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Година LVIII                                                   Требиње, 15.03.2021. године                                                            Број: 3

На основу члана 59. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, брoj 

93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), члана 12. Правилника о 

поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 39. став 2. 

тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и претходно 

прибављене сагласности Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде број: 12.03.5-330-259/21 од 

16.02.2021. године, Скупштина Града Требиња на Четвртој 

сједници одржаној дана 10.03.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног огласа за давање  

у закуп пољопривредног земљишта у својини  

Републике Српске на подручју града Требиња  

путем усменог јавног надметања  
 

I 

1) Овом одлуком расписује се јавни оглас за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске (у даљем тексту: Републике) на подручју града 

Требиња путем усменог јавног надметања укупне 

површине 8,9272 hа.  

2) Пољопривредно земљиште у својини Републике које се 

даје у закуп, налази се у сљедећим катастарским 

општинама: Врпоље (4,152 hа), Чичево 2 (2,0 hа) и 

Драчево (2,7752 hа). 

3) Пољопривредно земљиште даје се у закуп по систему 

катастарске честице и блок парцеле, а подаци о истом 

биће наведени у Јавном огласу за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике.   
 

II 

Пољопривредно земљиштe у својини Републике из тачке I 

ове одлуке, даје се у закуп искључиво ради обављања 

пољопривредне производње, а према врсти производње која 

ће бити прецизирана јавним огласом. Понуђач може 

поднијети понуду само за једну врсту пољопривредне 

производње. 

III 

Пољопривредно земљиште из тачке I ове одлуке, даје се у 

закуп на период од 20 година за садњу воћњака, винограда 

и других вишегодишњих засада, а на период од 10 година за 

сточарску и расадничку производњу, уз могућност 

продужења уговора у складу са Законом о пољопривредном 

земљишту. 

IV 

Понуђач не може поднијети понуду на већу површину 

пољопривредног земљишта него што је максимално 

дозвољена у расписаном јавном огласу. 
 

V 

1) Почетна цијена закупнине једног хектара (1 hа) пољо-

привредног земљишта, из тачке I ове одлуке износи за: 

I класу 100 КМ, II класу 90 КМ, III класу 80 КМ, IV 

класу 70 КМ, V класу 60 КМ и VI, VII и VIII класу 40 

КМ.   

2) Годишња цијена закупа утврђује се поступком усменог 

јавног надметања, а у складу са чланом 43, 44, 45. и 46. 

Правилника о поступку давања у закуп пољопривре-

дног земљишта у својини Републике Српске. 

3) Ако је поднесена само једна пријава на јавно 

надметање, такву пријаву уколико је благовремена, 

потпуна и испуњава опште и посебне услове прописане 

јавним огласом, Комисија оцјењује као најповољнију, а 

износ закупнине утврђује на основу непосредне 

погодбе, али не по нижој цијени од почетне годишње 

цијене закупа пољопривредног земљишта прописане 

овим правилником. 

VI 

1) Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се 

прије закључења уговора о закупу у новчаном износу 

умањеном за износ уплаћене кауције.  

2) Годишња закупнина за остале године закупа уплаћује 

се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу. 
 

VII 

Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна 

друштва и предузетници који су регистровани за обављање 

пољопривредне дјелатности у складу са прописима који 
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регулишу ову област и физичка лица која се баве 

пољопривредном производњом, а који испуњавају опште 

услове додјеле у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике прописане чланом 3. Правилника о 

поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике (у даљем тексту: Правилник) и посебне 

услове из јавног огласа.  

VIII 

Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике имају привредна друштва, 

предузетници и физичка лица која немају закључен уговор 

о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у 

својини Републике.  

IX 

Одјељење за привреду Града Требиња ће у року од 30 дана 

од дана ступања на снагу ове одлуке истаћи Јавни оглас на 

огласној табли Града Требиња и објавити на службеној 

интернет страници Града Требиња. Јавни оглас остаје 

отворен 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана 

објављивања. Јавни оглас мора да садржи све елементе 

прописане чланом 13. Правилника.  
 

X 

1) Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике спроводи Комисија за давање у 

закуп пољопривредног земљишта коју формира 

градоначелник Града Требиња. 

2) Градоначелник Града Требиња ће, на основу доста-

вљеног обавјештења о резултатима давања у закуп 

пољопривредног земљишта, најдаље у року од 30 

(тридесет) дана од дана закључивања Јавног огласа, 

донијети коначну листу најповољнијих понуда за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике у складу са Правилником. 
 

XI 

1) Након спроведеног поступка, Скупштина Града 

Требиња ће донијети Одлуку о додјели пољопри-

вредног земљишта у закуп на приједлог градоначелника 

Града Требиња уз претходно прибављену сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопри-

вреде Републике Српске. 

2) На основу одлуке из претходног става градоначелник 

Града Требиња ће закључити уговор о закупу са 

изабраним понуђачима.   

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-122/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), чл. 50. и 51. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 

36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина 

Града Требиња на Четвртој сједници одржаној дана 

10.03.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

секретара Скупштине Града Требиња 
 

I 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање секретара 

Скупштине Града Требиња. 

II 

Општи и посебни услови и критерији за избор и именовање 

секретара Скупштине Града Требиња прописани су Законом 

о службеницима и намјештеницима у органима јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста у Градској управи Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 9/17, 

11/17, 13/17, 7/18, 11/18, 1/20 и 8/20). 
 

III 

Секретара Скупштине Града Требиња, на основу 

проведеног Јавног конкурса и приједлога Комисије за 

провођење поступка по Јавном конкурсу за избор и 

именовање секретара Скупштине Града Требиња именује 

Скупштина Града на вријеме трајања мандата Скупштине 

Града Требиња.  

IV 

Јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и најмање једном дневном листу 

доступном јавности на територији Републике Српске, са 

роком од 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса. 
 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-123/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 53. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 

36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина 

Града Требиња на Четвртој сједници одржаној дана 

10.03.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за провођење поступка по 

Јавном конкурсу за избор и именовање секретара 

Скупштине Града Требиња 
 

I 

У Комисију за провођење поступка по Јавном конкурсу за 

избор и именовање секретара Скупштине Града Требиња 

именују се: 

1. Стојанка Мисита, дипл. правник, 

2. Марица Милановић, дипл. правник, 

3. Борислав Грубач, дипл. правник, 
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4. Рајко Ћапин, дипл. менаџер у спорту и професор 

физичког васпитања, 

5. Јелена Карадеглија, дипл. правник. 
 

II 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су одредбама 

Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-124/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 

и члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња, на Четвртој сједници одржаној 

дана 10.03.2021. године, донијела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

I 

Утврђује се Листа стручњака потенцијалних чланова 

комисија за провођење јавних конкурса на основу којих 

Скупштина Града или градоначелник врше коначан избор 

или именовање, и то како слиједи: 

 

1. др Доброслав Ћук, 

2. Веселин Савић, дипл. инж. за производњу и менаџмент, 

3. Драган Поповић, магистар из области за производњу и 

менаџмент, 

4. Радмила Чичковић, дипл. економиста, 

5. Марко Бешењи, дипл. правник, 

6. др Радивоје Братић, 

7. Мирослав Крстовић, дипл. инж. маш.,  

8. Ковиљка Вучић, дипл. менаџер, 

9. Академик, проф. др Видомир Б.Ј. Парежанин, дипл. 

инж. маш.,  

10. Ненад Грковић, професор физике, 

11. Срђан Чабрило, дипл. инж. за производњу и менаџмент, 

12. Иван Копривица, дипл. инжењер електротехнике, 

13. Војислав Марић, дипл. економиста, 

14. Јелена Шегрт, дипл. правник, 

15. Здравко Кашиковић, дипл. инж. машинства, 

16. Зоран Пологош, дипл. правник, 

17. Јелена Карадеглија, мастер права, 

18. Маја Мићуновић, дипл. правник.  
 

II 

Посебним рјешењима Скупштина Града и градоначелник 

ће, у сваком конкретном случају именовати чланове 

комисије за провођење конкурсних процедура, након којих 

Скупштина или градоначелник врше коначан избор или 

именовање, а од којих ће, у саставу тих комисија бити 

одговарајући број чланова из тачке I ове одлуке. 

 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-125/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 

и члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на Четвртој 

сједници одржаној дана 10.03.2021. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова Комисије за додјелу стипендија 
 

I 

Чланови Комисије за додјелу стипендија: 
 

1. Здравко Бутулија, 

2. Бојан Шапурић, 

3. Тамара Дурсун, 

разрјешавају се дужности у напријед назначеној Комисији. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-126/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 

и члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), а у вези са тачком 5. Одлуке о стипендирању 

студената („Службени гласник Града Требиња“, број 15/16), 

Скупштина Града Требиња на Четвртој сједници одржаној 

дана 10.03.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за додјелу стипендија 

 

I 

 У Комисију за додјелу стипендија именују се: 
 

1. Бојан Шапурић, 

2. Миодраг Батинић, 

3. Ведрана Тадић Ивковић. 

 

II 

На првој конститутивној сједници Комисија ће изабрати 

предсједника.  

III 

Задаци Комисије утврђени су Одлуком о стипендирању 

студената („Службени гласник Града Требиња“, број 15/16). 
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IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-127/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 

и члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на Четвртој 

сједници одржаној дана 10.03.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу чланова  

Другостепене комисије за додјелу стипендија 

 

I 

Чланови Другостепене комисије за додјелу стипендија: 

 

1. Горан Вукоје, 

2. Васо Мијановић, 

3. Срђан Симовић, 

разрјешавају се дужности у напријед назначеној Комисији. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-128/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 

и члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), а у вези са тачком 9. подтачка 2. Одлуке о 

стипендирању студената („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16), Скупштина Града Требиња на 

Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. године, 

донијела је  

О Д Л У К У 

о именовању чланова  

Другостепене комисије за додјелу стипендија 

 

I 

 У Другостепену комисију  за додјелу стипендија именују 

се: 

1. Милан Ковач, 

2. Милан Филиповић, 

3. Милорад Надаждин. 

II 

На првој конститутивној сједници Комисија ће изабрати 

предсједника. 

III 

Задаци Комисије утврђени су Одлуком о стипендирању 

студената („Службени гласник Града Требиња“, број 15/16). 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-129/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 

и члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на Четвртој сједници оджаној 

дана 10.03.2021. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о начину 

финансирања набавке Рефлектора за потребе стадиона 

Полице у Требињу број: 09-013-201/20 од 03.09.2020. 

године („Службени гласник Града Требиња“, број 6/20). 

                                                               

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-133/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 348. став 4. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 

95/11, 60/15 и 107/19 ) и члана 39. став 2. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), чл. 36. и 72. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на 

Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. године, 

донијела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени некретнина 

 

I 

Град Требиње даје некретнине означене као к.ч. број 

608/303, описана као Мајин камен, пашњак, површине 386 

m2 и к.ч. број 608/304 описана као Мајин камен, пашњак, 

површине 390 m2, К.О. СП Горица, уписану у з.к. уложак 

број 23, власништво Град Требиње са 1/1 дијела, што 

одговара к.ч. брoј 117/35 и к.ч. број 117/36 К.О. Горица 1 

(нови операт) уписана у Пл. број 497 посјед Град Требиње у 

замјену за некретнине наведене у тачки II ове одлуке. 

 

II 

Мотичић Славиша даје некретнине означене као: 

- к.ч. број 741/1 К.О. СП Горица, описана као Пештари, 

ораница, површинe 832 m2, уписана у з.к. уложак број 

1697, власништво Мотичић (Мирка) Славиша са 1/1 

дијела што одговара к.ч. број 1691/1 К.О. Горица 1 

(нови операт) уписана у Пл. број 1731 посјед Мотичић 

Славиша са 1/1 дијела. 
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III 

1) На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени 

некретнина којим ће бити утврђена међусобна права и 

обавезе уговорних страна. 

2) Овлашћује се градоначелник Града Требиња Мирко 

Ћурић да поменути уговор потпише и овјери код 

овлаштеног нотарског службеника. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-134/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 348. став 4. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске, број 124/08, 58/09, 

95/11, 60/15 и 107/19) и члана 39. став 2. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), чл. 36. и 72. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на 

Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. године, 

донијела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени непокретности 

 

I 

Град Требиње даје некретнину означену као: 

- к.ч. број 752/57 К.О. СП Горица описана као Дубоки 

До, површине 15458 m2, к.ч. број 752/33 К.О. СП 

Горица, описана као Дубоки До, површине 14573 m2 и 

к.ч. број 752/236 описана као пашњак више Паштара, 

површине 885 m2 К.О. СП Горица, уписану у з.к. 

уложак број 2251, власништво Град Требиње са 1/1 

дијела, што одговара к.ч. број 1730/5, к.ч. број 1730/1 и 

к.ч. број 1730/6 К.О. Горица 1 (нови операт) уписана у 

Пл. број 1746, посјед Града Требиња са 1/1 дијела, у 

замјену за некретнине наведене у тачки II ове одлуке. 

 

II 

„Апис“ д.о.о. Требиње даје некретнине означене као: 

- к.ч. број 751/10 К.О. СП Горица, описана као Драчеве 

долине, површинe 2484 m2, к.ч. број 751/11 К.О. СП 

Горица, описан као Драчева долина, повшине 11925 m2 

уписане у з.к. уложак број 1364, власништво „Апис“ 

д.о.о. Требиње, што одговара к.ч. број 1732/2 и 1732/5 

К.О. Горица 1 (нови операт) и к.ч. број 1774/6 К.О. 

Горица 2, описан као Бањевци, површине 16506 m2 

уписана у ЛН број 4, право својине „Апис“ д.о.о. 

Требиње са 1/1 дијела у замјену за некретнину наведену 

у тачки I ове одлуке. 

III 

1) На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени 

некретнина којим ће бити утврђена међусобна права и 

обавезе уговорних страна. 

2) Овлашћује се градоначелник Града Требиња Мирко 

Ћурић да поменути уговор потпише и овјери код 

овлаштеног нотарског службеника. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-135/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 

95/11, 60/15 и 107/19), 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 чл. 

36. и 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина 

Града Требиња на Четвртој сједници одржаној дана 

10.03.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје непокретности у 

својини Града Требиња 
 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања - лицитације 

продаја грађевинског земљишта, односно грађевинскe 

парцеле у својини Града Требиња која је означена као: 

- к.ч. број 1770/63 К.О. СП Горица 2, описана као 

Бањевци, површине 400m2, уписана у Лист 

непокретности број 31, право својине Град Требиње са 

1/1 дијела. 

II 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке I 

ове одлуке, као и остали услови продаје утврдиће се 

Огласом о продаји грађевинског земљишта у својини града 

Требиња, у складу са Правилником о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 

 

III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања - 

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу 

од 10% од почетне продајне цијене, а на Јединствени рачун 

Трезора Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке, са назнаком броја огласа, најкасније 

два дана прије дана одређеног за одржавање усменог јавног 

надметања - лицитације. 

IV 

1) Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће 

се закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити 

купопродајну цијену на Јединствени рачун Трезора 

Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке. 

2) 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. 
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V 

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. 

VI 

Поступак усменог јавног надметања - лицитације 

грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-136/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 

и члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на Четвртој сједници одржаној 

дана 10.03.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о опредјељењу и инцијативи изградње нове Болнице у 

Требињу и преузимању обавеза у надлежности Града 
 

I 

Сходно предузетим активностима на реализацији пројекта 

изградње нове Болнице у Требињу (писмо о намјерама ЈЗУ 

Болница Требиње и пратеће сагласности, пројектни задатак 

за израду главног извођачког пројекта, урађених и 

презентованих идејних нацрта и рјешења, коресподенције 

са Министарством здравља и социјалне заштите РС и 

здравственим установама на територији града Требиња и 

др.), а сагледавајући до сада најбоље проводљиве моделе и 

праксе у земљи и региону, Скупштина Града Требиња 

исказује опредјељење и подноси иницијативу надлежном 

Министарству здравља и социјалне заштите РС за изградњу 

нове Болнице у Требињу (максималног нивоа здравствене 

заштите), по моделу „кључ у руке“ (пројектовање које 

укључује и израду студије изводљивости у складу са 

Пројектним задатком, изградњу и финансирање). 
 

II 

Град Требиње се обавезује и доноси Одлуку да ће преузети 

све обавезе у његовој надлежности које укључују, али се не 

ограничавају, на трошкове обезбјеђење грађевинског 

земљишта, односно погодне парцеле довољне површине за 

реализацију предметног пројекта (унутар градских 

грађевинских зона), укључујући и трошкове уређења 

земљишта и ренте, трошкове саобраћајног повезивања са 

главним магистралним правцима, трошкове прикључака 

објекта на електро, комуналну и др. инфраструктуру, као и 

израду СМ и УТ услова и пратећих елабората. 
 

III 

Град Требиње је предвидио одговарајући износ сопствених 

средстава, у складу са усвојеним Буџетом Града Требиња за 

2021. годину, који ће бити усмјерен за потребе 

финансирања наведених обавеза. 
 

IV 

За реализацију предметне одлуке, овлашћује се 

градоначелник. 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-137/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 36. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на Четвртој 

сједници одржаној дана 10.03.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о продаји основних средстава 
 

I 

Даје се сагласност да се изврши продаја основних средстава 

у власништву Града Требиња, наведених у табеларном 

приједлогу који је саставни дио ове одлуке. 
 

II 

Овлашћује се градоначелник Града Требиња да у складу са 

важећим прописима проведе поступак продаје основних 

средстава из тачке I ове одлуке. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-139/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, брoj 

97/16 и 36/19), члана 38. Закона о концесијама („Службени 

гласник Републике Српске“, број 59/13, 16/18 и 70/20) и 

члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на Четвртој сједници оджаној 

дана 10.03.2021. године, донијела је 
                                                                                     

О  Д  Л  У  К  У 
 

I 

Овом одлуком даје се сагласност за упис забиљежбе 

постојања уговора о концесији за изградњу и кориштење 

соларне фотонапонске електране „Требиње 1“ на подручју 

града Требиња на катастарској парцели број 1322/76 К.О. 

Зубци, уписана у Посједовни лист број 806/6, посједник 

Град Требиње и з.к. уложак број 1963, власник Град 

Требиње, закљученог између Републике Српске, Влада 

Републике Српске и Мјешовитог Холдинга „Електропри-
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вреда Републике Српске“ а.д. Требиње, број 01-32-13/20, 

05.05/360-117-5/20. 

II 

Упис забиљежбе постојања уговора о концесији у јавним 

евиденцијама о непокретностима, извршиће се код 

надлежне Републичке управе за геодетске и имовинско - 

правне послове Бања Лука, ПЈ Требиње у складу са 

прописима којима се уређује вођење јавних евиденција о 

некретнинама. 

III 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-140/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима једнице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 

36. став 2. тачка 23. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња, на Четвртој сједници, одржаној 

дана 10.03.2021. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању вршиоца дужности начелника  

Одјељења за финансије 
 

I 

Господин Миро Гредо, дипломирани економиста, именује 

се за вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије 

у Градској управи Града Требиња. 
 

II 

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије до коначног избора и 

именовања начелника тог Одјељења по објављеном 

конкурсу. 

III 

Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-141/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима једнице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 

36. став 2. тачка 23. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња, на Четвртој сједници, одржаној 

дана 10.03.2021. године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању вршиоца дужности начелника  

Одјељења за општу управу 

I 

Господин Ненад Милићевић, струковни менаџер из области 

менаџмента, именује се за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу у Градској управи Града 

Требиња. 

II 

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу до коначног избора и 

именовања начелника тог Одјељења по објављеном 

конкурсу. 

III 

Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-142/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима једнице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 

36. став 2. тачка 23. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња, на Четвртој сједници, одржаној 

дана 10.03.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању вршиоца дужности начелника  

Одјељења за туризам, пољопривреду и предузетништво 
 

I 

Господин Бојан Вучуревић, струковни економиста у 

области туризма, именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за туризам, пољопривреду и 

предузетништво у Градској управи Града Требиња. 
 

II 

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

начелника Одјељења за туризам, пољопривреду и 

предузетништво до коначног избора и именовања 

начелника тог Одјељења по објављеном конкурсу. 
 

III 

Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-143/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима једнице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 

36. став 2. тачка 23. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња, на Четвртој сједници, одржаној 

дана 10.03.2021. године, донијела је  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању вршиоца дужности начелника  

Одјељења за културу, породицу, спорт и образовање 
 

I 

Госпођа Слађана Скочајић, дипломирани економиста, 

именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења за 

културу, породицу, спорт и образовање у Градској управи 

Града Требиња. 

II 

Именована ће обављати послове вршиоца дужности 

начелника Одјељења за културу, породицу, спорт и 

образовање до коначног избора и именовања начелника тог 

Одјељења по објављеном конкурсу. 
 

III 

Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-144/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима једнице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 

36. став 2. тачка 23. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња, на Четвртој сједници, одржаној 

дана 10.03.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању вршиоца дужности начелника  

Одјељења за комунално-инспекцијске послове 
 

I 

Господин Спасоје Радовић, професор физичког васпитања, 

именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења за 

комунално-инспекцијске послове у Градској управи Града 

Требиња. 

II 

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

начелника Одјељења за комунално-инспекцијске послове до 

коначног избора и именовања начелника тог Одјељења по 

објављеном конкурсу. 

III 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-145/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) члана 18. став 2. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске”, број 68/07, 

109/12 и 44/16) и члана 36. став 2. тачка 35. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на 

Четвртој сједници, одржаној дана 10.03.2021. године, 

донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о разрјешењу директора  

ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње 
 

I 

Господин Марко Радић разрјешава се дужности директора 

ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње, на 

лични захтјев. 

II 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-146/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 36. став 2. тачка 35. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на 

Четвртој сједници, одржаној дана 10.03.2021. године, 

донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње 
 

I 

Госпођа Мирјана Путица, дипломирани инжењер 

информационих технологија, именује се за вршиоца 

дужности директора ЈУ „Туристичка организација Града 

Требиња“ Требиње.  

II 

Именована ће обављати послове вршиоца дужности 

директора до коначног избора директора ЈУ „Туристичка 

организација Града Требиња“ Требиње. 
 

III 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-147/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) члана 18. став 2. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске”, број 68/07, 

109/12 и 44/16) и члана 36. став 2. тачка 35. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на 

Четвртој сједници, одржаној дана 10.03.2021. године, 

донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о разрјешењу директора ЈУ „Дом младих“ Требиње 
 

I 

Господин Дејан Мирковић разрјешава се дужности 

директора ЈУ „Дом младих“ Требиње, на лични захтјев.  
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II 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-148/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 36. став 2. тачка 35. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на 

Четвртој сједници, одржаној дана 10.03.2021. године, 

донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

ЈУ „Дом младих“ Требиње 
 

I 

Господин Радивој Милић, дипломирани академски 

графичар, именује се за вршиоца дужности директора ЈУ 

„Дом младих“ Требиње.  

II 

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

директора до коначног избора директора ЈУ „Дом младих“ 

Требиње. 

III 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-149/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) члана 18. став 2. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске”, број 68/07, 

109/12 и 44/16) и члана 36. став 2. тачка 35. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на 

Четвртој сједници, одржаној дана 10.03.2021. године, 

донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о разрјешењу директора 

 ЈУ „Културни  центар“ Требиње 
 

I 

Госпођа Бранка Сарић разрјешава се дужности директора 

ЈУ „Културни центар“ Требиње, на лични захтјев.  
 

II 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-150/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 36. став 2. тачка 35. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на 

Четвртој сједници, одржаној дана 10.03.2021. године, 

донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

ЈУ „Културни центар“ Требиње 
 

I 

Господин Миљан Вуковић, магистар умјетности, именује се 

за вршиоца дужности директора ЈУ „Културни центар“ 

Требиње.  

II 

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

директора до коначног избора директора ЈУ „Културни 

центар“ Требиње. 

III 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-151/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 36. став 2. тачка 35. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), и тачке IX Одлуке о утврђивању 

критеријума за избор, именовања и разрјешења органа у 

јавним установама и јавним предузећима чији је оснивач 

Град Требиње („Службени гласник Града Требиња“, број 

4/17), Скупштина Града Требиња на Четвртој сједници 

одржаној дана 10.03.2021. године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о разрјешењу члана Управног одбора  

„Развојна агенција Града Требиња – TREDEA“ 

 

I 

Господин Данило Бендераћ разрјешава се са мјеста члана 

Управног одбора „Развојна агенција Града Требиња – 

TREDEA“, на лични захтјев.  

II 

Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-152/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

41/03), члана 36. став 2. тачка 35. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на Четвртој 

сједници одржаној дана 10.03.2021. године, донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора  

 „Развојна агенција Града Требиња – TREDEA“ 

 

I 

Господин Дражен Мијановић именује се на мјесто вршиоца 

дужности члана Управног одбора „Развојна агенција Града 

Требиња – TREDEA“, до завршетка поступка јавне 

конкуренције. 

II 

Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-153/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу чл. 46. став 4. и 48. став 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 45д. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на Четвртој 

сједници одржаној дана 10.03.2021. године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова  

Комисије за примопредају дужности 

 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица из 

члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за ЈУ 

„Туристичка организација Града Требиња“ Требиње, 

именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у Градској 

управи), 

2. Јелена Лучић, члан (запослена у Градској управи), 

3. Мирела Бендераћ, члан (запослена у ЈУ). 

 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена у 

Градској управи), 

2. Жељка Краљевић, замјеник члана (запослена у Градској 

управи), 

3. Жарко Вицо, замјеник члана (запослен у ЈУ). 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Законом о 

локалној самоуправи. 

V 
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-154/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу чл. 46. став 4. и 48. став 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 45д. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на Четвртој 

сједници одржаној дана 10.03.2021. године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова  

Комисије за примопредају дужности 

 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица из 

члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за ЈУ „Дом 

младих“ Требиње, именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у Градској 

управи), 

2. Јелена Лучић, члан (запослена у Градској управи), 

3. Зора Амбулија, члан (запослена у ЈУ). 
 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена у 

Градској управи), 

2. Жељка Краљевић, замјеник члана (запослена у Градској 

управи), 

3. Јелена Дутина, замјеник члана (запослена у ЈУ). 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Законом о 

локалној самоуправи. 

V 
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-155/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу чл. 46. став 4. и 48. став 7. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 45д. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на Четвртој 

сједници одржаној дана 10.03.2021. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова  

Комисије за примопредају дужности 
 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица из 

члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за ЈУ 

„Културни центар“ Требиње, именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у Градској 

управи), 

2. Јелена Лучић, члан (запослена у Градској управи), 

3. Маја Мићуновић, члан (запослена у ЈУ). 
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II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена у 

Градској управи), 

2. Жељка Краљевић, замјеник члана (запослена у Градској 

управи), 

3. Синиша Тасовац, замјеник члана (запослен у ЈУ). 
 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су Законом о 

локалној самоуправи. 

V 
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-156/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и 

члана 92. и 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 

8/17 и 9/18), Скупштина Града Требиња, на Четвртој 

сједници одржаној дана 10.03.2021. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о остваривању Програма рада 

Скупштине за период октобар – децембар 2020. године 

са годишњим извјештајем о раду.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-104/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-105/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07, 109/12 и 

44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021.  

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-106/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Дом 

младих“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-107/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Центар за 

информисање и образовање“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-108/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
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На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Културни 

центар“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-109/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Туристичка 

организација Града Требиња“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-110/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-111/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне здравствене установе 

„Апотека“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-112/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе 

„Требињеспорт“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-113/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Матични 

музеј Херцеговине у Требињу“ Требиње за 2021. 

годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-114/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 



       Датум: 15.03.2021. год.                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                      Број: 3- Страна:   13 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Чертвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Народна 

библиотека“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-115/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Развојне агенције Града 

Требиња TREDEA Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-116/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Екологија и 

безбједност“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-117/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 

78/11), тачке X и XI Одлуке о оснивању ЈП „Радник“ д.о.о. 

Требиње („Службени гласник Града Требиња“, број 15/16 и 

1/17), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавног предузећа „Радник“ 

Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-118/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Четвртој сједници одржаној дана 10.03.2021. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Програм рада Јавне установе „Базени“ 

Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-119/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 

78/11), тачке XIII Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње („Службени 

гласник Града Требиња“, број 9/18), члана 36. став 2. тачка 

40. и члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на Четвртој сједници одржаној 

дана 10.03.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-120/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 



       Датум: 15.03.2021. год.                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                      Број: 3- Страна:   14 

На основу члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18) и тачке XVII Одлуке о 

оснивању Аграрног фонда Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 1/17 и 15/17), Скупштина 

Града Требиња, на Четвртој сједници одржаној дана 

10.03.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм рада Аграрног фонда Града 

Требиња за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-121/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и 

члана 92. и 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 

8/17 и 9/18), Скупштина Града Требиња, на Четвртој 

сједници одржаној дана 10.03.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о положају и материјалном 

статусу пензионера на подручју града Требиња.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-130/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и 

чл. 92. и 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на Четвртој сједници одржаној 

дана 10.03.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о утрошку средстава за 

развој спорта града Требиња у 2020. години.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

3.  

Број:09-013-131/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и 

чл. 92. и 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на Четвртој сједници одржаној 

дана 10.03.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Информација о реализацији Пројекта 

„Реконструкција и доградња система водоснабдијевања 

и канализације Требиње“.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-132/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 

 

На основу члана 14. Закона о експропријацији („Службени 

гласник Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08, 

110/08 и 79/15) и члана 36. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), рјешавајући по захтјеву Мјешовити Холдинг 

„Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће 

а.д. Требиње Зависно предузеће „Хидроелектране на 

Требишњици“ акционарско друштво, Требиње, Скупштина 

Града Требиња на Четвртој сједници одржаној дана 

10.03.2021. године, донијела је 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 

На подручју града потребно је урадити стабилизацију и 

регулацију лијеве обале ријеке Требишњице, а захтјевни 

обухват налази се у катастарској општини Требиње (стари 

операт). Наиме, потребно је извршити потпуну 

експропријацију на дијелу катастарских честица означених 

као: 18, 1630/1, 5506/1, 12/3, 12/1, 6/1, 6/3, 5500/2 К.О. СП 

Требиње. На предеметном локалитету неопходно је 

извршити радове у циљу стабилизације и регулације лијеве 

обале ријеке Требишњице. 

Због тога Скупштина Града Требиња сматра да је основано 

да Влада Републике Српске донесе Одлуку у смислу члана 

14. Закона о експропријацији („Службени гласник 

Републике Српске“, број 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 

79/15) да је од општег интереса, извршити радове на 

стабилизацији и регулацији лијеве обале ријеке 

Требишњице, те да се у ту сврху може приступити потпуној 

експропријацији на дијеловима поменутих некретнина. 
 

Број:09-013-138/21 

Датум:10.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 58. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), а у вези са одредбама Посебног колективног 

уговора за запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 20/17, 86/18 и 21/20) и Закаључка Комисија за праћење, 

примјену и тумачење Посебног колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе Републике Српске 

број 19-04-45/2019 од 25.09.2019. године, Градоначелник 

Града Требиња, доноси 
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О Д Л У К У  

о непосредној примјени одредби Посебног колективног 

уговора за запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске 
  

I 

Овом одлуком утврђује се непосредна примјена одредби 

Посебног колективног уговора за запослене у области 

локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/17, 86/18 и 21/20) на запослене 

Градске управе Града Требиња. 
 

II 

(1) Сходно члановима 1. и 2. Посебног колективног уговора 

о измјенама и допунама посебног колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 21/20) 

утврђује се цијена рада у износу од 110 КМ. 

(2) Коефицијент за обрачун основне плате запослених 

утврђује се у распонима и разврстава у платне групе у 

зависности од потребног стручног знања, сложености 

послова, самосталности у раду и степена одговорности. 

(3) Послови се разврставају у платне групе са сљедећим 

коефицијентима за обрачун плате: 

1) прва платна група - послови неквалификованог 

радника......................................................................... 4,85, 

2) друга платна група - послови на којима се захтијева 

стручност која се стиче средњим образовањем у 

трајању од три године....................................... 4,95 - 5,80, 

3) трећа платна група - послови на којима се захтијева 

стручност која се стиче средњим образовањем у 

трајању од четири године..................................5,90 - 7,20, 

4) четврта платна група - послови на којима се захтијева 

стручност која се стиче специјализацијом на основу 

стручности средњег образовања ..................... 7,30 - 8,30, 

5) пета платна група - послови на којима се захтијева 

стручност која се стиче вишим образовањем или 

високим образовањем са остварених 180 ECTS бодова 

или еквивалент...................................................8,40 - 9,40, 

6) шеста платна група - послови на извршилачким радним 

мјестима на којима се захтијева стручност која се стиче 

високим образовањем у трајању од четири године или 

високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова 

или еквивалент...............................................9,50 - 14,40 и 

7) седма платна група - послови на руководећим радним 

мјестима на којима се захтијева стручност која се стиче 

високим образовањем у трајању од четири године или 

високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова 

или еквивалент...............................................14,50 - 20,95. 

(4) За обрачун основне плате запослених у кабинету 

градоначелника, који немају статус службеника или 

намјештеника примјењује се коефицијент седме платне 

групе уколико имају стручност која се стиче високим 

образовањем у трајању од четири године или високим 

образовањем са остварених 240 ECTS бодова или 

еквивалент. 

(5) Уколико запослени из става 3. овог члана немају 

стручност седме платне групе, за обрачун основне плате 

примјењује се коефицијент платне групе у зависности од 

захтијеваног степена стручне спреме. 
 

III 

Цијена рада и коефицијенти из тачке II ове одлуке 

примјењиваће се од 1. јануара 2021.године. 
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити 

објављена у „Службеном гласнику Града Требиња.“ 
 

Број:11-022-69/20                                   Градоначелник 

Датум:29.12.2020. године                    Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и чл. 58. и 73. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, дана 

19.02.2021. године, доноси 
 

О Д Л У К У 

о условима, начину и висини новчане дознаке за 

новорођено дијете у 2021. години 
 

I 

1) Овом одлуком уређују се услови, начин остваривања и 

висина новчане дознаке за новорођено дијете. 

2) Дознака за новорођено дијете је новчани износ на који 

има право родитељ или законски старатељ. 
 

II 

Услови за остваривање права из подтачке 2. претходне 

тачке су: 

- да је дијете живорођено у периоду од 01.01.2021. до 

31.12.2021. године, 

- да је дијете уписано у матичне књиге Републике Српске, 

- да је корисник дознаке држављанин Републике Српске - 

БиХ са пребивалиштем на подручју града Требиња 

најмање 2 (двије) године, непрекидно у односу на дан 

рођења дјетета.  

III 

1) Висина новчане дознаке за новорођено дијете износи: 

- за прворођено дијете:                                   150,00 КМ 

- за другорођено дијете:                                  300,00 КМ 

- за трећерођено дијете:                                  500,00 КМ 

- за четврторођено и свако наредно дијете: 800,00 КМ. 

2) Висина новчане дознаке, уколико један родитељ није 

запослен (активан тражилац посла или редован студент) 

на дан рођења дјетета, множи се са коефицијентом 1,5. 

3) Висина новчане дознаке, уколико су оба родитеља 

незапослена (активни тражиоци посла или редовни 

студенти) на дан рођења дјетета, множи се 

коефицијентом 3. 

4) Новчана помоћ ће се исплаћивати на текући рачун 

подносиоца захтјева, односно родитеља или законског 

старатеља новорођеног дјетета на сљеећи начин: 

- за прворођено и другорођено дијете у једнократном 

износу, 

- за трећерођено дијете у двије једнаке рате и то тако 

да се прва рата исплаћује након подношења захтјева, 

а друга четири мјесеца касније,  

- за четврто и свако наредно дијете у три једнаке рате 

и то да се прва рата исплаћује након подношења 
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захтјева, а друга и трећа у размаку од по четири 

мјесеца. 

IV 

1) Захтјев за остваривање права на новчану дознаку за 

новорођено дијете, родитељ или законски старатељ 

дјетета подноси Одјељењу за друштвене дјелатности, 

на обрасцу, путем протокола Градске управе. 

2) Подносилац захтјева је дужан поднијети захтјев 

најкасније у року од 3 мјесеца од дана рођења дјетета, у 

супротном се исти неће разматрати. 

3) Уз захтјев је потребно приложити: 

- Увјерење о пребивалишту/боравишту са подацима о 

свим адресама које се воде у евиденцији 

пребивалишта/боравишта (образац ПБ4А) за 

подносиоца захтјева, 

- Извод из матичне књиге рођених Републике Српске - 

БиХ за новорођено дијете, односно дијете на које се 

остварује право и за свако претходно рођено дијете у 

породици или ван ње уколико подносилац захтјева има 

старатељство (брига и старање), 

- доказ о старатељству над новорођеним дјететом или 

претходно рођеном дјецом (у случају старатељства), 

- Потврда надлежног органа о радном статусу родитеља 

(активни тражиоци посла) или потврда о редовном 

студирању, уколико један или оба родитеља нису 

запослена на дан рођења дјетета, 

- фотокопију текућег рачуна подносиоца захтјева. 
 

V 

Одјељење за друштвене дјелатности, након обраде захтјева 

из претходног члана, доставља градоначелнику приједлог 

рјешења, ради доношења одговарајућег акта за реализацију 

захтјева. 

VI 

Средства за провођење ове Одлуке обезбијеђена су у Буџету 

Града Требиња за 2021. годину, на позицији 4161- дознаке 

грађанима – дознаке за новорођенчад. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“ и важи за 

новорођену дјецу рођену од 01.01.2021. до 31.12.2021. 

године. 
 

Број:11-022-10/21                                   Градоначелник 

Датум:19.02.2021. године                    Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 5. и 21, члана 82. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 73. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, 

донио је 

О Д Л У К У 

о висини просјечне плате након опорезивања 

запослених у Градској управи Града Требиња  

за 2020. годину 
 

 

 

I 

Просјечна плата након опорезивања запослених у Градској 

управи Града Требиња, без плата функционера, за 2020. 

годину износи 888,00 КМ. 

II 

Просјечна плата након опорезивања из тачке I ове одлуке 

представља основицу за обрачун плата функционера Града 

Требиња, одборничког додатка за одборнике Града 

Требиња, јубиларних награда и новчане помоћи и накнада 

запосленима у Градској управи Града Требиња у 2021. 

години. 

III 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-3/21                                    Градоначелник 

Датум:16.02.2021. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2021. годину 

и приједлога Одјељења за друштвене дјелатности број: 

ИД/10-5-2021 од 03.02.2021. године, градоначелник Града 

Требиња, донио је 

О  Д  Л  У  К  У 

о расподјели гранта дефинисаног као  

„грант за суфинансирање пројеката из социјално – 

хуманитарних активности“ 
 

I 

Грант дефинисан као „грант за суфинансирање пројеката из 

социјално – хуманитарних активности“ планиран Буџетом 

Града Требиња за 2021. годину, у укупном износу од 

137.500,00 КМ, а у оквиру Одјељења за друштвене 

дјелатности, распоређује се како слиједи: 

- грант Градској организацији Црвеног крста Требиње у 

износу од 75.000,00 КМ, 

- грант Удружењу за хуманитарну помоћ „Имарет“ у 

износу од 2.500,00 КМ, 

- грант ЕЗХиП за Народну кухињу у износу од 60.000,00 

КМ. 

II 

1) Грантови из тачке I ове одлуке ће се реализовати 

сагласно Одлуци о извршењу Буџета Града Требиња за 

2021. годину, а на основу сагласности дате од стране 

градоначелника Града Требиња на програм утрошка 

планираних средстава које ће сачинити корисници 

грантова. 

2) Епархија Захумско Херцеговачка и Приморска, ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Требиње и Град Требиње 

закључиће Споразум о условима и начину кориштења 

средстава планираних за Народну кухињу. 
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III 

Ову одлуку ће реализовати Одјељење за финансије у 

сарадњи са Одјељењем за друштвене дјелатности. 
 

IV 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, 

а објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-4/21                                     Градоначелник 

Датум:15.02.2021. године                    Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2021. годину 

и приједлога Одјељења за друштвене дјелатности број: 

ИД/10-7-2021, градоначелник Града Требиња, донио је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о расподјели гранта дефинисаног као  

„грант јавним здравственим установама“ 
 

I 

Грант дефинисан као „грант јавним здравственим 

установама“, планиран Буџетом Града Требиња за 2021. 

годину, у укупном износу од 300.000,00 КМ, а у оквиру 

Одјељења за друштвене дјелатности, распоређује се како 

слиједи: 

- грант ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње у износу од 

200.000,00 КМ, 

- грант „подршка здравственим радницима“ у износу од 

50.000,00 КМ, 

- грант „подршка радницима који су давали и дају 

подршку здравственим радницима током пандемије“ у 

износу од 50.000,00 КМ. 
 

II 

Грантови из тачке I ове одлуке ће се реализовати сагласно 

Одлуци о извршењу Буџета Града Требиња за 2021. годину, 

а на основу сагласности дате од стране градоначелника 

Града Требиња на програм утрошка планираних средстава. 
 

III 

Ову одлуку ће реализовати Одјељење за финансије у 

сарадњи са Одјељењем за друштвене дјелатности. 
 

IV 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, 

а објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-18/21                                   Градоначелник 

Датум:03.03.2021. године                    Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

Ha основу члана, 59. и 82. став 3) 3акона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске",  број 

97/16 и 36/19) и чл. 58. и 73. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), а у вези са Одлуком o стипендирању студената 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16) и 

Правилником о условима и поступку остваривања права на 

стипендију број: 11-022-16/21 од 04.03.2021. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Kонкурса за додјелу стипендија 

редовним студентима првог циклуса студија  

за 2021. годину 
 

I 

Расписује се Конкурс за додјелу стипендија студентима 

првог циклуса студија, уписаним први пут као редовни 

студенти са сталним мјестом боравка на територији града 

Требиња. 

- Комисија за додјелу стипендија  ће у складу са 

Правилником о условима и поступку остваривања 

права на стипендију број: 11-022-16/21 од 04.03.2021. 

године утврдити редослијед првенства за добијање 

стипендија студентима уписаним први пут у II, III, IV, 

V или VI годину студија.   

Висина износа стипендије за мјесец по стипендисти ће 

износити: 

 Од редног броја 1 до редног броја 10 ранг листе 

утврђене од стране Комисије за додјелу стипендија, 

стипендија по студенту за мјесец ће износити 150 КМ; 

 Од редног броја 11 до редног броја 100 ранг листе 

утврђене од стране Комисије за додјелу стипендија, 

стипендија по студенту за мјесец ће износити 100 КМ.  
 

II 

Бодовање студената извршиће се у складу са Одлуком o 

стипендирању студената („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16) и Правилником о условима и 

поступку остваривања права на стипендију број: 11-022-

16/21 од 04.03.2021. године. 
 

III 

Конкурс објавити на Радио Требињу, сајту и огласној табли 

Града Требиња. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-17/21                                   Градоначелник 

Датум:04.03.2021. године                    Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 1. алинеја 7, члана 60, 61, 62. и 

члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 58, 

61, 62, 63. и 73. Статута Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

градоначелник Града Требиња, доноси 
 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о оснивању  

Градске управе Града Требиња 
 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Градске управе Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 8/17 и 11/18) 

члан 6. мијења се и гласи: 

„Одјељења Градске управе су:  



       Датум: 15.03.2021. год.                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                      Број: 3- Страна:   18 

1. Одјељење за општу управу, 

2. Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво, 

3. Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање, 

4. Одјељење за просторно уређење, 

5. Одјељење за финансије, 

6. Одјељење за борачко инвалидску заштиту и 

7. Одјељење за комунално-инспекцијске послове“. 

 

Члан 2. 

Члан 8. мијења се и гласи: 

 

У оквиру одјељења Градске управе организују се одсјеци 

као унутрашње организационе јединице, и то: 

У оквиру Одјељења за општу управу организују се одсјеци 

и то: 

- Одсјек за управне послове, 

- Одсјек – Центар за услуге грађанима,  

- Одсјек за заједничке послове.  

Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво 

функционише као цјелина без нижих организационих 

јединица. 

У оквиру Одјељења  за културу, породицу, спорт и 

образовање организују се одсјеци и то: 

- Одсјек за културу, 

- Одсјек за породицу и образовање, 

- Одсјек за спорт. 

У оквиру Одјељења за просторно уређење организују се 

одсјеци и то: 

- Oдсјек за управне послове из области грађења,  

- Одсјек за планирање, уређење и уступање грађевинског 

земљишта, 

- Одсјек за имовинско-правне послове. 

У оквиру Одјељења за финансије организују се сљедећи 

одсјеци, и то: 

- Одсјек за буџет и рачуноводство,  

- Одсјек за трезор.  

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту функционише 

као цјелина без нижих организационих јединица. 

У оквиру Одјељења за комунално-инспекцијске послове 

организују се одсјеци и то: 

- Одсјек за инспекцијске послове и послове комуналне 

полиције, 

- Одсјек за комуналне послове. 

 

Члан 3. 

У члану 10. ријечи „Одјељење за привреду“  мијењају се 

ријечима „Одјељење за туризам, пољопривреду и 

предузетништво“. 

Члан 4. 

У члану 11. ријечи „Одјељење за друштвене дјелатности“ 

мијењају се ријечима „Одјељење за културу, породицу, 

спорт и образовање“  

Члан 5. 

Члан 14. брише се. 

Члан 6. 

Члан 16. мијења се  и гласи: 

У оквиру Одјељења за комунално-инспекцијске послове 

обављају се сљедећи послови: 

 

 послови везани за заједничку комуналну потрошњу 

(водовод и канализација),  

 стручни и управно-правни послови који се односе на 

заштиту животне средине, 

 стручни и управно-правни послови из стамбене 

области,  

 прописује правила одржавања реда у зградама, 

 одлучује о увођењу посебне накнаде за етажне 

власнике, под условима прописаним посебним законом, 

ради осигурања средстава за радове хитних 

интервенција у зградама,  

 одређује висину закупнине за кориштење станова 

којима управља, те висину закупнине за државне 

станове на свом подручју под условима прописаним 

законом којим је уређено њихово кориштење,  

 одлучује о организовању послова одржавања зграда 

којима управља, висини накнаде за закуп и утврђује 

критерије и начине плаћања трошкова одржавања 

пословних просторија и станова у којима се обавља 

пословна дјелатност,  

 осигурава поступак исељења бесправно усељених особа 

у државне станове и заједничке просторије у зградама и 

обавља и друге законом утврђене послове у области 

становања,  

 други послови из стамбене области који му се додијеле 

у надлежност, 

 доноси одговарајуће акте о висини накнаде за трошкове 

уређења и опремања грађевинског земљишта, као и 

природне погодности тог земљишта (рента), 

 инспекцијског надзора,  

 комуналне полиције,  

 врши и друге послове који се утврде Законом и другим 

прописима. 

Члан 7. 

У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке 

ускладиће се одредбе Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Градске управе Требиње 

(„Службени гласник Града Требиња”, број 9/17, 11/17, 

13/17, 7/18, 11/18, 1/20 и 8/20). 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-19/21                                  Градоначелник 

Датум:09.03.2021. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________    

                                                                          

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 58. Статута Града Требињa („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2021. годину 

и приједлога Одјељења за борачко инвалидску заштиту 

број: ИД/08-22/21 од 15.03.2021. године, градоначелник 

Града Требиња, донио је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о расподјели гранта дефинисаног  

као „грант борачким категоријама“ 
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 I 

Грант дефинисан као „грант борачким категоријама“ 

планиран Буџетом Града Требиња за 2021. годину, у 

укупном износу од 85.000,00 КМ, а у оквиру Одјељења за 

борачко инвалидску заштиту, распоређује се како слиједи: 

- грант Градској борачкој организацији у износу од 

57.000,00 КМ, 

- остатак износа у висини од 28.000,00 КМ путем јавног 

позива на основу приложених пројеката борачким 

удружењима и фондацијама. 

 

II 

Грантови из тачке I ове одлуке ће се реализовати сагласно 

Одлуци о извршењу Буџета Града Требиња за 2021. годину, 

а на основу сагласности дате од стране градоначелника на 

програм утрошка планираних средстава које ће сачинити 

корисници грантова. 

III 

Грантовска средства ће се користити за финансирање 

програма везаних за борачке категорије, а износ средстава 

ће одобравати градоначелник на приједлог комисије коју ће 

градоначелник именовати посебним рјешењем. 

 

IV 

Ову одлуку ће реализовати Одјељење за финансије у 

сарадњи са Одјељењем за борачко инвалидску заштиту. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-23/21                                  Градоначелник 

Датум:15.03.2021. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 

и члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

градоначелник Града Требиња, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Градског савјета Града Требиња  

 

I 

У Градски савјет Града Требиња, именују се: 

1. Радослав Руњевац, члан 

2. Михајло Тешановић, члан 

3. Рајко Вуковић, члан 

4. др Доброслав Ћук, члан 

5. Јово Марић, члан 

6. Миленко Шараба, члан 

7. Божидар Вучуревић, члан 

8. Слободан Мрдић, члан 

9. Светозар Аћимовић, члан 

10. Миленко Чокорило, члан 

11. Гојко Бјелоглав, члан 

12. Ђорђо Одавић, члан 

13. Ђорђе Вучинић, члан 

14. Васо Кнежевић, члан 

15. Брано Дурсун, члан 

16. Михаило Мијановић, члан 

17. Мишо Станисављевић, члан 

18. Ристо Путица, члан 

19. Драган Анђелић, члан 

20. др Марко Вуковић, члан 

21. Олгица Цице, члан 

22. Милимир Лојовић, члан 

23. др Данило Милишић, члан 

24. Лука Петровић, члан 

25. Ристо Башић, члан 

26. Радослав Милошевић, члан. 

 

II 

Задаци Градског савјета Града Требиња су сљедећи: 

- прати реализацију свих активних развојних планова, 

- расправља о утицају актуелних развојних пројеката на 

комуналну и друштвену структуру Града Требиња, 

- на дневни ред ставља и перспективне планове развоја и 

идејна рјешења која прате контраверзне оцјене јавног 

мијења,  

- у оквиру својих могућности прати нове технологије у 

свим областима привреде, које су заступљене на нашем 

простору,  

- прати савремена културна дешавања у региону и 

предлаже корективне или нове правце у развоју културе 

и културног туризма у Требињу и Источној 

Херцеговини, 

- расправља о пројектима који нису потпуно или 

адекватно реализовани или због неких других 

околности нису дали боље резултате (аграр, 

производња робе широке потрошње, занатско услужни 

сектор), 

- тражи рјешења за свеобухватнију и ефикаснију 

ревитализацију села, 

- расправља и о свим друштвеним темама које интересују 

или су од виталне важности за грађане Требиња, 

- критички се осврће на све појаве и процесе који 

деградирају туристичку понуду Града, 

- указује на нове могућности развоја културе и културног 

туризма на основама које стимулишу развој пратећих 

дјелатности (аграр, угоститељство, хотелијерство), 

- у свом раду Савјет посебну пажњу посвећује еколошкој 

компоненти пројеката који су на било који начин 

агресивни према природи или према амбијенталној 

структури Града, 

- Савјет разматра питања Града и дјеловања невладиног 

сектора и рада различитих грађанских удружења. 

 

III 

Ступањем на снагу овог рјешења ставља се ван снаге 

Рјешење број: 11-111-35/18 од 28.06.2018. године. 

 

IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-111-4/21                                       Градоначелник 

Датум:15.02.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 58. Статута Града Требињa („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и 

члана 7. Правилника о условима и критеријима за финанси-

рање програма развоја спорта у општини Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/10 и 7/10), 

градоначелник Града Требиња, донио је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

I 

Средства Буџета Града Требиња планирана за финансирање 

програма развоја спорта на подручју града Требиња за 2021. 

годину, у износу од 400.000,00 КМ, распоређују се како 

слиједи: 
 

1. Грант за спортске организације (грант 

се реализује путем јавног позива) 
366.000,00 КМ 

2. Грант за одржавање, изградњу и 

реконструкцију спортских објеката, као 

и набавку опреме и реквизита 

14.000,00 КМ 

3. Грант за школски спорт 3.000,00 КМ 

4. Грант за припреме и учешће 

перспективних и врхунских спортиста 

на међународним такмичењима 

5.000,00 КМ 

5. Грант за усавршавање спортских 

стручњака и спортских радника 
2.000,00 КМ 

6. Грант за обезбјеђивање услова за 

спортске активности инвалидних лица 
3.000,00 КМ 

7. Грант за награде за постигнуте 

спортске резултате 
2.000,00 КМ 

8. Грант за резерву 5.000,00 КМ. 
 

II 

Расподјела средстава гранта за спортске организације 

дефинисаће се Јавним позивом. 
 

III 

1) Корисници средстава осталих грантова обавезни су 

Одјељењу за финансије и Одјељењу за друштвене 

дјелатности достављати кварталне извјештаје о 

намјенском утрошку средстава, а најкасније до 31.12. 

текуће године. 

2) Надзор над намјенским трошењем средстава вршиће др 

Митар Мрдић и Душан Руњевац, службеници Градске 

управе Града Требињa. 

IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требињa“. 
 

Број:11-66-11/21                                     Градоначелник 

Датум:02.03.2021. године                    Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/19), а на основу сагласности на 

реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06-

15-2021 од 01.02.2021. године, градоначелник Града 

Требиња, донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањује сљедећа позиција: 

у оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 5111 – Издаци за изградњу и прибављање објеката 

603.370,00 КМ, 

- Изградња бициклистичких стаза за износ од 50.000,00 

КМ, 

- Амфитеатар у Ластви за износ од 11.300,00 КМ,  

- Саобраћајница у Сјеверном логору за износ од 

100.000,00 КМ, 

- Техничка документација – западна обилазница за износ 

од 264.790 КМ, 

- Водоснабдијевање лијеве обале за износ од 6.600,00 

КМ, 

- Зграда на Тргу слободе за износ од 170.680,00 КМ, 

- 5112 – Издаци за реконструкцију и инвестиционо 

одржавање 100.000 КМ, 

- Спортска инфраструктура рефлектори на стадиону за 

износ од 100.000,00 КМ, 

- 5117 – Издаци за осталу нематеријалну производну 

имовину 20.780,00 КМ, 

- Урбанистички план за износ од 20.780,00 КМ, 

- 4152 – Грантови у земљи (Удружење корисника вода 

„Завође“) 8.730,00 КМ, 

а увећавају сљедеће позиције: 

у оквиру Одјељења за просторно уређење 

- 5111 – Издаци за изградњу и прибављање објеката 

703.740 КМ,  

- Ватрогасни дом за износ од 136.400 КМ, 

- Зграда ЦЕБ 2 за износ од 318.500,00 КМ, 

- Зграда БХ-6 за износ од 128.100,00 КМ, 

- Системи наводњавања Требињског поља за износ од 

20.740,00 КМ, 

- Спортска инфраструктура за износ од 100.000,00 КМ, 

- 4129 – Остали непоменути расходи 29.140,00 КМ. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-49/21                                    Градоначелник 

Датум:03.02.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/19) и на основу сагласности на 

реалокацију Одјељења за финансије број: 04-400-54-1/21 од 

10.02.2021. године, градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањују сљедеће позиције: 

- 4112 – расходи за бруто накнаде за износ од 1.203,00 

КМ, 

- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 1.500,00 

КМ, 

а увећавају позиције: 
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- 4129 – остали непоменути расходи за износ од 1.500 

КМ, 

- 6311 – издаци по основу пореза на додату вриједност за 

износ од 1.203,00 КМ, 

све у оквиру Буџета буџетског корисника ЈУ „Центар за 

информисање и образовање“ Требиње.  

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-70/21                                    Градоначелник 

Датум:12.02.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2020. годину, a на основу 

сагласности на реалокацију средстава Одјељења за 

финансије број: ИД-06-26-2021 од 15.02.2021. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањује сљедећа позиција: 

у оквиру Стручне службе градоначелника: 

- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 21.000 

КМ, 

а увећава сљедећа позиција: 

у оквиру Одјељења за финансије: 

- 4191 – расходи по судским рјешењима за износ од 

21.000 КМ. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-93/21                                    Градоначелник 

Датум:16.02.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/19) и на основу сагласности на 

реалокацију средстава Одјељења за финансије број: 04-400-

84-1/21 од 16.02.2021. године, градоначелник Града 

Требиња, донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањује сљедећа позиција: 

- 4122 – дефинисана као „расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих и транспортних 

услуга“ за износ од 200,00 КМ, 

а увећава позиција: 

- 4111 – дефинисана као „расходи за бруто плате“ за 

износ од 200,00 КМ, 

а све у оквиру Буџета буџетског корисника Јавне установе 

„Матични музеј Херцеговине у Требињу“ Требиње.  

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-90/21                                    Градоначелник 

Датум:19.02.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2021. годину и мишљења Одјељења за 

привреду број: ИД/04-12-2021 од 11.02.2021. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност „Аграрном фонду Града Требиња“ на 

План и програм рада усклађен са средствима 

одобреним Буџетом Града Требиња за 2021. годину 

(План и програм број: 33-1/21 и 33-2/21 од 09.02.2021. 

године). 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-101/21                                  Градоначелник 

Датум:19.02.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2021. годину и мишљења Одјељења за 

друштвене дјелатности број: 10-400-639-1/20 од 22.02.2021. 

године, градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност ЈУ „Студентски центар“ Требиња на 

План и програм утрошка средстава планираних 

Буџетом Града Требиња за 2021. годину (План и 

програм број: 03/20 од 13.01.2021. године). 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:10-400-639-2/20                               Градоначелник 

Датум:23.02.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2021. годину и мишљења Одјељења за 

привреду број: ИД-04-15-2021 од 24.02.2021. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње на План 

и програм рада усклађен са средствима одобреним 

Буџетом Града Требиња за 2021. годину (План и 

програм број: 28-1/21 од 22.02.2021. године). 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
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3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-120/21                                   Градоначелник 

Датум:25.02.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2021. годину и мишљења Одјељења за 

финансије број: 06-25-2021, градоначелник Града Требиња, 

донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност ЈУ „Требињеспорт“ Требиње на 

План утрошка капиталних средстава планираних 

Буџетом Града Требиња за 2021. годину (План број: 

31/21 од 04.02.2021. године), с тим, да ће се пренос 

средстава вршити у складу са оствареним приходима 

Буџета Града Требиња. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије, 

сходно реализованим приходима. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-400-50/21                                     Градоначелник 

Датум:04.03.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2021. годину и мишљења Одјељења за 

финансије број: ИД-06-65-2021, од 02.03.2021. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност ЈУ Гимназија „Јован Дучић“ 

Требиње на План утрошка средстава за набавку 

нефинансијске имовине планираних Буџетом Града 

Требиња за 2021. годину (План број: 01-72/1-21 од 

22.02.2021. године), с тим, да ће се пренос средстава 

вршити у складу са оствареним приходима Буџета 

Града Требиња. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије, 

сходно реализованим приходима. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-107/21                                  Градоначелник 

Датум:04.03.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2021. годину и мишљења Одјељења за 

друштвене дјелатности број: 10-61-12-1/21 од 02.03.2021. 

године, градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 

1. Даје се сагласност ЈУ ОШ „Свети Василије Острошки“ 

Требиње на План и програм утрошка средстава гранта 

планираних Буџетом Града Требиња за 2021. годину, и 

то 3.000,00 КМ за школска такмичења и 1.000,00 КМ за 

општински план инклузије (План број: 01-98-1/21 од 

26.02.2021. године), с тим, да ће се пренос средстава 

вршити у сходно реализованим програмима такмичења, 

усљед тренутне епидемиолошке ситуације. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-61-29/21                                      Градоначелник 

Датум:04.03.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2021. годину и мишљења Одјељења за 

финансије број: ИД-06-25-2021, градоначелник Града 

Требиња, донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње на План и 

програм утрошка средстава за набавку нефинансијске 

имовине планираних Буџетом Града Требиња за 2021. 

годину (План број: 182/21 од 03.02.2021. године), с тим, 

да ће се пренос средстава вршити у складу са 

оствареним приходима Буџета Града Требиња. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије, 

сходно реализованим приходима. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-147/21                                  Градоначелник 

Датум:04.03.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2021. годину и мишљења Одјељења за 

финансије број: 06-25-2021, градоначелник Града Требиња, 

донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност ЈУ „Дом младих“ Требиње на План 

утрошка средстава за набавку нефинансијске имовине 

планираних Буџетом Града Требиња за 2021. годину 

(План број: 54-02/21 од 12.02.2021. године), с тим, да ће 

се пренос средстава вршити у складу са оствареним 

приходима Буџета Града Требиња. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије, 

сходно реализованим приходима. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-148/21                                   Градоначелник 

Датум:04.03.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2021. годину и мишљења Одјељења за 

финансије број: ИД-06-69-2021 од 10.03.2021. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност ЈУ „Центар средњих школа“ 

Требиње на План утрошка средстава за набавку 

нефинансијске имовине планираних Буџетом Града 

Требиња за 2021. годину (План број: 03-143/1-21 од 

01.03.2021. године), с тим, да ће се пренос средстава 

вршити у складу са оствареним приходима Буџета 

Града Требиња. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије, 

сходно реализованим приходима. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-129/21                                   Градоначелник 

Датум:11.03.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2021. годину и на основу 

сагласности на реалокацију средстава Одјељења за 

финансије број: ИД-06-67-2021 од 05.03.2021. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањује сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

друштвене дјелатности: 

- 4152 – грант за културне манифестације за износ од 

1.876,00 КМ, 

а увећава сљедећа позиција: 

у оквиру ЈУ „Центар средњих школа“ Требиње: 

- 4124 – расходи за материјал за посебне намјене за износ 

од 1.876,00 КМ.  

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-157/21                                  Градоначелник 

Датум:11.03.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2021. годину и мишљења Одјељења за 

финансије број: ИД-06-69-2021 од 10.03.2021. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност ЈУ „Народна библиотека“ Требиње 

на План утрошка средстава за набавку нефинансијске 

имовине планираних Буџетом Града Требиња за 2021. 

годину (План број: 041-1-2/21 од 05.03.2021. године), с 

тим, да ће се пренос средстава вршити у складу са 

оствареним приходима Буџета Града Требиња. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије, 

сходно реализованим приходима. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-158/21                                  Градоначелник 

Датум:11.03.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Статут Јавне установе  

„Матични музеј Херцеговине у Требињу“  
 

I 

Даје се сагласност на Статут Јавне установе „Матични музеј 

Херцеговине у Требињу“, број: 16/21 од 01.02.2021. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-1/21                                        Градоначелник 

Датум:10.02.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Одлуку о увећању броја дјеце по васпитним групама 

у Јавној установи за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о увећању броја дјеце по 

васпитним групама у Јавној установи за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, 

број: 3059-5/20 од 25.09.2020. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-8/21                                       Градоначелник 

Датум:24.02.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, даје 
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С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у ЈУ „Дом младих“ Требиње 
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у ЈУ „Дом младих“ Требиње, број: 87-03/21 

од 03.03.2021. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-15/21                                     Градоначелник 

Датум:08.03.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у ЈУ „Базени“ Требиње 
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у ЈУ „Базени“ Требиње, број: 46/21 од 

10.03.2021. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-22/21                                     Градоначелник 

Датум:10.03.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), а у вези са чланом 59. Статута града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 

о престанку важења Правилника о раду у Градској 

управи Града Требиња 
 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се престанак важења 

Правилника о раду у Градској управи Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 7/17 и 8/18). 
 

Члан 2. 

Плате, накнаде и друга примања запослених службеника и 

намјештеника у Градској управи Града Требиња, која се 

исплаћују из буџета Града Требиња, утврђују се 

Колективним уговором за запослене у Градској управи 

Требиње, закљученим дана 17. фебруар 2021. године, 

између предсједника Синдикалне организације „Градска 

управа“ Требиње и Градоначелника Требиња и Посебним 

колективним уговором за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/17, 86/18 и 21/20). 
 

Члан 3. 

Овај правилник престаје да важи даном ступања на снагу 

Колективног уговора за запослене у Градској управи Града 

Требиња, наведеног у члану 2. овог правилника, а исти ће 

бити објављен у „Службеном гласнику Града Требиња “.  
 

Број:11-022-11/21                                     Градоначелник 

Датум:19.02.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
 

Ha основу члана 82. став 3. 3акона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 

и Одлуке о стипендирању студената („Службени гласник 

Града Требиња“, број 15/16,) градоначелник Града Требиња, 

донио је 

ПРАВИЛНИК 

о условима и поступку остваривања 

 права на стипендију 
 

I 

Овим правилником ближе се утврђује поступак и 

критеријуми за остваривање права на стипендију  

студентима уписаним први пут као редовни студенти  

првог циклуса студија са пребивалиштем на подручју града 

Требиња, водећи рачуна о успјеху током школовања  и 

социјалном статусу подносиоца захтјева. 
 

II 

Редовни студенти друге и наредних година првог циклуса 

студија могу конкурисати за додјелу стипендија под 

сљедећим условима: 

- Да је подносилац захтјева држављанин РС са сталним 

мјестом боравка на територији града Требиња, 

- Да подносилац захтјева није корисник стипендије или 

другог вида помоћи (кредит) одобрене од стране 

правног или физичког лица, 

- Да је пoдносилац захтјева уписан први пут као редован 

студент II, III, IV, V или VI године студија, 

- Студенти другог и трећег циклуса студија као и 

апсолвенти, немају право на стипендију по овом 

правилнику. 

III 

Висину износа стипендије за мјесец по стипендисти 

утврђује градоначелник Одлуком о расписивању конкурса 

за додјелу стипендија редовним студентима првог циклуса 

студија, а исплаћиваће се за 10 мјесеци у години. 
 

IV 

Број бодова по основу просјечне оцјене добије се на начин 

да се просјечној оцјени 6 додјељује 0 бодова. Свако 

повећање просјечне оцјене од 0,10 носи по један бод, тј: 

- Просјечна оцјена    6      број бодова        0  

- просјечна оцјена     6,1   број бодова        1 

- просјечна оцјена      6,2   број бодова       2 

...    ...    .... до 

- просјечна оцјена      9,8   број бодова       38 
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- просјечна оцјена      9,9   број бодова       39 

- просјечна оцјена      10   број бодова        40. 

 

V 

Подносиоци захтјева, редовни студенти, без оба родитеља 

бодују се са 45  бодова. 

Подносиоци захтјева, редовни студенти, без једног 

родитеља бодују се са 35 бодова.  

Подносиоци захтјева, редовни студенти, оба родитеља 

незапослена бодују се са 30 бодова. 

Подносиоци захтјева, редовни студенти, чија примања 

родитеља (плата, пензија) не прелазе износ од 800,00 KM 

бодују се са 20 бодова. 

Подносиоци захтјева, редовни студенти, чија примања 

родитеља (плата, пензија) прелазе износ од 800,00 KM 

бодују се са 15 бодова. 

Уколико су родитељи разведени, студент не прима 

алиментацију, а други родитељ остварује примања у износу 

до 800,00 КМ  (плата, пензија) бодује се са 25 бодова.  

Уколико су родитељи разведени, студент не прима 

алиментацију, а други родитељ остварује примања у износу 

преко 800,00 КМ  (плата, пензија) бодује се са 20 бодова.  

Уколико су родитељи разведени, студент прима 

алиментацију, а други родитељ остварује примања у износу 

до 800,00 КМ  (плата, пензија) бодује се са 15 бодова.  

Уколико су родитељи разведени, студент прима 

алиментацију, а други родитељ остварује примања у износу 

преко 800,00 КМ  (плата, пензија) бодује се са 10 бодова.  

Уколико је подносилац захтјева, редован студент у брачној 

заједници, а супружник незапослен  бодује се са 25 бодова. 

Уколико је подносилац захтјева, редован студент у брачној 

заједници, а примања супружника не прелазе 800,00 КМ 

бодује се са 20 бодова.  

Уколико је подносилац захтјева, редован студент у брачној 

заједници, а примања супружника прелазе 800,00 КМ 

бодује се са 15 бодова.  

Уколико просјечна мјесечна примања родитеља, у 

посљедња три мјесеца пред расписивање Конкурса за 

додјелу стипендија прелазе 1.700,00 КМ  подносилац 

захтјева не остварује право на стипендију. 

 

VI 

1) Подносиоци захтјева, редовни студенти, инвалиди, 

према категорији инвалидности бодују се : 

- I     категорија бодује се са 10 бодова 

- II    категорија бодује се са 8,5 бодова  

- III   категорија бодује се са 7 бодова 

- IV   категорија бодује се са 5 бодова. 

2) Подносиоци захтјева, редовни студенти чији je један 

или оба родитеља инвалид  према категорији 

инвалидности бодују се: 

- I      категорија бодује се са 5 бодова 

- II     категорија бодује се са  4 бода  

- III   категорија бодује се са 3 бода 

- IV   категорија бодује се са 2 бода. 

 

VII 

1) Право на стипендију остварују студенти који имају 

највећи збир бодова из тачака IV, V и VI овог 

Правилника. 

2) У случају истог броја бодова предност има студент 

који има већи број бодова остварених по тачки V овог 

Правилника. 

VIII 

Прилози уз пријаву, које су редовни студенти дужни 

доставити Комисији уз захтјев за стипендирање су: 

- потврда факултета да je подносилац захтјева уписан 

први пут као редован студент  II, III, IV, V или VI  

године студија са просјеком оцјена свих година 

студирања; 

- ЦИПС-ова потврда пребивалишта; 

- ако један или оба родитеља нису живи извод из матичне 

књиге умрлих; 

- фотокопија рјешења о инвалидитету (уколико постоји); 

- потврда да се један или оба родитеља налазе на 

евиденцији незапослених лица надлежног Завода за 

запошљавање или потврда из Пореске управе РС да 

нема пореза и доприноса на приходе и примања; 

- потврда о просјеку примања  једног или оба родитеља 

за посљедња три мјесеца пред расписивање Конкурса за 

додјелу стипендија; 

- ако је неко од родитеља пензионер, увјерење Фонда 

ПИО о просјечној пензији за посљедња три мјесеца 

пред расписивање Конкурса за додјелу стипендија; 

- уколико су родитељи разведени, рјешење Суда о 

разводу родитеља, а уколико студент не прима 

алиментацију и овјерену изјаву студента да не прима 

алиментацију; 

- ако је студент у брачној заједници, извод из матичне 

књиге вјенчаних и потврда о просјеку примања 

супружника за посљедња три мјесеца пред расписивање 

Конкурса за додјелу стипендија, односно потврда са 

надлежног Завода за запошљавање или потврда из 

Пореске управе РС да нема пореза и доприноса на 

приходе и примања; 

- изјаву у којој под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу изјављује да су сва 

приложена документа вјеродостојна и тачна и да не 

прима другу стипендију или материјалну помоћ за 

студирање; 

- фотокопију текућег рачуна студента, подносиоца 

захтјева; 

- овјерену изјаву да није у радном односу. 

Сви документи се достављају у оригиналу или овјереним 

копијама и не смију бити старији од три мјесеца. 
 

IX 

Редовни студенти, подносиоци захтјева, могу остварити 

право на стипендију ако до дана затварања Јавног конкурса 

нису навршили 26 година живота.  
 

X 

Захтјеви студената који не доставе сва потребна документа, 

на основу којих ће комисија одлучивати и утврђивати 

редослијед првенства, ће се одбацити. 
 

XI 

Комисија има право провјерити вјеродостојност и тачност 

сваког достављеног документа. 

Ако Комисија, послије провјере, утврди да достављени 

подаци нису тачни или да су лажни, захтјев ће одбацити. 
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XII 

Ступањем на снагу овог правилника ставља се ван снаге 

Правилник о условима и поступку остваривања права на 

стипендију („Службени гласник Града Требиња“, број 

16/17) и Правилник о измјени Правилника о условима и 

поступку остваривања права на стипендију („Службени 

гласник Града Требиња“, број 10/19). 
 

XIII 

Правилник ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-16/21                                     Градоначелник 

Датум:04.03.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 240. став 4. Закона о раду („Службени 

гласник Републике  Српске“, број 1/16 и 66/18), члана 7. 

Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), у вези са одредбама 

Посебног колективног уговора за запослене у области 

локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/17, 86/18 и 21/20) Синдикат 

локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике 

Српске, Савез синдиката Републике Српске - Синдикална 

организација „Градска управа“ Требиње и Градоначелник 

Града Требиња,  закључили су  
 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ТРЕБИЊА 
 

ГЛАВА I  

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

(1) Колективним уговором за запослене у органима 

јединице локалне самоуправе у Граду Требињу (у даљем 

тексту: Колективни уговор) уређују се права, обавезе и 

одговорности градских службеника, намјештеника и 

запослених који немају статус службеника (у даљем тексту: 

запослени), која проистичу из рада и по основу рада, као и 

друга питања која нису на потпун и цјеловит начин уређена 

Законом о локалној самоуправи, Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, 

Законом о статусу функционера јединица локалне 

самоуправе, Законом о раду, плата запослених, 

коефицијенти за обрачун плате запослених,  друга примања 

запослених, право на помоћ, права у случају престанка 

радног односа, услове за рад синдиката, те право на штрајк, 

као и друга питања од значаја за уређивање односа између 

запослених, с једне стране, и јединице локалне самоуправе 

као послодавца (у даљем тексту: послодавац), с друге 

стране.  

(2) Одредбама овог колективног уговора не може се 

утврдити мањи обим права од права која су одређена 

законима из става 1. овог члана. 

(3) Граматички изрази употријебљени у Колективном 

уговору за означавање мушког и женског рода 

подразумијевају оба пола. 
 

ГЛАВА II  

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ  

Члан 2. 

 (1) Права, обавезе и одговорности из радног односа морају 

бити усклађени са прописима из члана 1. став 1. 

Колективног уговора. 

(2) Пријем у радни однос, општи и посебни услови за 

заснивање радног односа, приправнички стаж, пробни рад, 

стручно оспособљавање и усавршавање запослених, 

повратак на посао након истека функције, распоређивање 

запослених, прековремени рад, дисциплинска и материјална 

одговорност, престанак радног односа,  оцјена рада и 

напредовање запослених, заштита права запослених 

регулисани су прописима из члана 1. став. 1. Колективног 

уговора и нису предмет Колективног уговорa. 
 

ГЛАВА III  

ПЛАТЕ И НАКНАДЕ 

Члан 3. 

(1) Запослени за обављени рад има право на плату као и 

накнаду у складу са законом и Колективним уговором.  

(2) Најнижа плата за запослене је најнижа плата утврђена у 

складу са Законом о раду.  

Члан 4. 

 (1) Запослени има право на мјесечну плату. 

 (2) Начин обрачуна и исплата плате зависе од радног мјеста 

запосленог и платне групе. 

 (3) Плата се исплаћује у текућем мјесецу за претходни 

мјесец, а средства за бруто плате обезбјеђују се у буџету 

јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 5. 

 (1) Основна плата обрачунава се и исказује мјесечно за 

пуно радно вријеме према радном мјесту и одговарајућој 

платној групи. 

 (2) Основна плата из става 1. овог члана је производ цијене 

рада  и коефицијента утврђеног према платној групи. 

 (3) Увећања основне плате на пословима који се према 

посебним прописима сматрају пословима са посебним 

условима рада урачуната су у износ основне плате из става 

2. овог члана и не могу се посебно исказивати. 

 (4) Основна плата за сваку навршену годину стажа 

осигурања увећава се на начин утврђен прописима који 

уређују плате запослених у републичким органима управе. 

(5) Цијена рада је основ за обрачун плата, а одређују је 

заједнички учесници Колективног уговора, односно иста се 

утврђује у складу са Законом о раду. 

(6) Учесници у закључивању Колективног уговора утврђују 

цијену рада у износу  од 110,00 КМ, која је утврђена у 

складу са чланом 5. овог члана. 
 

Члан 6. 

(1) Коефицијент за обрачун основне плате запослених 

утврђује се у распонима и разврстава у платне групе у 

зависности од потребног стручног знања, сложености 

послова, самосталности у раду и степена одговорности. 

(2) Послови се разврставају у платне групе са сљедећим 

коефицијентима за обрачун плате: 

1) прва платна група - послови неквалификованог радника 

....................................................................................... 4,85, 

2) друга платна група - послови на којима се захтијева 

стручност која се стиче средњим образовањем у 

трајању од три године ...................................... 4,95 - 5,80, 
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3) трећа платна група - послови на којима се захтијева 

стручност која се стиче средњим образовањем у 

трајању од четири године .................................5,90 - 7,20, 

4) четврта платна група - послови на којима се захтијева 

стручност која се стиче специјализацијом на основу 

стручности средњег образовања ..................... 7,30 - 8,30, 

5) пета платна група - послови на којима се захтијева 

стручност која се стиче вишим образовањем или 

високим образовањем са остварених 180 ECTS бодова 

или еквивалент...................................................8,40 - 9,40, 

6) шеста платна група - послови на извршилачким радним 

мјестима на којима се захтијева стручност која се стиче 

високим образовањем у трајању од четири године или 

високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова 

или еквивалент............................................9,50 - 14,40 и 

7) седма платна група - послови на руководећим радним 

мјестима на којима се захтијева стручност која се стиче 

високим образовањем у трајању од четири године или 

високим образовањем са остварених 240 ECTS бодова 

или еквивалент ..............................................14,50 - 20,95. 

(3) За обрачун основне плате запослених у кабинету 

градоначелника, који немају статус службеника или 

намјештеника примјењује се коефицијент седме платне 

групе уколико имају стручност која се стиче високим 

образовањем у трајању од четири године или високим 

образовањем са остварених 240 ECTS бодова или 

еквивалент. 

(4) Уколико запослени из става 3. овог члана немају 

стручност седме платне групе, за обрачун основне плате 

примјењује се коефицијент платне групе у зависности од 

захтијеваног степена стручне спреме. 

(5) Ако радник који је распоређен на радно мјесто не 

испуњава услове у погледу стручне спреме прописане за 

радно мјесто, или нема положен стручни испит или други 

одговарајући испит, одређује му се коефицијент тог радног 

мјеста умањен за 20%. 

Члан 7. 

Основна плата приправника са високим, вишим или 

средњим образовањем утврђује се и исплаћује у износу од 

80% плате треће, пете или шесте платне групе из члана 6. 

став 2. Колективног уговора. 
 

Члан 8. 

(1) Основна плата запосленог може се увећати по основу 

посебних резултата рада и то: 

1) на приједлог шефа одсјека максимално до 15% 

2) на приједлог начелника одјељења максимално до 20% 

3) на приједлог Градоначелника максимално до 30% 

што ће се утврдити рјешењем које доноси градоначелник. 
 

Члан 9. 

(1) Запослени који по налогу руководиоца раде дуже од 

пуног радног времена за сваки час рада имају право на један 

час компензујућег радног времена. 

(2) Вријеме из става 1. овог члана прерачунава се 

тромјесечно у слободне дане и часове, које су запослени 

дужни да искористе најкасније у року од шест мјесеци. 
 

Члан 10. 

(1) Основна плата запослених увећава се: 

1) по основу рада ноћу - 35%, 

2) за рад на дане државног празника и друге дане у које се 

по закону не ради - 50% и 

3) по основу рада на радном мјесту са повећаним ризиком - 

15%. 

(2) Различити основи увећања плате из овог члана 

међусобно се не искључују. 
 

Члан 11. 

Законом о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе, Правилником о 

дисциплинској и материјалној одговорности запослених у 

Градској управи и другим важећим прописима, уређује се 

покретање и вођење поступка за утврђивање дисциплинске 

одговорности због повреда радне дужности службеника и 

намјештеника у Градској управи. 
 

Члан 12. 

(1) Основна плата запосленог може се умањити због 

непостизања одговарајућих резултата рада  у току 

мјесеца максимално до 30% што ће се утврдити 

рјешењем уз претхoдну сагласност запосленог, а које се 

не уписује у јединствен регистар запослених који води 

службеник из области управљања људским ресурсима. 

(2) Дестимулативни дио плате (умањење основне плате) за 

сваког запосленог у Градској управи Града Требиња, на 

приједлог начелника одјељења или руководиоца 

Службе која има статус организационе јединице 

рјешењем утврђује градоначелник. Дестимулативни дио 

плате (умањење основне плате) за начелнике одјељења 

и руководилаца служби које имају карактер основне 

организационе јединице рјешењем утврђује 

градоначелник. 

Члан 13. 

Послодавац запосленима на терет материјалних трошкова 

исплаћује: 

(1) дневницу за службено путовање у Републици Српској, 

Федерацији БиХ и у иностранству - у висини коју одреди 

Влада Републике Српске посебним актом,  

(2) отпремнину приликом одласка запосленог у пензију – у 

висини три просјечне мјесечне плате након опорезивања, 

обрачунате запосленом за посљедњи мјесец прије одласка у 

пензију, 

(3) накнаду за повећање трошкова боравка за вријеме рада 

на терену – 10% од утврђене цијене рада,  

(4) накнаду плате за првих 30 дана привремене 

спријечености за рад у висини од 85% од основа за обрачун 

накнаде плате за вријеме привремене спријечености за рад у 

складу са прописима којима се регулише здравствено 

осигурање,  

(5) регрес за коришћење годишњег одмора – у висини 

најниже плате у Републици Српској,  

(6) трошкове једног топлог оброка за вријеме једног радног 

дана, као и у случају обављања прековременог рада дужег 

од три часа дневно – у висини од 0,75 % просјечне мјесечне 

плате након опорезивања у Републици Српској за 

претходну годину, за сваки радни дан запосленог,  

(7) накнаду трошкова за коришћење сопственог аутомобила 

приликом обављања службеног посла по налогу послодавца 

- у висини до 20% од цијене горива по једном литру за 

сваки пређени километар. 
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Члан 14. 

Запослени има право на накнаду трошкова превоза у складу 

са Правилником о накнади трошкова превоза на посао и са 

посла. 

Члан 15. 

(1) Запосленом и његовој породици одобрава се помоћ у 

случају: 

1) смрти запосленог - у висини три последње просјечне 

плате након опорезивања запослених исплаћене у Градској 

управи у претходној години,  

2) смрти члана уже породице - у висини двије последње 

просјечне плате након опорезивања запослених исплаћене у 

градској управи у претходној години,  

3) тешке инвалидности запосленог (која је категорисана од 

стране надлежног органа) – у висини двије посљедње 

просјечне плате након опорезивања запослених исплаћене у 

Градској управи у претходној години,  

4) дуготрајне болести или дуже неспособности за рад усљед 

повреде запосленог (утврђене од стране љекарске комисије) 

- у висини једне просјечне плате након опорезивања 

запослених исплаћене у Градској управи у претходној 

години,  

5) изградње надгробног споменика запосленом који је 

изгубио живот приликом обављања службене дужности – у 

висини три последње просјечне плате након опорезивања 

запослених исплаћене у Градској управи у претходној 

години,  

6) рођења дјетета – у висини једне просјечне плате након 

опорезивања запослених исплаћене у Градској управи у 

претходној години,  

7) новчану накнаду за посебне резултате рада – у висини до 

једне просјечне плате након опорезивања запосленог 

остварене у претходном мјесецу прије додјељивања 

награде.  

(2) Уколико више чланова породице испуњава услове на 

остваривање права из става 1. тачка 2) и става 6. овог члана, 

право на помоћ остварује само један запослени.  

(3) Новчана накнада за посебне резултате рада може се 

исплатити истом запосленом само једном годишње за један 

мјесец, а одлука ће бити објављена на огласној табли 

организационе јединице запосленог.  

(4) Запосленом се исплаћује јубиларна награда за 

непрекидни радни стаж у Градској управи и то за: 

1) 10 година радног стажа – у висини једне просјечне плате 

након опорезивања запослених исплаћене у Градској управи 

у претходној години,  

2) 20 година радног стажа - у висини једне и по просјечне 

плате након опорезивања запослених исплаћене у Градској 

управи у претходној години и  

3) 30 година радног стажа - у висини двије просјечне плате 

након опорезивања запослених исплаћене у Градској управи 

у претходној години. 

Члан 16. 

Уколико из било којих разлога не исплати потраживања 

запосленог из овог Колективног уговора послодавац је 

обавезан да потраживања води у својим пословним књигама 

као обавезу и исплати запосленог у наредној буџетској 

години по обезбјеђењу средстава.  
 

 

 

Члан 17. 

(1) Службенику који је засновао радни однос на неодређено 

вријеме, за вријеме обављања јавне функције у државном 

органу или организацији, републичком органу или 

организацији, јавној служби или синдикату, права и обавезе 

из радног односа мирују.  

(2) О мировању права из радног односа градоначелник 

доноси рјешење у року од 15 дана од дана када су 

наступиле околности које представљају разлог за мировање 

права из радног односа у складу са Законом. 
 

ГЛАВА IV 

ОДМОРИ И ОДСУСТВА  
 

Члан 18. 

(1) Радник има право на дневни одмор који се урачунава у 

радно вријеме радника.  

(2) Одмор из става 1. овог члана траје 30 минута за раднике 

који раде с пуним радним временом или најмање шест сати 

дневно, 15 минута за раднике који раде више од четири, а 

мање од шест сати дневно и 45 минута ако радник ради 

дуже од десет сати дневно. 

Члан 19. 

(1) Између два узастопна радна дана послодавац је дужан да 

раднику обезбиједи одмор у трајању од најмање 12 часова 

непрекидно. 

(2) Запослени има право на седмични одмор у трајању од 

најмање 24 часа непрекидно којем се додаје најмање осам 

часова одмора из става 1. овог члана према унапријед 

одређеном распореду. 

Члан 20. 

(1) За сваку календарску годину радник има право на 

годишњи одмор у трајању утврђеним овим Колективним 

уговором, а најмање 20 радних дана. 

(2) Радник који први пут заснива радни однос или има 

прекид дужи од тридесет дана између рада код једног 

послодавца и рада код другог послодавца, има право на 

један дан одмора за сваки мјесец дана рада у календарској 

години.  

Члан 21. 

(1) Годишњи одмор из члана 19. став 1. овог Колективног 

уговор увећава се по основу:  

1) Дужине радног стажа, на начин да се за сваке четири 

навршене године радног стажа трајање годишњег одмора 

увећава за по један радни дан, 

2) Лицу са инвалидитетом и родитељу, усвојиоцу, стараоцу 

или хранитељу дјетета ометеног у психофизичком развоју 

старости до седам година живота – за два радна дана.  

(2) При утврђивању дужине годишњег одмора радна 

седмица се рачуна као пет радних дана. 

(3) Годишњи одмор увећан по основима из става 1. овог 

члана не може се утврдити у трајању дужем од 

тридесет радних дана, осим запосленом из члана 80. 

став 3. Закона о раду. 

Члан 22. 
(1) Празници који су у складу са посебним законом 

нерадни дани и одсуства са рада уз накнаду плате не 

урачунавају се у дане годишњег одмора.  

(2) Радник који је за вријеме коришћења годишњег одмора 

привремено спријечен за рад у смислу прописа о 

здравственом осигурању, има право да по истеку те 
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спријечености за рад, у договору са послодавцем 

користи преостали дио годишњег одмора.  
 

Члан 23. 

(1) Радник може да користи годишњи одмор без прекида 

или у два или више дијелова.  

(2) Годишњи одмор који радник користи без прекида, мора 

се започети користити у календарској години за коју 

користи годишњи одмор. 

(3) Ако радник користи годишњи одмор у више од два 

дијела, први дио користи најмање у трајању од двије радне 

седмице у току календарске године, а преостали дио 

најкасније до 30. јуна наредне календарске године.  
 

Члан 24. 

 (1) Распоред коришћења годишњег одмора утврђује 

послодавац својом одлуком - рјешењем, уз обавезу да 

раднике најкасније до краја јуна текуће године, обавијести о 

том распореду. 

(2) Одлука из става 1. овог члана садржи: имена и 

презимена радника који имају право на коришћење 

годишњег одмора у календарској години, дужину годишњег 

одмора, временски период коришћења годишњег одмора за 

сваког радника.  

(3) Код распоређивања коришћења годишњих одмора 

запослених, послодавац може узети у обзир и оправдане 

жеље радника. 

 (4) Послодавац је дужан да донесе и достави раднику 

рјешење о коришћењу годишњег одмора најкасније 15 дана 

прије датума одређеног за почетак коришћења годишњег 

одмора. 

 (5) Послодавац може да измијени распоред коришћења 

годишњег одмора радника ако то захтијевају потребе посла 

код послодавца.  

(6) Ако потреба посла и организација рада то захтијевају 

послодавац може донијети одлуку о колективном 

годишњем одмору за све раднике или за раднике у 

одређеним организационим дјеловима послодавца. 

 

Члан 25. 

(1) Радник се не може одрећи права на годишњи одмор, 

нити му се исти може ускратити, а ни исплатити накнада на 

име неискоришћеног годишњег одмора осим у случају 

кривице послодавца.  

(2) Раднику којем престаје радни однос због испуњавања 

услова за одлазак у пензију и раднику којем престаје радни 

однос на одређено вријеме, послодавац је дужан да 

обезбиједи коришћење годишњег одмора прије престанка 

радног односа. 

Члан 26. 

(1) Радник за вријеме коришћења годишњег одмора има 

право на накнаду плате у висини пуне плате, као да је за то 

вријеме био на раду.  

(2) Радник остварује право на регрес за коришћење 

годишњег одмора, у складу са Законом и посебном одлуком 

послодавца. 

Члан 27. 

(1) Запослени има право на плаћено одсуство у току једне 

календарске године у сљедећим случајевима: 

1) склапања брака – пет радних дана;  

2) смрти члана уже породице – пет радних дана;  

3) рођења дјетета – три радна дана; 

4) теже болести члана уже породице – три радна дана;  

5) елементарне непогоде којом је угрожена 

егзистенција запосленог и његове породице - три 

радна дана;  

6) смрти члана шире породице – два радна дана; 

7) ради задовољавања вјерских и традицијских 

потреба – два радна дана; 

8) добровољног давања крви - два радна дана 

приликом сваког давања;  

9) пресељења у други стан – два радна дана; 

10)  полагање стручног испита – један радни дан.  

Плаћено одсуство из става 1. овог члана не може бити дуже 

од пет радних дана у току календарске године. 

(2) Запослени у случају потребе може у току календарске 

године користити плаћено одсуство по више основа.  

(3) Послодавац може, на захтјев запосленог, у оправданим 

случајевима, одобрити плаћено одсуство и дуже од пет 

радних дана у току календарске године, али не више од 15 

дана.  

(4) Уз захтјев за коришћење плаћеног одсуства по свим 

основама потребно је приложити одговарајући доказ о 

постојању случаја за који се тражи плаћено одсуство.  

(5) Чланом уже породице, у смислу овог Колективног 

уговора, сматрају се: брачни и ванбрачни супружници, 

њихова дјеца (брачна, ванбрачна и усвојена), пасторчад, 

дјеца узета под старатељство и друга дјеца без родитеља 

узета на издржавање, мајка, отац, очух, маћеха, а чланом 

шире породице: дјед, бака, брат, сестра и чланови уже 

породице брачног супружника. 

 

Члан 28. 
(1) Запосленом се може одобрити неплаћено одсуство ради:  

1) стручног или научног усавршавања у иностранству,  

2) његе тешко обољелог члана породице и  

3) у другим оправданим случајевима, на захтјев запосленог.  

(2) Неплаћено одсуство из става 1. овог члана може трајати 

до три мјесеца, осим у случајевима стручног или научног 

усавршавања у иностранству, које може трајати до једне 

године.  

(3) За вријеме неплаћеног одсуства права и обавезе 

запосленог по основу рада мирују, а трошкове пензијског и 

инвалидског осигурања сноси корисник неплаћеног 

одсуства. 
 

ГЛАВА V  

ПРАВА У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА 
 

Члан 29. 

У случају престанка радног односа запосленог у органима 

Градске управе у складу са одредбама Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе и Закона о раду, запослени има право 

на отказни рок који зависи од дужине радног стажа 

запосленог и утврђује се за:  

1) Радни стаж од двије до десет година 30 дана, 

 2) Радни стаж од десет до 20 година 45 дана, 

 3) Радни стаж од 20 до 30 година 75 дана, 

 4) Радни стаж дужи од 30 година 90 дана. 
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Члан 30. 

(1) Ако је запосленом престао радни однос усљед промјене 

у организацији, односно због смањења обима послова или 

укидања послова, запослени има право на отпремнину на 

терет послодавца. 

(2) Висина отпремнине зависи од дужине рада запосленог 

код послодавца и износи: 

 - За рад од 2 до 10 година, 35% просјечне мјесечне плате 

након опорезивања исплаћене запосленом у посљедња три 

мјесеца прије престанка радног односа, за сваку навршену 

годину рада,  

- За рад од 10 до 20 година, 40% просјечне мјесечне плате 

након опорезивања исплаћене запосленом у посљедња три 

мјесеца прије престанка радног односа, за сваку навршену 

годину рада, 

 - За рад од 20 до 30 година, 45% просјечне мјесечне плате 

запосленог исплаћене у посљедња три мјесеца прије 

престанка радног односа, за сваку навршену годину рада, 

 - За рад дужи од 30 година, 50% просјечне мјесечне плате 

након опорезивања исплаћене запосленом у посљедња три 

мјесеца прије престанка радног односа, за сваку навршену 

годину рада. 

(3) Висина отпремнине из става 2. овог члана се не може 

утврдити у износу већем од шест просјечних мјесечних 

плата након опорезивања исплаћене запосленом у последња 

три мјесеца прије престанка радног односа.  

(4) Приликом утврђивања програма рјешавања вишка 

запослених послодавац је дужан да са синдикатом, разради 

критеријуме за утврђивање вишка запослених у складу са 

законом. 

 

ГЛАВА VI  

БЕЗБЈЕДНОСТ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

Члан 31. 

(1) Запослени има право на безбједност и заштиту здравља 

на раду у складу са законом, посебним прописима којима се 

уређује област безбједности и заштите здравља на раду, 

колективним уговором и актима послодавца. 

(2) Послодавац је дужан да обезбиједи запосленом рад на 

радном мјесту и у радној средини у којима су спроведене 

мјере заштите и здравља на раду и одговоран је за 

непримјењивање тих мјера.  
 

Члан 32. 

 (1) Запослени код послодавца имају право да изаберу 

једног или више представника за заштиту и здравље на 

раду.  

(2) Код послодавца код којег је организован синдикат 

послове представника за заштиту и здравље на раду обавља 

синдикални одбор или овлашћени представници 

репрезентативног синдиката. 

 (3) Код послодавца који запошљава педесет или више 

запослених образују се одбор за заштиту и здравље на раду, 

а уколико запошљава више од 250 запослених, централни 

одбор за заштиту и здравље на раду. 
 

Члан 33. 

(1) Послодавац је дужан да представнику запослених за 

заштиту и здравље на раду:  

1) омогући увид у све акте који се односе на безбједност и 

здравље на раду, 

2) омогући да учествује у разматрању свих питања која се 

односе на спровођење безбједности и здравља на раду,  

3) обезбиједи потребне административно - техничке услове 

и стручну помоћ у раду, као и приступ подацима и 

информацијама неопходним за несметано обављање 

послова,  

4) упозна га са: налазима и приједлозима или предузетим 

мјерама инспекције рада, извјештајима о повредама на раду, 

професионалним обољењима и обољењима у вези са радом 

и о предузетим мјерама за безбједност и здравље на раду, о 

планираним и предузетим мјерама за спречавање 

непосредне опасности по живот и здравље, извјештајем о 

стању безбједности и здравља на раду запослених, као и о 

спроведеним мјерама.  

(2) Послодавац је дужан да омогући активно и непосредно 

учешће представника запослених за заштиту и здравље на 

раду у изради акта о процјени ризика на радно мјесту и 

радној средини. 

 (3) Послодавац је обавезан да прије, коначног усвајања акта 

о процјени ризика, размотри све примједбе, приједлоге и 

сугестије представника запослених за заштиту и здравље на 

раду и органа синдиката и да, писаним путем, да 

образложен одговор најкасније у року од три дана прије 

усвајања акта о процјени ризика. 

 (4) Послодавац је дужан да представника запослених 

информише најмање једном у шест мјесеци о свим 

подацима који се односе на безбједност и здравље на раду.  

(5) На писмени захтјев за остваривање права из става 1. овог 

члана, послодавац је дужан да представнику запослених за 

заштиту и здравље на раду достави писмени одговор у року 

од петнаест дана од дана пријема захтјева. 
 

Члан 34. 

Послодавац својим актом не може одредити мањи обим 

права запосленог од онога који је утврђен Законом, 

колективним уговором и другим прописима. 
 

ГЛАВА VII  

УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА 
 

Члан 35. 

Послодавац је дужан да синдикату омогући дјеловање у 

складу са његовом улогом и задацима, статутом, програмом 

и међународним конвенцијама о раду, и то:  

(1) да покреће иницијативе, подноси захтјеве и приједлоге и 

да заузима ставове од значаја за материјални, економски и 

социјални положај радника,  

(2) да се мишљење и приједлози синдиката размотре прије 

доношења одлуке од значаја за материјални, економски и 

социјални положај радника и да се према њима опредијели,  

(3) да синдикату уручује позиве за састанке на којима се 

одлучује о правима запослених. 
 

Члан 36. 

Послодавац обезбјеђује синдикату услове за његово 

дјеловање, на начин да омогући:  

(1) коришћење одговарајуће просторије и потребне 

административно-техничке услуге, 

(2) приступ подацима и информацијама неопходним за 

обављање синдикалних активности и  

(3) накнаду плате на основну плату, предсједнику или 

повјеренику синдиката код послодавца у висини од: 
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- 10% ако синдикат има до 100 чланова, 

- 12,5% ако синдикат има преко 100 до 200 чланова и  

- 15% ако синдикат има преко 200 чланова. 
 

Члан 37. 

(1) Синдикалног представника, због његове синдикалне 

активности, ако дјелује у складу са важећим законима, 

колективним уговорима и општим актима, није могуће без 

сагласности надлежног органа синдиката распоредити на 

друго радно мјесто, нити упутити на рад код другог 

послодавца.  

(2) Због синдикалног дјеловања, послодавац не може 

синдикалном представнику без сагласности надлежног 

органа синдиката којем припада смањити плату, или против 

њега покренути дисциплински поступак, или га на други 

начин довести у неугодан или подређен положај.  

(3) Право из ст. (1) и (2) овог члана траје за вријеме 

обављања функције и годину дана након истека функције.  

(4) Синдикални представници у смислу овог члана су и 

функционери синдиката на вишим нивоима који своју 

функцију обављају волонтерски, а запослени су код 

послодавца. 

Члан 38. 

(1) Представницима синдиката мора се омогућити 

одсуствовање са посла ради присуствовања синдикалним 

састанцима, конференцијама, сједницама и конгресима и 

ради оспособљавања на курсевима и семинарима, до седам 

радних дана у једној години.  

(2) Представницима синдиката омогућује се приступ свим 

запосленим на радним мјестима код послодавца, када је то 

потребно за обављање њихове функције.  

(3) У случају потребе прикупљања средстава солидарности, 

представници запослених које синдикат за то овласти имају 

право да ове активности обављају у одговарајућим 

просторијама послодавца.  

(4) Представницима синдиката дозвољено је да истичу 

обавјештења синдиката у просторијама послодавца на 

мјестима која су приступачна радницима.  

(5) Представницима синдиката дозвољава се да користе 

најмање два сата мјесечно у току радног времена за 

састанке и два сата седмично за остале синдикалне 

активности.  

(6) Послодавац је дужан да представницима синдиката 

дозволи да запосленима достављају информације, билтене, 

публикације, летке и друга документа синдиката. 

(7) Послодавац је дужан да обезбиједи слободан приступ 

вањским синдикалним представницима у организацију 

синдиката организовану код њега, с тим да те активности и 

посјете буду раније најављене послодавцу. 

(8) Активности синдиката врше се тако да не иду на штету 

редовног функционисања послодавца и радне дисциплине.  
 

Члан 39. 

Послодавац је дужан да обезбиједи обрачун и уплату 

синдикалне чланарине обуставом износа чланарине из плата 

запослених - чланова синдиката приликом сваке исплате 

плате, а према одлуци надлежног органа синдиката, уз 

писмену сагласност, односно синдикалну приступницу 

радника.  
 

 

 

ГЛАВА VIII  

ПРАВО НА ШТРАЈК 

Члан 40. 

(1) Запослени у Градској управи Града Требиња имају право 

на штрајк у складу са Законом о штрајку и другим 

прописима који регулишу ову област.  

(2) Синдикат у штрајку поступа у складу са правилима 

синдиката у штрајку које је донио надлежни орган Савеза 

синдиката Републике Српске.  

 

ГЛАВА IX  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 41. 

(1) Ради праћења, примјене и тумачења овог колективног 

уговора, уговорне стране формирају комисију у коју 

улазе по три представника сваке уговорне стране.  

(2) Комисија доноси закључке консензусом.  

(3) Закључци комисије су обавезујући за уговорне стране, 

уколико неко од учесника не оспори закључак 

комисије у року од осам дана од дана достављања 

закључка. 

Члан 42. 

Овај колективни уговор могу споразумно измијенити 

уговорне стране на начин и у поступку којим је закључен.  
 

Члан 43. 

Учесници овог колективног уговора сагласни су да се овај 

колективни уговор закључи на период од једне (1) године.  

 

Члан 44. 

Овај колективни уговор сматра се закљученим када га у 

истовјетном тексту потпишу његови учесници, и исти ће се 

објавити у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Члан 45. 

Овај Колективни уговор је закључен у четири (4) иста 

примјерка од којих свака уговорна страна задржава по два 

(2) примјерка.  

 

Број:11-122-31/ 21       Градоначелник 

Датум:17.02.2021. године                 Мирко Ћурић,с.р 

 

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби 

Републике Српске, Савез синдиката Републике Српске 

Синдикална организација „Градска управа“ Требиње 

 

Број:05/21   Тодор Илијић, с.р. 

Датум: 17.02.2021. године    
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С А Д Р Ж А Ј 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

1. Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта  

у својини Републике Српске на подручју града Требиња путем усменог јавног надметања,   1 

2. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине Града Требиња,  2 

3. Одлука о именовању Комисије за провођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање  

секретара Скупштине Града Требиња,         2 

4. Одлука о утврђивању листе стручњака потенцијалних чланова комисија за пријем службеника у  

Градску управу Града Требиња,          3 

5. Одлука о разрјешењу чланова Комисије за додјелу стипендија,       3 

6. Одлука о именовању чланова Комисије за додјелу стипендија,       3 

7. Одлука о разрјешењу чланова Другостепене Комисије за додјелу стипендија,     4 

8. Одлука о именовању чланова Другостепене Комисије за додјелу стипендија,     4 

9. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о начину финансирања набавке рефлектора за потребе  

стадиона Полице у Требињу,           4 

10. Одлука о замјени некретнина,          4 

11. Одлука о замјени непокретности,          5 

12. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња,    5 

13. Одлука о опредјељењу и инцијативи изградње нове Болнице у Требињу и преузимању обавеза  

у надлежности Града,           6 

14. Одлука о продаји основних средстава,         6 

15. Одлука о давању сагласности,          6 

16. Рјешење о именовању господина Мира Греда на мјесто в.д. начелника Одјељења за финансије,   7 

17. Рјешење о именовању господина Ненада Милићевића на мјесто в.д. начелника Одјељења за општу управу, 7 

18. Рјешење о именовању господина Бојана Вучуревића на мјесто в.д. начелника Одјељења за туризам,  

пољопрпривреду и предузетништво,          7 

19. Рјешење о именовању госпође Слађане Скочајић на мјесто в.д. начелника Одјељења за културу,  

породицу, спорт и образовање,          7 

20. Рјешење о именовању господина Спасоја Радовића на мјесто в.д. начелника Одјељења за  

комунално-инспекцијске послове,          8 

21. Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе “Туристичка организација Града Требиња“,  

господина Марка Радића, на лични захтјев,         8 

22. Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе “Туристичка организација Града Требиња“,  

госпође Мирјане Путице,           8 

23. Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе „Дом младих“ Требиње,  

господина Дејана Мирковића, на лични захтјев,        8 

24. Рјешене о именовању в.д. директора Јавне установе „Дом младих“ Требиње, господина Радивоја Милића, 9 

25. Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе „Културни центар“ Требиње, госпође Бранка Сарић,  

на лични захтјев,            9  

26. Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе „Културни центар“ Требиње,  

господина Миљана Вуковића,          9 

27. Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора „Развојне агенције Града Требиња ТРЕДЕА“,  

господина Данила Бендераћа, на лични захтјев,        9 

28. Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора „Развојне агенције Града Требиња ТРЕДЕА,  

господина Дражена Мијановића,          9 

29. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за Јавне установе  

“Туристичка организација Града Требиња“,         10 

30. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности Јавне установе “Дом младих“ Требиње, 10 

31. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности Јавне установе 

“Културни центар Требиње“,           10 

32. Закључак о прихватању Извјештаја о остваривању Програма рада Скупштине за период октобар-децембар  

2020. године са годишњим извјештајем о раду,        11 

33. Закључак о прихватању Програма рада  Јавне установе „Центар за социјални рад“ Требиње за 2021. годину, 11 
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