СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LIII

Требиње, 18.07.2016. године

На основу члана 356. став 2. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 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, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 14.07.2016. 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 2160/44, пашњак, Пут-Мјесни простор у
површини од 44 м², уписана у зк. уложак број 19
К.О. СП Требиње, као јавно добро – по старом
операту, а што одговара к.ч. броју 1133/2
уписана у Пл. број 87 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 са дијелом 1/1.

Број: 6

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-165/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 14.07.2016. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 356. став 2. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 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, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 14.07.2016. 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 2192/4 (стари операт), „пут“ у површини
од 57 м², уписана у зк. уложак број 19 К.О.
Требиње, а што одговара парцели к.ч. броју 777/7
К.О. Требиње 1 (нови операт), као јавно добро.
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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 са дијелом 1/1.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-165-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 34. и 38. став 2. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13 и 106/15), члана 17. и 36. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 14.07.2016. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о Зонинг плану „Град сунца“
Члан 1.
Доноси се зонинг план „Град сунца“ (у даљем тексту
План).
Члан 2.
План се састоји од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана садржи:
А. ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
В. ПРОБЛЕМИ СТАЊА И ЦИЉЕВИ
ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Графички дио Плана садржи:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Карте стања
Геодетска подлога са парцелацијом
Карта власништва над земљиштем
Инжињерско-геолошка карта
Извод из урбанистичког плана
Требиње 2015.
Карте планираног рјешења
Зонинг карта
План саобраћаја и нивелације
План јавних објеката и површина
Синхрон план инфраструктурних
система

Р =1:2500
Р =1:2500
Р =1:2500
Р =1:10 000
Р =1:2500
Р =1:2500
Р =1:2500
Р =1:2500

Датум: 18.07.2016. год.

Члан 3.
План је израдио „Пут инжењеринг“ д.о.о. Требиње и
прилог је и саставни дио ове одлуке.
Члан 4.
План се излаже на стални јавни увид у Одјељењу за
просторно уређење Града Требиња.
Члан 5.
О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење Града Требиња.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-171/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 348. став 4. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 36. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 14.07.2016.
године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина
Члан 1.
Град Требиње даје некретнину означену као к.ч. број
1575/15, описану као водена јама, у површини од 6489
м², уписану у ЛН. број 86 К.О. Гомиљани 2 право
својине Град Требиње са 1/1 дијела, у замјену за
некретнине наведене у члану 2. ове одлуке.
Члан 2.
Хидроелектране на Требишњици из Требиња дају
некретнине означене као:
- к.ч. број 5506/1, описана као жељезничка пруга у
површини од 1478 м², уписана у з.к. уложак број
32 К.О. Требиње (стари операт), државна својина,
право кориштења Хидроелектране на Требишњици
са 1/1 дијела што одговара к.ч. број 148/1, уписана
у ПЛ број 765 К.О. Полице 1 (нови операт),
- к.ч. број 5506/3, описана као жељезничка пруга, у
површини од 225 м², уписана у з.к. уложак број 32
К.О. Требиње (стари операт), државна својина,
право кориштења Хидроелектране на Требишњици
са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број 142/1,
уписана у ПЛ број 631 К.О. Полице 1 (нови
операт) и
- к.ч. број 5505/63, описана као жељезничка пруга у
површини 819 м², уписана у з.к. уложак број 32
К.О. Требиње (стари операт), државна својина
право кориштења Хидроелектране на Требишњици

Датум: 18.07.2016. год.
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са 1/1 дијела, што одговара дијелу к.ч. број 1422
уписане у ПЛ број 55 и дијелу к.ч. број 1423
уписане у ПЛ број 206 све К.О. Полице 1 (нови
операт).
Члан 3.
На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени
некретнина којим ће бити утврђена међусобна права и
обавезе уговорних страна.
Овлашћује се Градоначелник Требиња Славко Вучуревић да поменути уговор потпише и овјери код
нотарског службеника у Требињу.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-172/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 348. став 4. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15 ), члана 13. и 14.
Одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту („Службени гласник Града Требиња“, број
2/16) и члана 36. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
14.07.2016. године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина
Члан 1.
Град Требиње даје некретнине означене као к.ч. број:
475/31, описана као aутобуска станица, у површини
од 526 м², уписана у з.к. уложак број 11 К.О. Требиње
(стари операт) право својине Град Требиње са 1/1
дијела, што одговара к.ч. број 778/11, уписана у ПЛ
број 1357 К.О. Полице 1 (нови операт) и
449/12, описана као источни логор – Логор, у
површини од 43 м², уписана у з.к. уложак број 11 К.О.
Требиње (стари операт) право својине Град Требиње
са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број 778/9, уписана у
ПЛ број 1357 К.О. Полице 1 (нови операт) у замјену
за некретнину наведену у члану 2. ове одлуке.
Члан 2.
Херц Инвест д.о.о. Требиње даје некретнине означене
као:
- к.ч. број 475/28, описана као, аутобуска станица,
пословна зграда, економско двориште у површини од
57 м², уписана у з.к. уложак број 3942 К.О. Требиње
(стари операт), право својине Херц Инвест д.о.о.
Требиње са 1/1 дијела што одговара к.ч. број 778/5,
уписана у ПЛ број 1357 К.О. Полице 1 (нови операт).
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Члан 3.
На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени
некретнина којим ће бити утврђена међусобна права и
обавезе уговорних страна.
Овлашћује се Градоначелник Требиња Славко Вучуревић да поменути уговор потпише и овјери код
нотарског службеника у Требињу.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-172-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године 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, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 14.07.2016.
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 надметањалицитације продаја грађевинског земљишта у
државној својини које је означено као
- к.ч. број 160/46 (стари операт) К.О. Горица,
описана као Дробњак, пашњак, површине 356 м2,
уписана у зк. ул. број 28 власништво Града
Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број
250/46 К.О. Горица 1 (нови операт), уписана у ПЛ.
број 497, посјед Град Требиње са 1/1 дијела.
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
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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 надметањалицитације.
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 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:09-013-173/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године 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, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 14.07.2016.
године, донијела је

Датум: 18.07.2016. год.

лицитације продаја грађевинског земљишта у
државној својини које је означено као
- к.ч. број 160/90 (стари операт) К.О. Горица,
описана као Дробњак, пашњак, површине 339 м2,
уписана у зк. ул. број 28, власништво Града
Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број
250/90 К.О. Горица 1 (нови операт) уписана у ПЛ
број 497, посјед Града Требиња са 1/1 дијела.
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 надметањалицитације.
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 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.

ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје грађевинског
земљишта у државној својини

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

Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметања-

Број:09-013-173-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016.године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Датум: 18.07.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 6 - Страна: 5

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, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 14.07.2016.
године, донијела је

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.

ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје грађевинског
земљишта у државној својини

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

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 1013/230 К.О. СП Заријечје, описана као
за касарном, ПАШЊАК,
површине 190 м2,
уписана у зк. ул. број 224, власништво Града
Требиња са 1/1 дијела, (што по новом операту
одговара к.ч. број 1013/230 К.О. Моско).
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.
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 6.
Поступак усменог јавног надметања-лицитације
грађевинског земљишта спровешће Комисија за
лицитацију.

Број:09-013-173-2/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године 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, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 14.07.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Рајко Ћапин разрјешава се са мјеста
начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту
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:09-013-174/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016.године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 16. 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 2/3, 5/14, 6/15 и 3/16),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
14.07.2016. године, донијела је

Страна: 6 - Број: 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

ОДЛУКУ
о именовању члана Управног одбора Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Требиње

Датум: 18.07.2016. год.

ОДЛУКУ

Члан 1.
Бранка Асановић именује се за члана Управног
одбора Јавне установе „Центар за социјални рад“
Требиње.

Члан 1.
Господин Мирослав Бакоч, дипломирани инжењер
пољопривреде, именује се на мјесто начелника Одјељења за стамбено комуналне послове у Градској
управи Града Требиња, на период трајања мандата
сазива Скупштине која врши именовање.

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

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

Број:09-013-175/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Број:09-013-179/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

На основу члана 111а. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске", број 41/03) и члана 36. став 2. алинеја 19.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 14.07.2016.
године, донијела је

На основу члана 111а. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске", број 41/03) и члана 36. став 2. алинеја 19.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 14.07.2016.
године, донијела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

Члан 1.
Господин Дејан Ковач, дипломирани економиста,
именује се на мјесто начелника Одјељења за
инспекцијске и послове комуналне полиције у
Градској управи Града Требиња, на период трајања
мандата сазива Скупштине која врши именовање.

Члан 1.
Господин Данко Вуковић, именује се за старјешину
Територијалне ватрогасне јединице Требиње, на
период трајања мандата сазива Скупштине која врши
именовање.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-178/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 111а. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 12. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске", број 41/03) и члана 36. став 2. алинеја 19.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 14.07.2016.
године, донијела је

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-180/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 19. 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.07.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Програм рада Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша
радост“ Требиње за 2016. годину.

Датум: 18.07.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-166/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 19. 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.07.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Програм рада Јавне установе „Центар за
информисање и образовање“ Требиње за 2016.
годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-166-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Број: 6 - Страна: 7

На основу члана 19. 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.07.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Програм рада Јавне здравствене установе
„Апотека“ Требиње за 2016. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-166-3/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 19. 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.07.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 19. 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.07.2016. године, донијела је

I
Прихвата се Програм рада Јавне
„Требињеспорт“ Требиње за 2016. годину.

установе

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

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Програм рада Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Требиње за 2016. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-166-2/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Број:09-013-166-4/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 19. 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.07.2016. године, донијела је

Страна: 8 - Број: 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Програм рада Јавне установе „Културни
центар“ Требиње за 2016. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-166-5/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 19. 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.07.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Програм рада Јавне установе „Дом
младих“ Требиње за 2016. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-166- 6/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 19. 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.07.2016. године, донијела је

Датум: 18.07.2016. год.

II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-166-7/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 19. 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.07.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Програм рада Матичне музејске установе
„Музеј Херцеговине“ Требиње за 2016. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-166-8/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 19. 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.07.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Програм рада Јавне установе „Туристичка организација Града Требиња“ за 2016. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Програм рада Јавне установе „Агенција
за развој малих и средњих предузећа Града Требиња“
Требиње за 2016. годину.

Број:09-013-166-9/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 19. 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и

Датум: 18.07.2016. год.
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члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.07.2016. године, донијела је

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

ЗАКЉУЧАК

Број:09-013-166-12/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

I
Прихвата се Програм рада Јавне установе „Народна
библиотека“ Требиње за 2016. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-166-10/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 19. 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.07.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Програм рада Јавне установе „Требињестан“ Требиње за 2016. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-166-11/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 19. 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, 5/14, 6/15 и 3/16) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 14.07.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Програм рада Јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Требиње за 2016. годину.

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 14.07.2016. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о основним показатељима
финансијског пословања привреде Града Требиња у
2015. години.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-168/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 14.07.2016. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о реализованим активностима
из Стратегије развоја социјалне заштите у општини
Требиње 2011-2016. (за период април 2015-април
2016.).
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-169/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
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На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 14.07.2016. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о реализацији „Стратегије
развоја Града Требиња 2009-2017.“, (за период 20092015. године).
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-170/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 14.07.2016. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се План имплементације „Стратегије
развоја општине Требиње (2009–2017.)“ за период
01.01.2016–31.12.2016. године.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-176/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 14.07.2016. године, донијела
је

Датум: 18.07.2016. год.

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Приједлог неопходних активности и
корака при изради нове Стратегије развоја Града
Требиња.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-177/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ТРЕБИЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ
Увод
Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз
допринос социјалној кохезији, превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно
мнијење и ширење етичких и општих принципа који
се кроз њега преносе. Грађани могу учествовати 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
миленијумских циљева развоја људског друштва,
дефинисаних 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 самодисциплине
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 равноправности и
оснаживању жена, може подстаћи инклузију особа са
инвалидитетом и бити важан фактор у превенцији
конфликата и изградњи мира. Резолуција Европског

Датум: 18.07.2016. год.
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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 солидарност. У
2016. години наш град је богатији за три спортска
колектива: Клуб фудбала „Леостарс“, Кајак – кану и
рафтинг клуб „Требишњица“ и Одбојкашки клуб
„Требишњица“.
Законом о спорту („Службени гласник Републике
Српске“, број 4/02) предвиђено је да се организација
спорта одвија кроз активности спортских клубова,
школске и студентске програме, спортске активности инвалидних лица, спортско-рекреативне
активности и организовањем традиционалних
спортских манифестација. Средства за редовну
активност спортских клубова планирају се у Буџету
Града, а њихова расподјела се врши према дефинисаним критеријима – Правилником о условима и
критеријима за финансирање програма развоја спорта
у општини Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 4/10 и 7/10) и Правилником о категоризацији спортова и спортских организација у
општини Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 3/10).

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“
43. Одбојкашки клуб „Требишњица“
44. Кајак – кану и рафтинг клуб „Требишњица“
45. Клуб фудбала „Леостарс“
Табела бр. 1

У 2016. години у Граду Требињу егзистирају
сљедећи спортски колективи :

Средства Буџета Града Требиња планирана за
спорт у 2016. години су:

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Назив клуба
Фудбалски клуб „Леотар“
Кошаркашки клуб „Леотар“
Џудо клуб „Леотар“
Атлетски клуб „Леотар“
Пливачки клуб „Леотар“
Рукометни клуб „Леотар“
Женски рукометни клуб „Леотар“
Женски кошаркашки клуб „Требиње 03“
Женски фудбалски клуб „Леотар-тех“
Карате клуб „Требиње“
Карате клуб „Леотар+“
Веслачко друштво „Требишњица“
Одбојкашки клуб „Леотар“
Куглашки клуб „Требишњица“
Клуб малог фудбала „Леотар“
Стонотенисерски клуб „Свети Сава“
Кик бокс и бокс клуб „Леотар“
Шаховски клуб „Леотар“
Аеро клуб „Требиње“
Мото клуб „ТНТ“
Паинтбол клуб „Арена“

1. Средства планирана за
финансирање спортских програма 322.500,00 КМ
2. Средства ЈУ „Требињеспорт“
240.000,00 КМ
3. Средства за спортске
манифестације од значаја за град
40.000,00 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: 613.500,00 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 спортистима и клубовима у мјери у којој би то било
потребно. Улагања спонзора, донатора и привредних
субјеката у спорт града Требиња била би од великог
значаја. Међутим, општа и економска ситуација у
друштву је таква да је то на минималном нивоу.
Програми који се финансирају из Буџета Града у
складу са Законом односе се на:
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 стварање услова за подизање квалитета рада свих
активних спортиста, а посебно рад са младим
спортски надареним појединцима и екипама,
 изградњу, одржавање, реконструкцију, као и набавку реквизита и кориштење спортских објеката,
 учешће у обезбјеђивању реализације градског и
међуградског нивоа школских и студентских
спортских такмичења и масовних традиционалних
манифестација,
 учешће у финансирању истраживачко-развојног
рада, информатике, издаваштва и јавног информисања у спорту,
 учешће у финансирању манифестација и такмичења од значаја за град,
 учешће у финансирању школовања, стручном усавршавању и стварању услова за рад спортских
стручњака и стручњака у спорту,

Редни
број

Грант

Грант за спортске организације
Грант за одржавање, изградњу и
реконструкцију спортских објеката, као и
набавку опреме и реквизита
3.
Грант за школски спорт
4.
Грант за припреме и учешће перспективних и
врхунских спортиста на међународним
такмичењима
5.
Грант за усавршавање спортских стручњака и
спортских радника
6.
Грант за обезбјеђивање услова за спортске
активности инвалидних лица
7.
Грант за награде за постигнуте
спортске резултате
8.
Грант за резерву
Табела бр. 2
1.
2.

Средства из гранта спортским организацијама
распоређују се:
1. Фудбалски клуб „Леотар“
2. Кошаркашки клуб „SL IAT
Leotar“
3. Џудо клуб „Леотар“
4. Жен.рукометни клуб „Леотар“
5. Омладински кошаркашки клуб
„Леотар“
6. Фудбалски клуб „Викторија“
7. Рукометни клуб „Леотар“
8. Атлетски клуб „Леотар“

50.000,00 KM
32.000,00 KM
19.000,00 KM
15.000,00 KM
13.500,00 КМ
13.500,00 КМ
12.000,00 KM
11.000,00 KM

Датум: 18.07.2016. год.

 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 Требиње“, број
2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) 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) и
приједлога Савјета за спорт, Градоначелник је донио
Рјешење (број 11-400-156/16, од 17.03.2016. године) о
расподјели средства из Буџета Града планираних за
финансирање спортских програма за 2016. годину у
износу 322.500,00 КМ, како слиједи:

Проценат у укупном износу
средстава планираних за
финансирање спортских
програма
81,25 %

Износ

269.500,00 КМ

1,56 %
1,56 %

5.000,00 КМ
5.000,00 КМ

1,56 %

5.000,00 КМ

1,25 %

4.000,00 КМ

2,50 %

7.000,00 КМ

0,93 %
9,37 %

3.000,00 КМ
24.000,00 КМ

9. Пливачки клуб „Леотар“
10.000,00 KM
10. Џиу џицу клуб „Леотар“
10.000,00 КМ
11. Омладински стрељачки клуб
„Леотар“
9.000,00 КМ
12. Ронилачки клуб „Посејдон“
7.000,00 KM
13. Жен.кош.клуб „Требиње 03“
6.000,00 KM
14. Аеро клуб „Требиње“
6.000,00 KM
15. Клуб борилачких спортова
„Карате Ju-Jutsu“
5.000,00 КМ
16. Клуб малог фудбала „Леотар“
5.000,00 КМ
17. Стрељачки клуб „Леотар РВИ“
5.000,00 KM
18. Карате клуб „Требиње“
5.000,00 KM
19. Планинарско друштво „Вучји Зуб“ 4.000,00 KM
20. Одбојкашки клуб „Требишњица“
4.000,00 КМ

Датум: 18.07.2016. год.
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21. Веслачко друштво „Требишњица“
22. Кајак – Кану и рафтинг
клуб „Требишњица“
23. Жен.фуд.клуб „Леотар-тех“
24. Омладински одбојкашки клуб
„Леотар“
25. Рукометни клуб „Требишњица“
26. Ауто картинг клуб „Леотар“
27. Одбојкашки клуб „Леотар“
28. Атлетски клуб „Требиње“
29. Куглашки клуб „Требишњица“
30. Шаховски клуб „Леотар+“
31. Кик бокс и бокс клуб „Леотар“
32. Стонотенис. клуб „Свети Сава“
33. Тениски клуб „Тини“
34. Клуб фудбала „Леостарс“

3.000,00 KM
3.000,00 КМ
2.500,00 КМ
2.500,00 КМ
2.500,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
1.500,00 КМ
1.000,00 KM
1.000,00 KM
1.000,00 КМ
1.000,00 КМ

Средства добијена из Буџета, клубови су обавезни
трошити на економски рационалан начин и искључиво за остваривање својих статутарних циљева,
односно за одобрене намјене. Сви спортски клубови
су дужни да надлежним градским органима (Одјељењу за финансије и Oдјељењу за привреду и
друштвене дјелатности) достављају извјештаје о
намјенском утрошку финансијских средстава са
акцентом на испуњавање достављених образаца
који су везани за ову материју.
Грант за одржавање, изградњу и реконструкцију
спортских објеката, као и набавку опреме и реквизита износи 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 2016. 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.
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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
Атлетика
Кошарка
Рукомет
Одбојка
Мали фудбал

Основне школе
М
Ж
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Средње
М
+
+
+
+
+

школе
Ж
+
+
+
+
+

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,
Град Требиње ће и у 2016. 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
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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 активности инвалидних лица у износу од 7.000,00 KM,
као и 5.000,00 КМ Стрељачком клубу „Леотар РВИ“.
Грант за награде за постигнуте спортске резултате у износу од 3.000,00 KM намијењен је за
награђивање појединаца и колектива за изузетне
спортске резултате.
Грант за резерву од 24.000,00 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 2016,
 Камп кошарке „Дејан Бодирога“,
 IX Међународни џудо куп Требиње 2016 - VII
„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 омладински фудбалски турнир „Љубинко Акшам“,
 Женски осмомартовски међународни рукометни
турнир,
 „ Handicap Fest “ – такмичење стријелаца инвалида
БиХ.
У 2016. години Град Требиње ће финансирати поменуте манифестације, дијелом или у потпуности, а за
ту намјену планирана су средства у износу од
40.000,00 КМ.
На овим манифестацијама задовољавају се физичке
активности које се својевољно одабирају са одговарајућим циљевима:
 Одгајање младих у духу бриге о себи и свом квалитетном начину рада и живота,
 Задовољавање примарне потребе човјека за кретањем,
 Очување и побољшање здравља,
 Позитиван утицај на способности у цјелини,
 Хуманизација радних и животних услова,
 Корекција негативних ефеката насталих савременим начином живота и рада,

Датум: 18.07.2016. год.

 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:09-013-167/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:14.07.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града Требиња
донио је
О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке
I
Члан 2. Одлуке о увођењу пакета услуге мобилне
телефоније – total group број протокола 11-022-7/16 од
24.02.2016. године, допуњава се тако што се под
редним бројем 64 уписује Стручни сарадник за
административно техничке послове у оквиру
Одјељења за стамбено комуналне послове.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-7-27/16
Датум: 14.07.2016. 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, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града Требиња
донио је
О Д Л У К У
о усвајању Акционог плана запошљавања
за град Требње у 2016. години

I
Усваја се Акциони план запошљавања за град Требиње у 2016. години.

Датум: 18.07.2016. год.
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II
Саставни дио ове одлуке је Акциони план запошљавања за град Требиње у 2016. години.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-111-3-1/16
Датум: 14.07.2016. 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 2016. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 8/15), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК

Број: 6 - Страна: 15

планираних Буџетом Града Требиња за период април
– јун мјесец 2016. 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: 11-400-282/16
Датум: 17.06.2016. 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, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о
извршењу Буџета Града Требиња за 2016. годину
(„Службени гласник Града Требиња“, број 8/15),
Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 5111 дефинисане као „издаци за изградњу и
прибављање зграда и објеката - инфраструктура у
насељу Град Сунца“ у висини од 51.000,00 КМ на
позицију 5112 дефинисану као „издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката“, ради реконструкције водовода у
насељу Дражин До.

I
Даје се сагласност Савезу логораша Републике
Српске – Удружење логораша регије Требиње на
План утрошка средстава гранта планираних Буџетом
Града Требиња за период април – јун мјесец 2016.
године.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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

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

Број: 11-400-280/16
Датум: 17.06.2016. год.

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

Број: 11-400-283/16
Датум: 17.06.2016. 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, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о
извршењу Буџета Града Требиња за 2016. годину
(„Службени гласник Града Требиња“, број 8/15),
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 2016. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 8/15), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи

ЗАКЉУЧАК

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

ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Градској борачкој организацији
Требиње на План утрошка средстава гранта

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 5111 дефинисане као „издаци за изградњу и
прибављање зграда и објеката - инфраструктура у

Страна: 16- Број: 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

насељу Град Сунца“ у висини од 5.000,00 КМ у
оквиру Одјељења за просторно уређење на позицију
4152 дефинисану као „грантови у земљи – грант за
изградњу споменика за погинуле припаднике Центра
јавне безбједности“ у износу од 5.000,00 КМ у оквиру
Одјељења за борачко инвалидску заштиту.
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: 11-053-51/16
Датум: 20.06.2016. 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, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о
извршењу Буџета Града Требиња за 2016. годину
(„Службени гласник Града Требиња“, број 8/15),
Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи

Датум: 18.07.2016. год.

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 4129 дефинисане као „остали непоменути
расходи“ у оквиру Одјељења за просторно уређење у
износу од 7.200,00 КМ на позицију 4127 дефинисану
као „расходи за стручне услуге“ у оквиру ЈУ „Центар
за информисање и образовање“.
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: 11-400-302/16
Датум: 14.07.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. и 72. став 3. 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, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града
доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Регионалном удружењу избјеглих
лица из Хрватске „Повратак“ на План утрошка
средстава гранта планираних Буџетом Града Требиња
за 2016. годину (План број: 38/16 од 20.05.2016.
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: 08-400-288/16
Датум: 24.06.2016. 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 2016. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 8/15), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Градске управе Града Требиња
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији
радних мјеста Градске управе Града Требиња („Службени гласник Општине Требиње“, број 5/09, 4/10,
1/11, 6/11, 1/12, 7/12, 8/12 и „Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 2/14, 6/14, 12/14, 3/15, 7/15 и
3/16), у даљем тексту Правилник, у члану 55. тачка
2.2.2. „самостални стручни сарадник за радно правни
статус запослених и људске ресурсе у градској управи“ мијења се у дијелу којим се дефинише број
извршилаца на тај начин што се број „1“ мијења са
бројем „2“, док се у дијелу којим се дефинишу услови
за вршење послова „двије године радног искуства“
мијења и сада гласи „једна година радног искуства“.
У истом члану тачка 3.3.2. „самостални стручни
сарадник за послове правне помоћи“ у дијелу којим се
дефинише број извршилаца број „1“ се мијења бројем
„2“, док се у дијелу којим се дефинишу услови за
вршење послова „три године радног искуства“ мијења
и сада гласи „једна година радног искуства“.
У истом члану тачка 4.7. „магационер“ у дијелу којим
се дефинише број извршилаца мијења се тако што се
број „2“ мијења бројем „3“.

Датум: 18.07.2016. год.
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У истом члану иза тачке 4.7. додаје се нова тачка 4.8.
и гласи: „превентивно оперативни, противпожарни
послови“.
Опис послова и задатака: Утврђивање стања противпожарних путева у смислу проходности истих.
Утврђивање стања противпожарних средстава на
терену. Предлаже шефу Одсјека активности везане за
уређење противпожарних путева и осматрачких
мјеста за рано откривање пожара. Самостално врши, у
мањем обиму, прокресивање противпожарних путева
и попуњава противпожарна средства распоређена на
терену. Обавља и друге послове које му повјери шеф
Одсјека.
Број извршилаца: један (1).
Група и степен сложености: оперативно технички,
једноставнији.
Услови за вршење послова: ВКВ радник или средња
стручна спрема, једна година радног искуства.
У истом члану иза тачке 5.1. додаје се нова тачка 5.1а.
која гласи „самостални стручни сарадник помоћник
шефа Одсјека за заједничке послове“.
Опис послова и задатака: Помаже шефу Одсјека у
стварању услова за обављање послова додијељених
Одсјеку за заједничке послове. Анализира резултате и
контролише рад система контроле присутности на
послу запослених у оквиру Градске управе (долазак и
одлазак на посао и кретање током радног времена, као
и присутност ван редовног радног времена). Праћење
рада видеонадзора и алармног система на објектима
Градске управе. Израда приједлога за унапређење и
постизање веће ефикасности напријед назначених
система. Координација односа Градске управе са
инвеститором и власником система видео надзора на
подручју града. Помаже шефу Одсјека у изради Плана
и програма рада Одсјека. Подноси извјештај о свом
раду шефу Одсјека. Обавља и друге послове у складу
са важећим прописима и по овлаштењу начелника
Одјељења или шефа Одсјека.
Број извршилаца: један (1).
Група и степен сложености: стручно оперативни,
најсложенији.
Услови за вршење послова: ВСС, факултет основних
академских студија, степен bachelor (BSc), 1 година
искуства на пословима у струци, положен стручни
испит за рад у градској управи.
У истом члану тачка 5.3. „телефониста“ у дијелу којим се дефинише број извршилаца број „2“ се мијења
бројем „3“, а у дијелу којим се дефинишу услови иза
„ССС“ додају се ријечи „стечена трогодишњим образовањем“.
У истом члану тачка 5.4. у дијелу којим се дефинише
број извршилаца број „4“ се мијења бројем „8“, а у
дијелу којим се дефинишу услови иза ријечи „КВ
радник“ додају се и ријечи „ССС стечена трогодишњим образовањем“.
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У истом члану тачка 5.6. „спремачица“ у дијелу којим
се дефинише број извршилаца број „7“ мијења се
бројем „8“ .
Члан 2.
У члану 56. Правилника тачка 2.2.6. „виши стручни
сарадник технички секретар пословног инкубатора“ у
дијелу којим се дефинише опис послова ријечи
„рукује телефонском централом. Организује и
надзире чишћење и одржавање заједничких простора
и инсталација инкубатора, рукује копир апаратом и
факсом“ бришу се. У истом члану иза тачке 2.2.6.
додаје се нова тачка 2.2.6а. „технички и помоћни
послови у пословном инкубатору“.
Опис послова: Помаже вишем стручном сараднику
техничком секретару у пословном инкубатору у
прикупљању и систематизовању података везаних за
рад пословног инкубатора. Води евиденцију заузетости пословног простора у оквиру пословног инкубатора. Води евиденцију и распоред одржавања
састанака у заједничким просторијама. Надгледа
чистоћу просторија и техничку исправност опреме.
Рукује телефонском централом пословног инкубатора, као и копир апаратом и факсом. Информише вишег стручног сарадника техничког секретара пословног инкубатора о потреби набавке опреме и резервних
дијелова. Обавља и друге послове у складу са важећим прописима и овлаштењима датим од стране
начелника Одјељења и вишег стручног сарадника технички секретар пословног инкубатора.
Број извршилаца: два (2).
Група и степен сложености: оперативно технички,
једноставнији.
Услови за вршење послова: ССС стечена четверогодишњим образовањем, шест мјесеци радног искуства.
У истом члану иза тачке 2.2.8. додаје се нова тачка
2.2.9. „самостални стручни сарадник за туризам и
туристичку пропаганду“.
Опис послова и задатака: Врши стручне и управно
правне послове који се односе на област туризма и
туристичке пропаганде. Сарађује са надлежним републичким органима, те организацијама и институцијама у области туризма. Сарађује са правним и
физичким лицима која непосредно или посредно
учествују у стварању услова за развој туризма и
туристичке пропаганде. Обезбјеђује сарадњу са
Туристичком организацијом Града Требиња. Учествује у изради програма везаних за развој туризма и
туристичке пропаганде. Учествује у припреми и организацији провођења анкета и других облика испитивања јавног мнијења ради правовременог обезбјеђивања мериторних мишљења о програмима и
активностима везаним за развој туризма и туристичке
пропаганде. Учествује у организовању туристичких
манифестација у граду, као и наступа града на
сајмовима туризма. Обавља и друге послове у складу
са прописима и налогу шефа Одсјека и начелника
Одјељења.
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Број извршилаца: три (3).
Група и степен сложености: студијско аналитички,
најсложенији.
Услови за вршење послова: ВСС туристичког или
економског смјера, 1 година искуства у струци,
положен стручни испит за рад у градској управи.
У истом члану иза тачке 2.2.9. додаје се тачка 2.2.10.
„виши стручни сарадник за израду и имплементацију
пројеката за развој туризма и туристичке пропаганде“.
Опис послова и задатака: Учествује у изради пројеката везаних за развој туризма и туристичке пропаганде. Учествује у изради анализа, информација и
извјештаја везаних за развој туризма и туристичке
пропаганде. Припрема пројекте, као и активности које
треба провести да се ти пројекти имплементирају, а
који се односе на развој туризма и туристичке пропаганде. Врши координацију са потенцијалним донаторима везаним за реализацију пројеката развоја
туризма и туристичке пропаганде. Прати рад Туристичке организације града Требиња везан за промоцију
туристичке понуде града. Учествује у организовању
туристичких манифестација у граду. Обавља и друге
послове у складу са прописима и налогу шефа Одсјека
и начелника Одјељења.
Број извршилаца: три (3).
Група и степен сложености: студијско аналитички,
сложени.
Услови за вршење послова: ВШС туристичког или
економског смјера, 1 година радног искуства, положен стручни испит за рад у градској управи.
У истом члану тачка 2.4.6. „самостални стручни
сарадник за сточарство“ у цијелости се мијења и гласи
„самостални стручни сарадник за сточарство и здравствену заштиту животиња“.
Опис послова: Врши стручне и управно правне послове из области сточарске производње и здравствене
заштите животиња. Припрема и израђује програме,
анализе и извјештаје у вези сточарске производње на
подручју града. Врши координацију у изради
програма превентивне заштите здравља животиња.
Одговоран је за реализацију мјера и активности које
доноси ресорно министарство, односно Скупштина
Града и врши надзор над реализацијом и извјештавањем по пројектима који се односе на сточарску
производњу и заштиту здравља животиња. Предлаже
годишње програме и активности везане за развој и
унапређење сточарске производње, а у вези са Планом
локалне заједнице. Сачињава приједлог мјера за
побољшање здравственог стања сточног фонда.
Сарађује са индивидуалним пољопривредним произвођачима и сточарима на подручју града, као и
институцијама одговорним за развој сточарске
производње и заштите здравља животиња на нивоу
Републике. Обавља и друге послове по налогу шефа
Одсјека и начелника Одјељења.

Датум: 18.07.2016. год.

Број извршилаца: два (2).
Група и степен сложености: студијско аналитички,
најсложенији
Услови за вршење послова: ВСС, дипломирани
инжењер пољопривреде или доктор ветеринарске
медицине, једна година радног искуства, положен
стручни испит за рад у градској управи.
У истом члану тачка 3.3.2. „самостални стручни
сарадник за образовање и васпитање“ у дијелу којим
се дефинише број извршилаца се мијења тако што се
број „1“ мијења бројем „2“.
У истом члану тачка 3.3.2б. „самостални стручни
сарадник за спорт и физичку културу“ у дијелу којим
се дефинише број извршилаца број „1“ се замјењује
бројем „2“.
Члан 3.
У члану 57. тачка 3.2.2. „самостални стручни сарадник за урбанистичке сагласности“ се мијења и сада
гласи „самостални стручни сарадник за локацијске услове“. У истој тачки у дијелу којим се дефинише број
извршилаца број „2“ се мијења бројем „3“, а у дијелу
којим се дефинишу услови за вршење послова ријечи
„двије године радног искуства“ се мијењају ријечима
„једна година радног искуства“.
У истом члану тачка 3.3.5. у дијелу којим се
дефинише број извршилаца број „1“ се мијења бројем
„2“, а у дијелу којим се дефинишу услови за вршење
послова се мијења тако што се ријечи „двије године
радног искуства“ мијењају ријечима „једна година
радног искуства“ .
Члан 4.
У члану 58. Правилника тачка 4.3.4. „стручни сарадник за плате и благајничке послове“ у дијелу којим се
дефинише број извршилаца број „1“ се мијења бројем
„2“..
У истом члану у тачки 4.4.5. „виши стручни сарадник
за управљање модулима плаћања и поравнања“ у
дијелу којим се дефинише број извршилаца број „1“
се мијења бројем „2“.
Члан 5.
У члану 59. Правилника тачка 5.3.1. „шеф Одсјека“ у
дијелу којим се дефинишу услови за вршење послова
допуњава се на тај начин што се иза ријечи „економски факултет“ додају ријечи „или пољопривредни
факултет“.
У истом члану у тачки 5.3.4. „самостални стручни
сарадник за комуналне послове за област путева, јавне
расвјете и зеленила“ у дијелу којим се дефинише број
извршилаца број „1“ се мијења бројем „2“, а у дијелу
којим се дефинишу услови за обављање послова иза
ријечи „пољопривредни факултет“ додају се ријечи
„или еколошки факултет“.

Датум: 18.07.2016. год.
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У истом члану тачка 5.3.5. се мијења тако што се
умјесто „стручни сарадник за комуналне послове за
област оборинске канализације, одржавање и чишћење јавних површина“ уписује „виши стручни
сарадник за комуналне послове за област оборинске
канализације, одржавање и чишћење јавних површина“, у дијелу којим се дефинише група и степен
сложености послова се мијења тако што се умјесто
ријечи „једноставни“ уписује ријеч „сложени“, а у
дијелу којим се дефишу услови за вршење послова се
мијењају и сад гласе „виша стручна спрема, 1 година
радног искуства и положен стручни испит за рад у
градској управи“.
У истом члану тачка 5.3.6. „стручни сарадник за
административно техничке послове и аутоматску
обраду података“ у дијелу којим се дефинише број
извршилаца мијења се тако што се број „1“ мијења
бројем „2“.
У истом члану тачка 5.3.7. „самостални стручни
сарадник за послове комуналне инфраструктуре“ у
дијелу којим се дефинише број извршилаца број „1“
се мијења бројем „2“, а у дијелу којим се дефинишу
услови за вршење послова умјесто ријечи „двије
године радног искуства“ уписати ријечи „једна година
радног искуства“.
У истом члану иза тачке 5.4.3. додаје се нова тачка
5.4.4. која гласи: „одржавање система за наплату
паркирања“.
Опис послова: Одржава цјелокупан систем који је у
функцији наплате паркирања (паркомати и ручни
апарати ПДА уређаји). Планира набавку резервних
дијелова и опреме у циљу што ефикасније употребе
исте. Предлаже проширење простора за паркирање
возила уз наплату паркирања. Извјештава шефа
Одсјека и начелника Одјељења о реализацији послова
који су му додијељени. Обавља и друге послове у
складу са законом и подзаконским актима и
овлаштењима датим од стране начелника Одјељења и
шефа Одсјека.
Број извршилаца: један (1).
Група и степен сложености: стручно оперативни,
сложенији.
Услови за вршење послова: ВШС – техничког смјера,
1 година радног искуства.
Члан 6.
У члану 62. Правилника тачка 8.12.4. „самостални
стручни сарадник за правна питања из области
локално економског развоја и инвестиција“ у дијелу
којим се дефинише број извршилаца број „1“ мијења
се бројем „2“.
Члан 7.
У члану 63.а Правилника иза тачке 10.2. додати тачку
10.2а. која гласи „ватрогасац – стручни сарадник за
информатичко – техничке послове“.
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Опис послова и задатака: Обавља послове информатичке подршке корисницима информационог система,
брине за функционисање рачунарске мреже информационог система, те одржава и унапређује софтвер.
Провјерава опште стање информационог система
Територијалне ватрогасне јединице Требиње и
обученост запослених. Израђује планове осавремењавања и информатичке опремљености ТВЈ Требиње
и оспособљавања запослених за коришћење. Подноси
извјештај о стању система и његовом коришћењу
старјешини ТВЈ Требиње. Учествује у активностима
набавке информатичке опреме за ТВЈ Требиње.
Санира мање кварове и проблеме настале у функционисању система. Води рачуна о званичној страници
ТВЈ Требиње свакодневним ажурирањем и уношењем
података. Путем званичне странице ТВЈ Требиње
обавјештава представнике медија о претходним
догађајима или догађајима који тек треба да услиједе,
а којима је потребно њихово присуство. Учествују у
пословима избора најповољнијег понуђача за набавке
мале вриједности. Врши све техничке послове везане
за послове набавке роба, услуге и извођење радова.
Води евиденцију свих докумената везаних за
процедуру јавних набавки. Води евиденцију о свим
закљученим уговорима о реализованим тендерима
јавних набавки. Учествује у интервенцијама гашења
пожара и елементарних непогода. Обавља и друге
послове у складу са законом, подзаконским актима и
овлаштењу старјешине ТВЈ Требиње.
Број извршилаца: један (1).
Група и степен сложености: стручно оперативни,
најсложенији.
Услови за вршење послова: ВСС, информатичког
смјера, једна година радног искуства, положен
стручни испит за звање ватрогасца.
У истом члану Правилника иза тачке 10.6. додаје се
нова тачка 10.6а. „ватрогасац – магационер“.
Опис послова и задатака: Врши запримање, ускладиштење, чување и издавање ситног инвентара, ватрогасне и друге опреме и води одговарајућу евиденцију.
Води евиденцију утрошка уља и мазива, води евиденцију ситног инвентара и основних средстава,
учествује у раду и помаже пописној комисији око
пописа, по потреби управља возилом у оквиру
категорије коју посједује. Учествује у интервенцијама
гашења пожара и елементарних непогода. Ради и
друге послове по налогу старјешине ТВЈ и вође
смјене.
Број извршилаца: један (1).
Група и степен сложености: оперативно технички,
сложени.
Услови за вршење послова: III/IV степен стручне
спреме КВ/ССС техничке струке, 6 мјесеци радног
искуства, положен испит за професионалног
ватрогасца.
У истом члану иза тачке 10.7. додаје се тачка 10.7а.
„ватрогасац – помоћник аутомеханичара“.
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Опис послова и задатака: Обавља једноставније и
средње сложене послове, помаже главном аутомеханичару на отклањању кварова на моторима, моторима
возила и пумпи. Помаже при вршењу контроле
правилности употребе и коришћења машина и алата у
радионицама, помаже при регистрацији возила, помаже при евиденцији о техничким и сервисним прегледима возила, подмазивању и промјени уља у возилима
и пумпама. По потреби управља моторним возилом у
оквиру категорије коју посједује. Учествује у интервенцијама гашења пожара елементарних непогода.
Ради и друге послове по налогу старјешине ТВЈ и
вође смјене.
Број извршилаца: један (1).
Група и степен сложености: оперативно технички,
сложени.
Услови за вршење послова: III/IV степен КВ/ССС
техничке струке, аутомеханичарске или машинбраварске, 6 мјесеци радног искуства, положен испит за
професионалног ватрогасца.
У истом члану тачка 10.9. „ватрогасци“ у дијелу којим
се дефинише број извршилаца мијења се на тај начин
што се број „14“ мијења бројем „15“.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број: 11-022-16/16
Датум: 15.07.2016. 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, 89 101 Требиње, на основу
Рјешења број: 06-372-19/16 од 13.06.2016. године,
извршило је у Регистар заједнице етажних власника
стамбених зграда, у Регистарском листу број: 01-130,
упис оснивања Заједнице за управљање зградом,
Требиње, улица Вожда Карађорђа број 4.
Оснивачи: 8 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 Корол Миленко, предсједник Скупштине,
самостално и без ограничења. За заступање је
овлаштен и Миладиновић Предраг.
Број: 06-372-19/16
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 13.06.2016. године Мирослав Бакоч,с.р.
______________________________________________

Датум: 18.07.2016. год.

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу
Рјешења број: 06-372-20/16 од 16.06.2016. године,
извршило је у Регистар заједнице етажних власника
стамбених зграда, у Регистарском листу број: 01-131,
упис оснивања Заједнице за управљање зградом,
Требиње, улица Јужни градски излаз СП-62 А2.
Оснивачи: 19 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 Шегрт Дражен предсједник Управног одбора,
самостално и без ограничења. Заједницу заступа и
Ивковић Зоран, предсједник Скупштине станара.
Број: 06-372-20/16
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 16.06.2016. године Мирослав Бакоч,с.р.
______________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу
Рјешења број: 06-372-24/16 од 05.07.2016. године,
извршило је у Регистар заједнице етажних власника
стамбених зграда, у Регистарском листу број: 01-132,
упис оснивања Заједнице за управљање зградом,
Требиње, улица Вука Караџића број 47 – ламела 1.
Оснивачи: 16 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 Шишић Ристо, предсједник Управног одбора,
самостално и без ограничења. Заједницу заступа и
Ласован Милош, предсједник Скупштине.
Број: 06-372-24/16
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 05.07.2016. године Мирослав Бакоч,с.р.
______________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу
Одлуке Скупштине станара Заједнице етажних власника Херцег Стјепана Косаче број 3 од 31.12.2015.
године, извршило је промјену лица овлаштеног за
заступање, па умјесто Гргуревић Марије, заједницу

Датум: 18.07.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

заступа Брњош Видо, предсједник Скупштине станара, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-25/16
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 06.07.2016. године Мирослав Бакоч,с.р.
______________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу
Рјешења број: 06-372-26/16 од 13.07.2016. године,
извршило је у Регистар заједнице етажних власника
стамбених зграда, у Регистарском листу број: 01-133,
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упис оснивања Заједнице за управљање зградом,
Требиње, улица Војвођанска бб.
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 Зубац Саша, предсједник Управног одбора,
самостално и без ограничења. Заједницу заступа и
Комненовић Здравко, предсједник Скупштине.
Број: 06-372-26/16
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 13.07.2016. године Мирослав Бакоч,с.р.
______________________________________________

Страна: 22- Број: 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 18.07.2016. год.

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у општој
употреби,
2. Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у општој употреби
– јавно добро,
3. Одлука о Зонинг плану „Град сунца“,
4. Одлука о замјени некретнина,
5. Одлука о замјени некретнина,
6. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини,
7. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини,
8. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини,
9. Одлука о разрјешењу начелника Одјељења за борачко инвалидску заштиту, господина Рајка
Ћапина, на лични захтјев,
10. Одлука о именовању члана Управног одбора Јавне установе „Центар за социјални рад“ Требиње,
Бранке Асановић,
11. Одлука о именовању начелника Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције,
господина Дејана Ковача,
12. Одлука о именовању начелника Одјељења за стамбено комуналне послове, господина Мирослава
Бакоча,
13. Одлука о именовању старјешине Територијалне ватрогасне јединице Требиње, господина Данка
Вуковића,
14. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе за предшколско васпитање и образовање
дјеце „Наша радост“ Требиње за 2016. годину,
15. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Центар за информисање и образовање“
Требиње за 2016. годину,
16. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Центар за социјални рад“ Требиње за
2016. годину,
17. Закључак о прихватању Програма рада Јавне здравствене установе „Апотека“ Требиње за 2016.
годину,
18. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње за 2016.
годину,
19. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Културни центар“ Требиње за 2016.
годину,
20. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Дом младих“ Требиње за 2016. годину,
21. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Агенција за развој малих и средњих
предузећа града Требиња“ Требиње за 2016. годину,
22. Закључак о прихватању Програма рада Матичне музејске установе „Музеј Херцеговине“
Требиње за 2016. годину,
23. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Туристичка организација града Требиња“
Требиње за 2016. годину,
24. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Народна библиотека“ Требиње за 2016.
годину,
25. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Требињестан“ Требиње за 2016. годину,
26. Закључак о прихватању Програма рада Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Требиње за
2016. годину,
27. Закључак о прихватању Информације о основним показатељима финансијског пословања
привреде Града Требиња у 2015. години,
28. Закључак о прихватању Извјештаја о реализованим активностима из Стратегије развоја
социјалне заштите у општини Требиње 2011-2016. (за период април 2015-април 2016.)
29. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији „Стратегије развоја Града Требиња 20092017.“, (за период 2009-2015. године),
30. Закључак о прихватању Плана имплементације „Стратегије развоја општине Требиње (2009.2017.)“ за период 01.01.2016.-31.12.2016. године,
31. Закључак о прихватању Приједлога неопходних активности и корака при изради нове Стратегије
развоја Града Требиња,
32. Програм развоја спорта Града Требиња за 2016. годину.
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Датум: 18.07.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 6 - Страна: 23

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука о измјени и допуни Одлуке о увођењу пакета услуга мобилне телефоније – total group,
2. Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања за град Требње у 2016. години,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Закључак,
8. Закључак,
9. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Градске управе Града Требиња.
ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
4. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
5. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.

__________________________________________________________________________________________________

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