СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LI

Требиње, 00.10.2014. године

На основу члана 30, члана 148 а. став 3. 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 01.10.2014.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о висини накнаде за рад чланова Одбора за жалбе
запослених у Градској управи Града Требиња
Члан 1.
Утврђује се право на накнаду члановима Одбора за
жалбе запослених у Градској управи Града Требиња
за рад у том одбору.
Члан 2.
Накнада из члана 1. ове одлуке за предсједника и
чланове Одбора за жалбе износи 200,00 КМ, нето,
мјесечно и исплаћиваће се до 5-тог у мјесецу за
претходни мјесец.
Члан 3.
Предсједник и чланови Одбора за жалбе стичу право
на новчану накнаду из претходног члана ове одлуке
од 28.03.2014. године.
Члан 4.
Овa одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-222/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.10.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13 и 5/14), а у
вези са чланом 81. став 2. тачка б. Закона о заштити
од пожара („Службени гласник Републике Српске“,

Број: 8

број 71/12), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 01.10. 2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
I
Даје се сагласност ТВЈ Требиње на утрошак средстава
прикупљених по основу примјене Закона о заштити
од пожара за 2014. годину, у висини од 94.000,00 КМ,
у сврху набавке новог ватрогасног возила за гашење
пожара.
II
Обавезује се ТВЈ и ДВД Ластва, као потенцијални
корисници средстава прикупљених по основу примјене Закона о заштити од пожара за 2014. годину да
сачине План утрошка тих средстава, уз обавезу да тим
Планом буде предвиђена набавка ватрогасног возила
из става I ове одлуке (ватрогасно возило за гашење
пожара – 94.000,00 КМ).
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-223/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.10.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 40. 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 01.10.2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Миодраг Мрдић разрјешава се дужности директора ЈУ „Требињеспорт“ Требиње, на лични захтјев.
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Члан 2.
Овa одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

предузећима и установама чији оснивач је Општина
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 4/05 и 1/08 ).

Број: 09-013-224/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.10.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

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.

На основу члана 4. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14) и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 01.10.2014. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ
„Требињеспорт“ Требиње
Члан 1.
Господин Миодраг Мрдић, именује се за вршиоца
дужности директора ЈУ „Требињеспорт“ Требиње.
Члан 2.
Именовани ће обављати послове вршиоца дужности
директора до коначног избора директора ЈУ „Требињеспорт“ Требиње.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-225/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.10.2014. 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), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 01.10.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора ЈУ“Требињеспорт“Требиње
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора у Јавној установи „Требињеспорт“ 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

Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих на конкурс, разговара са кандидатима који уђу
у ужи избор и предлагање ранг листе кандидата у
складу са утврђеним критеријима прописаних Законом, Одлуком Скупштине општине Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, број 4/05 и 1/08 ) и
критеријима утврђеним Статутом Јавне установе
„Требињеспорт“ Требиње чији је оснивач Град Требиње, уколико је исти усклађен 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: 09-013-226/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.10.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 8. 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 01.10.2014.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању чланова Комисије за избор директора
у Јавној установи “Требињеспорт“ Требиње чији
је оснивач Град Требиње
Члан 1.
У Комисију за избор директора у ЈУ „Требињеспорт“
Требиње чији је оснивач Град Требиње именују се:
1. Марица Милановић
2. Ненад Шаренац
3. Велибор Бодирога
4. Дијана Кашиковић
5. Душан Ковач
Члан 2.
Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Одлуком о утврђивању критерија за избор и именовање
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органа у јавним предузећима и установама чији је
оснивач Oпштина Требиње.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-227/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 01.10.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.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 донио је
О Д Л У К У
о увођењу пакета услуга мобилне телефоније –
total group
Члан 1.
Градска управа Града Требиња уводи пакет мобилне
телефоније – total group за службене потребе одређеног броја функционера и службеника.
Члан 2.
Службеници и функционери који ће користити за
службене потребе мрежу и телефоне из члана 1. ове
Одлуке су:
1. Градоначелник
2. Замјеник Градоначелника
3. Предсједник Скупштине града
4. Потпредсједник Скупштине града
5. Начелници одјељења
6. Старјешина Територијалне ватрогасне јединице
7. Помоћници начелника одјељења
8. Шефови одсјека
9. Шефови служби
10. Секретар Скупштине града
11. Помоћник Градоначелника за правна питања
12. Инспектори, Начелник комуналне полиције и
комунални полицајци
13. Возачи
14. Радници Одсјека паркинг сервиса
15. Секретарица Градоначелника
16. Контакт особа за тотал гроуп
17. Самостални стручни сарадник за протокол у
Стручној служби Градоначелника
18. Самостални стручни сарадник Шеф кабинета у
Стручној служби Градоначелника
19. Менаџер за медијско представљање културних,
природних и привредних капацитета Града
20. Интерни ревизор
21. Самостални стручни сарадник за комуналне
послове за област путева, јавне расвјете и зеленила
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22. Стручни сарадник за комуналне послове за област
оборинске канализације, одржавање и чишћење
јавних површина
23. Самостални стручни сарадник за еколошке дозволе и послове инфраструктуре
24. Стручни сарадник технички секретар у кабинету
предсједника Скупштине
25. Самостални стручни сарадник за капиталне пројекте
26. Самостални стручни сарадник за геодетске послове
27. Курир
28. Одсјек за цивилну заштиту
29. Самостални стручни сарадник за управно правне
послове из области привреде и друштвених дјелатности
30. Самостални стручни сарадник за привредни развој
31. Самостални стручни сарадник за омладински рад и
рад са НВО сектором
32. Стручни сарадник за рурални развој
33. Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу
34. Стручни сарадник за административно техничке
послове у Одјељењу за инспекцијске и послове
комуналне полиције
35. Центар за дозволе
36. Стручни сарадник за узимање узорака
37. Портир
38. Запослени у Територијалној ватрогасној јединици
39. Координатор за ТВЈ ДВД Ластва и Градска управа
40. Координатор за ЈУ «Центар за социјални рад»
Требиње и Градска управа
41. Координатор за ЈУ за предшколско образовање и
васпитање дјеце «Наша радост» Требиње и
Градска управа
42. Координатор за ЈЗУ «Дом здравља» Требиње и
Градска управа
43. Бифе у згради Градске управе на Тргу слободе
44. Помоћник начелника Одјељења за просторно уређење за капитална улагања
45. Самостални стручни сарадник за социјалну
заштиту
46. Самостални стручни сарадник за нормативно правне послове у Стручној служби Скупштине
47. Самостални стручни сарадник за праћење прихода
Града
48. Виши стручни сарадник за управљање модулима
плаћања и поравнања у Оквиру Одјељења за финансије
49. Самостални стручни сарадник за правне послове у
Одјељењу за просторно уређење
50. Самостални стручни сарадник за географски информациони систем у Одјељењу за просторно
уређење
51. Стручни сарадник за административно техничке
послове у Стручној служби Градоначелника
52. Самостални стручни сарадник за економска
питања из области локално економског развоја и
инвестиција
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53. Стручни сарадник за административно техничке
послове у МЗ Петрово Поље
54. Стручни сарадник за принудно извршење
55. Домар
Члан 3.
Претплатнички број и телефонски апарат (мобилни
телефон) који ће се користити у складу са овом
Одлуком власништво су Града Требињa.
Члан 4.
Контакт особа за total group ће задужити реверсом све
кориснике мреже мобилним телефоном и одговарајућим претплатничким бројем.
Члан 5.
Корисник мреже ће користити профил који нема
ограничења за говор, смс и роминг, а у оквиру групе
све назначене могућности су без накнаде.
Члан 6.
Коришћење телефона у складу са чланом 5. За
службене сврхе подразумијева и накнаду за импулс.
Члан 7.
Градоначелник ће посебним актом одредити висину
трошка за службене разговоре ван мреже.
Члан 8.
Корисници који остваре већи утрошак од одобреног
исти ће фефундирати Граду од плате, односно
Одјељење за финансије ће за тај износ умањити плату
кориснику мреже.
Налог за плаћање износа из става 1 овог члана,
Одјељењу за финансије, даће контакт особа.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
одлука број:11-022-18/13 од 30.01.2013.године и 11022-18-1/13 од 5.04.2013.године.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Града Требиња.
Број: 11-022-22/14
Датум: 09.09.2014.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (
„Сл. гласник РС“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 58. Статута Града Требиња ( “Сл. гласник Града
Требиња“ број:2/13 и 5/14), члана 12.Одлуке о грађевинском земљишту (Службени гласник Града
Требиња број:1/08 и 8/11), Градоначелник Града
Требиња, д о н и о је

Датум: 00.10.2014. год.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије
I
У Комисију за продају и лицитацију, непосредном
погодбом и давања у привремени закуп грађевинског
земљишта у државној својини, именују се:
1. Борис Кундачина, предсједник
2. Борко Ћорлука, члан
3. Велибор Бодирога, члан
4. Весна Кукурић, замјеник предсједника
5. Бојан Чворо, замјеник члана
6. Слободанка Радовановић, замјеник члана
II
Комисија из претходног става овог Рјешења првешће
поступак продаје или давања у закуп грађевинског
земљишта у државној својини у складу са Одлуком о
грађевинском земљишту (Сл.гл.општине Требиње
број:1/08 и 8/11) и Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(Сл.гл.РС број:20/12).
III
Предсједник и замјеник Предсједника, као и чланови
и замјеници чланова именују се на мандатни период
од двије године
IV
Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се ван снаге
Рјешење број:11-111-15/2012 од 20.07.2012.године.
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Града Требиња.
Број: 11-111-17/14
Датум: 11.08.2014.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) а у вези са извршењем одредаба
Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2014.
годину („Службени гласник Града Требиња“, број
1/14), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са позиције 4152- дефинисане као грант за цивилну заштиту
у оквиру Одјељења за општу управу, у висини од
15.000,00 КМ, на позицију 5112 – дефинисану као
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката у оквиру истог Одјељења.

Датум: 00.10.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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: 11-400-483/14
Датум: 11.08.2014.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14) Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава на
позицији „капитални грантови“, грант за Женски
центар у оквиру Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности на грант ЈУ „Требињестан“ Требиње у
висини од 6.000,00 КМ.
II
Реалокација средстава из става I овог закључка
одобрава се из разлога што се нису стекли услови за
реализацију гранта „Женски центар“ Требиње.
III
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-481/14
Датум: 12.08.2014.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13 и 5/14), а у вези са Одлукoм о извршењу Буџета
Града Требиња за 2014. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 1/14), Градоначелник Града
Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ Музичка школа Требиње на
План утрошка средстава капиталног гранта плани-

Број: 8 - Страна: 5

раних Буџетом Града за 2014. годину на износ од
5.000,00 КМ (План број: 218/14 од 25.07.2014. године
– набавка музичке опреме за потребе наставног
процеса).
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: 11-400-457/14
Датум: 18.08.2014.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) а у вези са извршењем одредаба
Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2014.
годину („Службени гласник Града Требиња“, број
1/14), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са
позиције 4127- дефинисане као „расходи за стручне
услуге“ у оквиру Стручне службе Градоначелника, у
износу од 10.000,00 КМ, на позицију 4152 –
дефинисану као „грантови у земљи (грант гусларским
друштвима)“ у оквиру Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-511/14
Датум: 05.09.2014.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) а у вези са извршењем одредаба
Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2014.
годину („Службени гласник Града Требиња“, број
1/14), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са позиције 5113 дефинисане као „издаци за набавку постројења и опреме“, у висини од 18.000,00 КМ, на
позицију 4125 дефинисану као „расходи за текућа
одржавања“, а све 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: 11-400-533/14
Датум: 18.09.2014.год.

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

Датум: 00.10.2014. год.

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града Требиња, Вука Караџића, 89101 Требиње, на основу Рјешења број: 06-372-40/14 од 19.09.2014. године,
извршило је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-116, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Тини С-29.
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 Милан Грујичић, предсједница Скупштине
станара, самостално и без ограничења. За заступање је
овлаштен и Неђо Дурсун.
Број: 06-372-40/14
Датум: 08.09.2014. год.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
ОРГАНА
Мирјана Ратковић, с.р.
______________________________________________

Датум: 00.10.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 8 - Страна: 7

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Одлука о висини накнаде за рад чланова Одбора за жалбе запослених у Градској управи Града
Требиња,
2. Одлука о давању сагласности Територијалној ватрогасној јединици Требиње на утрошак средстава
прикупљених по основу примјене Закона о заштити од пожара за 2014. годину,
3. Одлука о разрјешењу директора ЈУ „Требињеспорт“ Требиње, на лични захтјев,
4. Одлука о именовању вршиоца дужности директора ЈУ „Требињеспорт“ Требиње,
5. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ „Требињеспорт“
Требиње,
6. Одлука о именовању чланова Комисије за избор директора ЈУ „Требињеспорт“ Требиње,

1
1
1
2
2
2

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука о увођењу пакета услуга мобилне телефоније – total group,
2. Рјешење о именовању чланова Комисије,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Закључак.

3
4
4
5
5
5
5

ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда

6

__________________________________________________________________________________________________

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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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 00.10.2014. год.

