („Службени гласник Републике
Српске“, број 66/13) и Уредбом о класификацији
дјелатности Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 8/14), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 16.09.2015.
године, донијела је

Датум: 16.09.2015. год.
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ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о оснивању „Народне
библиотеке Требиње“
Члан 1.
У Одлуци о оснивању „Народне библиотеке Требиње“
(„Службени гласник Града Требиња, број 4/94 и 9/14)
у члановима 1., 2., 3. и 15. испред ријечи „Народну
библиотеку у Требињу“ и „Народна библиотека у
Требињу“ додаје се ријеч „Јавна установа“ у
одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 5а. Одлуке о оснивању „Народне библиотеке
Требиње“ („Службени гласник Града Требиња, број
4/94 и 9/14) бришу се сљедеће шифре дјелатности:
85.51 – Образовање у области спорта и рекреације,
85.32 – Техничко и стручно средње образовање, 79.90
– Остале резервацијске услуге и припадајуће
дјелатности и 32.99 - Остала прерађивачка
индустрија.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-140/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске”, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), те члана
36. став 1. тачка 11., у вези члана 22. став 1. алинеја 3.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 16.09.2015.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о учешћу у куповини станова за трајно стамбено
збрињавање породица погинулих бораца
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
Члан 1.
Овом одлуком Град Требиње учествује у куповини
два двособна стана за трајно стамбено збрињавање
породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске.
Члан 2.
Град Требиње учествује у куповини два двособна
стана у висини 20% од тржишне вриједности, док
преостали дио у висини од 80% финансира
Министарство рада и борачко инвалидске заштите и
то за:
- трајно стамбено збрињавање породице погинулог
борца Шкоро Данила – и то за супругу Шкоро
Милену и чланове породичног домаћинства

-

-
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Шкоро Бранку и Шкоро Соњу, двособан стан у
Требињу у улици Република Српска 12А, насеље
Мокри Долови изграђен на к.ч.број 902/1, ПЛ 788
КО Полице, улаз 1., спрат 2., стан број 7. укупне
стамбене површине од 60,30 м² у износу од
14.451,54 КМ
трајно стамбено збрињавање породице погинулог
борца Милетић Радослава – и то за супругу
Милетић Даницу и чланове породичног домаћинства Милетић Свјетлану и Милетић Ведрану,
двособан стан у Требињу у улици Република
Српска 12А, насеље Мокри Долови изграђен на
к.ч. број 902/1, ПЛ 788 КО Полице, улаз 1., спрат
1., стан број 2. укупне стамбене површине од
60,23 м2 у износу од 14.451,54 КМ,
односно у укупном износу од 28.903,09 КМ.

Члан 3.
Новчана средства из члана 2. ове одлуке обезбијеђена
су у Буџету Града Требиња за 2015. годину, и то на
конту 511100 у оквиру Градске управе – Одјељење за
борачко инвалидску заштиту.
Члан 4.
За провођење ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије у оквиру Градске управе Града Требиња.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-141/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 45. до 49. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 52/14), члана 36.
став 2. алинеја 3. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14) и члана
150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 16.09.2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града
Требиња у периоду 01.01.-30.06.2015. године
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета Града
Требиња у периоду 01.01.-30.06.2015. године.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу
Буџета Града Требиња у периоду 01.01.-30.06.2015.
године.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-142/15
Датум:16.09.2015. 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, 95/11 и 60/15), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске
и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња
на сједници одржаној дана 16.09.2015. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке
о начину и условима јавне продаје неизграђеног
грађевинског земљишта у државној својини
Члан 1.
Назив Одлука о начину и условима јавне продаје
неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини (,,Службени гласник Града Требиња“, број
7/14), мијења се и гласи „Одлука о начину и условима
јавне продаје грађевинског земљишта” (у даљем
тексту Одлука).
Члан 2.
У члану 1. Одлуке ријечи „неизграђеног” бришу се,
затим ријечи ,,као Ситница шума“ замјењују се
ријечима, „као Ситница, пашњак“, те ријечи ,,уписана
у зк. ул. број 37, државна својина са 1/1“ замјењују се
ријечима „уписана у зк. ул. број 889, власништво Град
Требиње, право својине са 1/1 дијела“, и ријечи ,,Пл.
бр. 70“, замјењује се ријечима „ЛН бр. 41“.
Члан 3.
У члану 3. и 4. Одлуке ријечи „број 5658014300000107“
замјењују се ријечима “број: 5620080000023092 код
НЛБ Развојне банке“.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-148/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Датум: 16.09.2015. год.

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, 95/11 и 60/15), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и
72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 16.09.2015.године,
донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје грађевинског
земљишта у државној својини
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметања-лицитације продаја грађевинског земљишта у државној
својини које је означено као:
- к.ч. број 867/19 површине 376.980 м 2, к.ч. број
868/2 површине 22.975 м2, к.ч. број 867/21
површине 293.948 м2, к.ч. број 866/151 површине
106.791 м2 све К.О. СП Гомиљани уписане у з.к
уложак број 37 и 78 власништво Града Требиња,
право својине са 1/1 дијела (по новом операту
одговара к.ч. број 1575/12 и 1539/25 К.О. Гомиљани 2 ).
Укупна површина грађевинског земљишта износи
800.694 м2.
Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
члана 1. ове одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта у државној својини, у складу са Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Члан 3.
За учешће у поступку усменог јавног надметањалицитације учесници су дужни уплатити кауцију у
износу од 10% од почетне продајне цијене, а на
Јединствени рачун Трезора Града Требиња број
5620080000023092 код
НЛБ Развојне банке, са
назнаком броја огласа, најкасније до дана који је
огласом одређен за одржавање усменог јавног
надметања-лицитације.
Члан 4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим
ће се закључити купопродајни уговор, дужан је
уплатити купопродајну цијену на Јединствени рачун
Трезора Града Требиња број 5620080000023092 код
НЛБ Развојне банке.

Датум: 16.09.2015. год.
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Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у
року од 7 дана од дана након уплате купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити Записник о примопредаји.
Члан 5.
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем
огласа у средствима јавног информисања, и то
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан усменог јавног надметања-лицитације. Примјерак огласа
ће се истовремено истаћи на огласним таблама и
објавити на званичној интернет страници Града
Требиња.
Члан 6.
Поступак усменог јавног надметања-лицитације грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-149/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 95. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о успостављању сарадње између Града Требиња и
Општине Вршац – Република Србија
Члан 1.
Успоставља се сарадња између Града Требиња и
Општине Вршац – Република Србија.
Члан 2.
Овлашћује се Градоначелник Града Требиња да
потпише акт којим ће се ближе дефинисати облици
сарадње између Града Требиња и Општине Вршац.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-150/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 95. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
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2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о успостављању сарадње између Града Требиња и
Општине Горњи Милановац – Република Србија
Члан 1.
Успоставља се сарадња између Града Требиња и
Општине Горњи Милановац – Република Србија.
Члан 2.
Овлашћује се Градоначелник Града Требиња да
потпише акт којим ће се ближе дефинисати облици
сарадње између Града Требиња и Општине Горњи
Милановац.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-150-1/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 95. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о успостављању сарадње између Града Требиња и
Општине Лучани – Република Србија
Члан 1.
Успоставља се сарадња између Града Требиња и
Општине Лучани – Република Србија.
Члан 2.
Овлашћује се Градоначелник Града Требиња да
потпише акт којим ће се ближе дефинисати облици
сарадње између Града Требиња и Општине Лучани.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-150-2/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
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
критерија за избор и именовање органа у Јавним
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предузећима и установама чије је оснивач Општина
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 4/05 и 1/08), Скупштина Града Требиње на
сједници одржаној дана 16.09.2015. године, донијела
је
ОДЛУКУ
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 „Туристичка организација Града
Требиња“ Требиње, ЈУ „Агенција за развој малих и
средњих предузећа Требиње“ Требиње и ЈУ „Културни центар“ Требиње.
Члан 2.
За избор и именовање из члана 1. ове одлуке поред
општих услова прописаних Законом, прописани су
посебни критерији и услови Одлуком о утврђивању
критерија за избор и именовање органа у јавним
предузећима и установама чији оснивач је Општина
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 4/05 и 1/08 ).
Члан 3.
Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке објавиће се у
„Службеном гласнику Републике Српске“, те 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, разговора 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
установама чије 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:09-013-151/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,

Датум: 16.09.2015. год.

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 16.09.2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању чланова Комисије за избор директора
у јавним 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 „Туристичка организација Града Требиња“,
Требиње
- ЈУ „Агенција
за развој малих и средњих
предузећа Требиње“ Требиње и
- ЈУ „Културни центар“ 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:09-013-152/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 16.09.2015.
године, донијела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Младен Ђурић разрјешава се са мјеста
вршиоца дужности директора ЈУ „Требињестан“
Требиње, на лични захтјев.

Датум: 16.09.2015. год.
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-153/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
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) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) и
члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13 и 5/14), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 16.09.2015.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ
„Требињестан“ Требиње
Члан 1.
Господин Душко Роган, именује се за вршиоца
дужности директора ЈУ „Требињестан“ Требиње.

I
Прихвата се План активности на реализацији
препорука и отклањању неправилности по Извјештају
о ревизији консолидованог финансијског извјештаја
Града Требиња за период 01.01.-31.12.2014. године.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-133/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Члан 2.
Именовани ће обављати послове вршиоца дужности
директора до коначног избора директора ЈУ
„Требињестан“ Требиње.

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је

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

ЗАКЉУЧАК

Број:09-013-154/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о ревизији консолидованог
финансијског извјештаја Града Требиња за период
01.01.-31.12.2014. године.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-132/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

I
Прихвата се Информација о раду Основног суда у
Требињу за 2014. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-136/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду Окружног суда у
Требињу за 2014. годину.
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II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-136-1/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду Окружног привредног суда у Требињу за 2014. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-136-2/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о стању јавног реда и мира,
криминалитета и безбједности саобраћаја на подручју
Града Требиња за период 01.01.-31.05.2015. године са
Анализом структуре санкционисаних прекршаја које
су починили страни држављани на подручју града
Требиња.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Датум: 16.09.2015. год.

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о коришћењу средстава
буџетске резерве у периоду 01.01.-30.06.2015. године.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-143/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о стању дуга и издатим
гаранцијама Града Требиња на дан 30.06.2015. године.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-144/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о основним показатељима
финансијског пословања привреде Града Требиња у
2014. години.

Број:09-013-137/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

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

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и
5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је

Број:09-013-145/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и

Датум: 16.09.2015. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
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5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 16.09.2015. године, донијела је

Требиња“, број 2/13 и 5/14) у предмету купопродаје
некретнина, донијела је

ЗАКЉУЧАК

Члан 1.
Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња
Славку Вучуревићу да може да закључи Уговор о
купопродаји земљишта означеног као к.ч. број:
2856/1, К.О. Требиње (стари операт) описана као
Братељача ораница, површине 414 м2, уписана у зк.
ул. број 478, сувласништво Јеремић Марије из
Требиња са 3/20 дијела и Јеремић Данице са 169/240
дијела, а што одговара к.ч. број 1466/34 К.О. Требиње
(нови операт), уписана у ПЛ број 1078 посјед Луч
Инвест из Требиња са 1/1 дијела.
2856/2, К.О. Требиње (стари операт) описана као
Братељача ораница, површине 299 м2, уписана у зк.
ул. број 478, сувласништво Јеремић Марије из
Требиња са 3/20 дијела и Јеремић Данице са 169/240
дијела, а што одговара к.ч. број 1466/35 К.О. Требиње
(нови операт), уписана у ПЛ број 1078 посјед Луч
Инвест из Требиња са 1/1 дијела.
2856/3, К.О. Требиње (стари операт) описана као
Братељача ораница, површине 185 м2, уписана у зк.
ул. број 478, сувласништво Јеремић Марије из
Требиња са 3/20 дијела и Јеремић Данице са 169/240
дијела, а што одговара к.ч. број 1466/12 К.О. Требиње
(нови операт), уписана у ПЛ број 1078 посјед Луч
Инвест из Требиња са 1/1 дијела.
2856/4, К.О. Требиње (стари операт) описана као
Братељача ораница, површине 329 м2, уписана у зк.
ул. број 478, сувласништво Јеремић Марије из
Требиња са 3/20 дијела и Јеремић Данице са 169/240
дијела, а што одговара к.ч. број 1466/13 К.О. Требиње
(нови операт), уписана у ПЛ број 1078 посјед Луч
Инвест из Требиња са 1/1 дијела.
2856/5, К.О. Требиње (стари операт) описана као
Братељача ораница, површине 595 м2, уписана у зк.
ул. број 478, сувласништво Јеремић Марије из
Требиња са 3/20 дијела и Јеремић Данице са 169/240
дијела, а што одговара к.ч. број 1466/31 К.О. Требиње
(нови операт), уписана у ПЛ број 1078 посјед Луч
Инвест из Требиња са 1/1 дијела.
2856/6, К.О. Требиње (стари операт) описана као
Братељача ораница, површине 65 м2, уписана у зк. ул.
број 478, сувласништво Јеремић Марије из Требиња
са 3/20 дијела и Јеремић Данице са 169/240 дијела, а
што одговара к.ч. број 1466/32 К.О. Требиње (нови
операт), уписана у ПЛ број 1078 посјед Луч Инвест из
Требиња са 1/1 дијела.

I
Прихвата се Извјештај о реализованим активностима
из Стратегије развоја социјалне заштите у општини
Требиње 2011.-2016. година (Извјештајни период
април 2014. године – април 2015. године).
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-146/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
16.09.2015. године, на основу члана 23. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 72.
Статута Града Требиња (,,Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13 и 5/14) у предмету купопродаје
некретнина, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња
Славку Вучуревићу да може закључити Уговор о
купопродаји земљишта означеног као к.ч. број
1662/6 К.О. Требиње (стари операт) описана као I
Оток њива, површине 59 м2, уписана у зк.ул. број
1410, власништво Томић (Рада) Драгиша са 1/1
дијела што одговара к.ч.број 1656/4 К.О. Полице
1 (нови операт), потес, култура Оток њива,
површине 59 м2 уписана у Пл. број 1340, посјед
Томић (Рада) Драгише са 1/1 дијела.
Уговор о купопродаји ће се потписати са
власником и посједником некретнине Томић
(Рада) Драгишом из Требиња.
2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-147/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
16.09.2015. године, на основу члана 23. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, брoj 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 72.
Статута Града Требиња (,,Службени гласник Града

ЗАКЉУЧАК

Члан 2.
Уговор о купопродаји ће се потписати са сувласницима некретнина Јеремић Маријом и Јеремић
Даницом из Требиња.
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Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

контролу висине благајничког максимума и
законитост исплате задужен је начелник Одјељења за
финансије Градске управе Града Требиња.

Број:09-013-147-1/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:16.09.2015. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге
Закључак Начелника Општине број: 11-053-21-6/10 од
14.06.2010. године.

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) и члана 7. став 2. Уредбе о условима и
начину плаћања готовим новцем („Службени гласник
Републике Српске“, број 86/12),
Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећу
О Д Л У К У
о висини благајничког максимума
Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови и начин плаћања
готовим новцем, као и услови држања готовог новца у
благајни.
Члан 2.
Готовинска плаћања се врше на основу одговарајућих
књиговодствених исправа за сљедеће намјене:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Исплата давања физичким лицима из области
социјалне и дјечије заштите.
Исплата аконтација, путних трошкова и дневница
за службена путовања у земљи и иностранству.
Исплата штета физичким лицима ако њихов
појединачни износ не прелази 300,00 КМ.
Исплата за таксе конзуларним и дипломатским
представништвима.
Исплата за добра и услуге, изузев плаћања
производа у трговини на велико, према другом
правном лицу, ако њихов појединачни износ не
прелази 200,00 КМ.
Исплата за награде које уручује Градоначелник
поводом разних културних, спортских и сличних
манифестација до висине утврђене рјешењем.

Члан 3.
У благајни се може држати готов новац у износу до
2.500,00 КМ (двијехиљадеипетстотина марака).
Члан 4.
У благајнички максимум, сагласно Уредби о условима и начину плаћања готовим новцем, не улази готов
новац подигнут са жиро рачуна за намјене из члана 2.
ове Одлуке ако је овај новац исплаћен истог или
наредног дана од дана његовог подизања.
Члан 5.
Одговорна особа за спровођење ове Одлуке је
Стручни сарадник за плате и благајничке послове, а за

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-14/15
Датум: 04.06.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл. прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14) и члана 29. и 30. Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2015. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 12/14), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећу
О Д Л У К У
I
Одобрава се трошење Буџетске резерве у укупном
износу од 47.000,00 КМ и то како слиједи: умањује се
организациони код 99999999 – позиција 372200 за
47.000,00 КМ, а повећавају се позиције у оквиру
организационог кода 01070130 и то позиција 511300 у
износу од 42.000,00 КМ и позиција 413300 у износу
од 5.000,00 КМ.
II
Средства из претходног става ове одлуке искористиће
се за покриће дијела трошкова набавке путничког
возила за потребе Градске управе.
III
Трошење средстава Буџетске резерве се одобрава
ради покривања непредвиђених расхода који нису
планирани у Буџету Града Требиња за 2015. годину.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-15/15
Датум: 12.06.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл. прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,

Датум: 16.09.2015. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14) и члана 29. и 30. Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2015. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 12/14), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећу
О Д Л У К У
о измјени Одлуке
I
Став I Одлуке о трошењу Буџетске резерве број: 11022-15/15 од 12.06.2015. године се мијења и сада
гласи: „Одобрава се трошење Буџетске резерве у
укупном износу од 34.000,00 КМ и то како слиједи:
- Умањује се организациони код 99999999 –
позиција 372200 – буџетска резерва за износ од
34.000,00 КМ, а повећавају се позиције у оквиру
организационог кода 01070130 Одјељење за
општу управу и то:
- Позиција 511300 – издаци за набавку опреме у
износу од 25.400,00 КМ,
- Позиција 412700 – расходи за стручне услуге
(осигурање аута) у износу од 4.600,00 КМ,
- Позиција 412900 – остали расходи (регистрација
аута) у износу од 1.300,00 КМ,
- Позиција 413700 – расходи интеркаларне камате у
износу од 300,00 КМ,
- Позиција 413300 – расходи по основу камата у
износу од 2.400,00 КМ.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-373/15
Датум:10.08.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14) и члана 29. и 30. Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2015. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 12/14), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећу
О Д Л У К У
I
Одобрава се трошење Буџетске резерве у укупном
износу од 29.650,00 КМ и то како слиједи: умањује се
организациони код 99999999 – позиција 372200 за
29.650,00 КМ, а повећава се позиција у оквиру
организационог кода 01070180 Одјељења за борачко
инвалидску заштиту и то позиција 511300 у износу од
29.650,00 КМ – издаци за набавку споменика.
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II
Средства из претходног става ове одлуке искористиће
се за покриће трошкова везаних за прибављање
споменика Војводи Луки Вукаловићу.
III
Трошење средстава Буџетске резерве се одобрава
ради покривања непредвиђених расхода који нису
планирани у Буџету Града Требиња за 2015. годину.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-375/15
Датум: 02.09.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14) и члана 29. и 30. Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2015. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 12/14), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећу
О Д Л У К У
I
Одобрава се трошење Буџетске резерве у укупном
износу од 10.000,00 КМ и то како слиједи: умањује се
организациони код 99999999 – позиција 372200 за
10.000,00 КМ, а повећава се позиција у оквиру организационог кода 01070130 Одјељења за општу управу
и то позиција 412600 у износу од 10.000,00 КМ –
расходи по основу путовања и смјештаја.
II
Средства из претходног става ове одлуке искористиће
се за покриће трошкова везаних за набавку горива за
потребе Градске управе.
III
Трошење средстава Буџетске резерве се одобрава
ради тога што планирана средства за предметну
намјену нису била довољна.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-376/15
Датум:02.09.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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), 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 Града
Требиња је донио сљедеће

Датум: 16.09.2015. год.

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени Рјешења
I
Рјешење број: 11-400-121/15 од 26.02.2015. године у
ставу I тачка 2. мијења се на тај начин што се износ
5.000,00 КМ мијења износом од 10.500,00 КМ, а став
II тачка 1. истог Рјешења се мијења на тај начин што
се износ 55.000,00 КМ мијења износом 49.500,00 КМ.

I
Даје се сагласност Удружењу иноватора Источне
Херцеговине Требиње на План утрошка средстава
гранта планираних Буџетом Града за 2015. годину
(План од 26.06.2015. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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

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

Број:11-400-121-1/15
Датум:16.07.2015. год.

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

Број:08-400-75-4/15
Датум:09.07.2015. год.

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

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
ЗАКЉУЧАК

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

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиције 6219 дефинисане као издаци за отплату
дугова – обавезе из ранијег периода, у износу од
13.000,00 КМ, на позицију 4127 дефинисану као
расходи за стручне услуге, а све у оквиру Одјељења за
финансије.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-290/15
Датум:24.06.2015. год.

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

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиције 4152 дефинисане као грант за финансирање
спорта у оквиру Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности – програм развоја спорта, грант за
изградњу и реконструкцију спортских објеката и
набавку опреме и реквизита у износу од 5.500,00 КМ
на позицију 4125 дефинисану као расходи за текуће
одржавање у оквиру 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:11-400-313/15
Датум:17.07.2015. год.

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

Датум: 16.09.2015. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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
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III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-324/15
Датум:22.07.2015. год.

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

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиције 4152 дефинисане као грант за цивилну
заштиту у оквиру Одјељења за општу управу у износу
од 3.000,00 КМ, на позицију 4122 дефинисану као
расходи по основу утрошка електричне енергије,
комуналних, комуникационих и транспортних услуга
у висини од 650,00 КМ на позицију 4126 дефинисану
као расходи по основу путовања и смјештаја у висини
од 1.915,00 КМ и на позицију 5171 издаци по основу
ПДВ-а у висини од 435,00 КМ, а све у оквиру
Територијалне ватрогасне јединице 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:11-400-318/15
Датум:21.07.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2015. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 12/14), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиције 4122 дефинисане као расходи по основу
утрошка енергије, комуналних и комуникационих
услуга у оквиру Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности у износу од 700,00 КМ, на позицију 5113
дефинисану као издаци за набавку постројења и
опреме, а све у оквиру Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиције 5113 дефинисане као издаци за набавку
постројења и опреме у висини од 4.500,00 КМ на
позицију 4125 дефинисану као расходи за текуће
одржавање, а све у оквиру Буџета за 2015. годину
буџетског корисника ЈУ Гимназија „Јован Дучић“
Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-308/15
Датум:05.08.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета
Града Требиња за 2015. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 12/14), Градоначелник Града
Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на промјену Плана и програма
капиталних инвестиција ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње
планираних Буџетом Града за 2015. годину –
капиталног гранта (измијењени План број: 290/15 од
13.08.2015. године).
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II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Ступањем на снагу овога Закључка ставља се ван
снаге Закључак број: 11-400-250/15 од 19.05.2015.
године.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-351/15
Датум:26.08.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2015. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 12/14), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиције 5112 дефинисане као издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију у
оквиру Одјељења за просторно уређење у висини од
13.500,00 КМ, на позицију 4125 дефинисану као
расходи за текуће одржавање у оквиру Одјељења за
стамбено комуналне послове.
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:11-400-371/15
Датум:02.09.2015. год.

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

Датум: 16.09.2015. год.

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13 и 5/14), Градоначелник Града Требиња даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији
послова и радних задатака у ЈУ „Центар за
информисање и образовање“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ЈУ „Центар за
информисање и образовање“ Требиње број: 396/15 од
03.09.2015. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-18/15
Датум:11.09.2015. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89101 Требиње, на основу
Рјешења број: 06-372-26/15 од 14.08.2015. године,
извршило је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-119, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Светосавска број 25.
Оснивачи: 4 етажна 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 Шотра Бранко, предсједник Скупштине
станара, самостално и без ограничења. Заједницу
заступа и Бркљача Зоран.
Број: 06-372-26/15
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 17.08.2015. год.
Мирјана Ратковић, с.р.
______________________________________________

Датум: 16.09.2015. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у општој
употреби – јавно добро,
Одлуке о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у општој
употреби – јавно добро,
Одлука о поступку јавног надметања за продају неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини,
Одлука о поступку јавног надметања за продају неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини,
Одлука о разрјешењу начелника Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције
господина Пера Јелачића, на лични захтјев,
Одлука о именовању в.д. начелника Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције
господина Дејана Ковача,
Одлука о прихватању Акционог плана превенције малољетничког преступништва и примјене
алтернативних мјера за Град Требиње 2015.-2017. година,
Одлука о прихватању Акционог плана борбе против корупције на подручју Града Требиња
2015.-2016. година,
Одлука о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју Града Требиња,
Одлука о измјени Одлуке о градским административним таксама,
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Народне библиотеке Требиње,
Одлука о учешћу у куповини станова за трајно стамбено збрињавање породица погинулих
бораца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске,
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града Требиња у периоду 01.01.-30.06.2015.
године,
Одлука о измјени и допуни Одлуке о начину и условима јавне продаје неизграђеног
грађевинског земљишта у државној својини,
Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини,
Одлука о успостављању сарадње између Града Требиња и Општине Вршац – Република Србија,
Одлука о успостављању сарадње између Града Требиња и Општине Горњи Милановац –
Република Србија,
Одлука о успостављању сарадње између Града Требиња и Општине Лучани – Република
Србија,
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама
чији је оснивач Град Требиње,
Одлука о именовању чланова Комисије за избор директора у Јавним установама чији је оснивач
Град Требиње,
Одлука о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ „Требињестан“ Требиње, на лични
захтјев,
Одлука о именовању вршиоца дужности директора ЈУ „Требињестан“ Требиње,
Закључак о прихватању Извјештаја о ревизији консолидованог финансијског извјештаја Града
Требиња за период 01.01.-31.12.2014. године,
Закључак о прихватању Плана активности на реализацији препорука и отклањању
неправилности по Извјештају о ревизији консолидованог финансијског извјештаја Града
Требиња за период 01.01.-31.12.2014. године,
Закључак о прихватању Информације о раду Основног суда у Требињу за 2014. годину,
Закључак о прихватању Информације о раду Окружног суда у Требињу за 2014. годину,
Закључак о прихватању Информације о раду Окружног привредног суда у Требињу за 2014.
годину,
Закључак о прихватању Информације о стању јавног реда и мира, криминалитета и
безбједности саобраћаја на подручју Града Требиња за период 01.01.-31.05.2015. године са
Анализом структуре санкционисаних прекршаја које су починили страни држављани на
подручју града Требиња,
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29. Закључак о прихватању Извјештаја о коришћењу средстава буџетске резерве у периоду 01.01.30.06.2015. године,
30. Закључак о прихватању Извјештаја о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња на дан
30.06.2015. године,
31. Закључак о прихватању Информације о основним показатељима финансијског пословања
привреде Града Требиња у 2014. години,
32. Закључак о прихватању Извјештаја о реализованим активностима из Стратегије развоја
социјалне заштите у општини Требиње 2011.-2016. година (Извјештајни период април 2014.
године – април 2015. године),
33. Закључак о давању сагласности Градоначелнику за закључење купопродајног уговора за
прибављање непокретности,
34. Закључак о давању сагласности Градоначелнику за закључење купопродајног уговора за
прибављање непокретности.
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука о висини благајничког максимума,
2. Одлука,
3. Одлуку о измјени Одлуке,
4. Одлука,
5. Одлука,
6. Рјешење о измјени Рјешења,
7. Закључак,
8. Закључак,
9. Закључак,
10. Закључак,
11. Закључак,
12. Закључак,
13. Закључак,
14. Закључак,
15. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији послова и радних задатака у ЈУ „Центар за информисање и образовање“
Требиње.
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ОСТАЛА АКТА
1. 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.

