СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LIII

Требиње, 05.09.2016. године

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
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 4127 дефинисане као „стручне услуге“ у
оквиру Одјељења за просторно уређење у износу од
12.000,00 КМ на позицију 4129 дефинисану као
„остали непоменути расходи“ у оквиру Одјељења за
општу управу.
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: 11-400-311-1/16
Датум: 01.08.2016. 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

Број: 9

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 и 8/12 и „Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 2/14, 6/14, 12/14, 3/15, 7/15, 3/16
и 8/16) у члану 55. Правилника тачка 2.2.6. „стручни
сарадник за административно техничке послове МЗ“ у
дијелу којим се дефинише број извршилаца број „9“
мијења се бројем „10“.
У истом члану тачка 5.4. „домар“ у дијелу којим се
дефинише услови за вршење послова иза ријечи „КВ
радник“ додају се ријечи „или средња стручна спрема
стечена четверогодишњим образовањем“.
Члан 2.
У члану 56. Правилника иза тачке 2.2.9. додаје се нова
тачка 2.2.9а. и гласи „самостални стручни сарадник за
туристичко информативне послове и израду пројеката
из области туризма“.
Опис послова и задатака: Врши стручне и управно
правне послове који се односе на област туристичко
информативних послова и израду пројеката из области туристичке информисаности. Сарађује са надлежним републичким органима, те организацијама и
институцијама, као и међународним организацијама у
вези са израдом пројеката за побољшање информисаности за туристичку понуду града. Учествује у
припреми и организацији провођења анкета и других
облика испитивања јавног мијења везаних за туристичку информисаност. Учествује у организовању туристичких манифестација у граду, као и у пројектима
за израду туристичких информативних брошура и
другог пропагандног материјала. Обавља и друге
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послове у складу са прописима и по налогу шефа
Одсјека и начелника Одјељења.
Број извршилаца: два (2).
Група и степен сложености: студијско аналитички,
сложени.
Услови за вршење послова: дипломирани менаџер
туризма 180 ЕЦТС бодова, 1 година радног искуства у
струци, положен стручни испит за рад у градској
управи.
Члан 3.
У члану 58. Правилника тачка 4.3.2. „виши стручни
сарадник књиговођа“ у дијелу којим се дефинише
број извршилаца број „1“ се мијења бројем „2“.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-16-2/16
Датум: 02.09.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града
Требиња даје
САГЛАСНОСТ
на Одлуку Управног одбора ЈУ за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Наша радост“
Требиње
I
Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈУ за
предшколско образовање и васпитање дјеце „Наша
радост“ Требиње број: 250/16 од 12.08.2016. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-17/16
Датум: 30.08.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града
Требиња даје

Датум: 05.09.2016. год.

САГЛАСНОСТ
на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ „Центар за
социјални рад“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ
„Центар за социјални рад“ Требиње број: 01-12-1/16
од 15.08.2016. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-18/16
Датум: 30.08.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града
Требиња даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ „Културни
центар“ Требиње

I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ „Културни центар“ Требиње број: 309/16 од 25.08.2016.
године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-20/16
Датум: 30.08.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града
Требиња даје

Датум: 05.09.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

САГЛАСНОСТ
на Одлуку о измјени и допуни Правилника о
организацији послова и радних задатака и
потребним радницима у ЈУ „Агенција за развој
малих и средњих предузећа Града Требиња“
Требиње
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјени и допуни
Правилника о организацији послова и радних задатака
и потребним радницима у ЈУ „Агенција за развој
малих и средњих предузећа Града Требиња“ Требиње
број: 134-07/16 од 11.07.2016. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-21/16
Датум: 05.09.2016. 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: 06-372-31/16 од 11.08.2016. године,
извршило је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-136, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Царице Милице број 6.
Оснивачи: 8 етажних власника (сувласника) зграде.
Дјелатност: 70320. Управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у правном промету самостално
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у оквиру својих дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде. Заступа Велијевић Менсудин, предсједник
Скупштине станара, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-31/16
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 11.08.2016. 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: 06-372-32/16 од 15.08.2016. године,
извршило је у Регистар заједнице етажних власника
стамбених зграда, у Регистарском листу број: 01-137,
упис оснивања Заједнице за управљање зградом,
Требиње, улица Никшићки пут број 14.
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 Мусић Влатка, предсједник Скупштине, самостално и без ограничења. За заступање је овлаштен и
Сувајац Милан.
Број: 06-372-32/16
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 15.08.2016. године Мирослав Бакоч, с.р.
______________________________________________
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Датум: 05.09.2016. год.

САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Закључак,
2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Градске управе Града Требиња,
3. Сагласност на Одлуку Управног одбора ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша
радост“ Требиње,
4. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ
„Центар за социјални рад“ Требиње,
5. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ
„Културни центар“ Требиње,
6. Сагласност на Одлуку о измјени и допуни Правилника о организацији послова и радних задатака и
потребним радницима у ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња“
Требиње.
ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
2. 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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