СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LIII

Требиње, 30.03.2016. године

На основу члана 356. став 2. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 58/09 и 95/11), члана 4. став 1. Закона о
измјенама и допунама Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 60/15), а
у вези са чланом 4. став 2. Закона о промету непокретности („Службени лист СР БиХ“, број 38/78, 4/89,
29/90 и 22/91 и „Службени гласник Републике
Српске“, број 29/94) и члана 36. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је
О Д Л У К У
о промјени намјене некретнина које су изгубиле
својство непокретности у општој употреби-јавно
добро
Члан 1.
Утврђује се да је изгубила статус непокретности у
општој употреби (јавно добро) некретнина означена
као:
-

к.ч. број 915/3, пут у површини од 960 м² уписана
у зк. уложак број 15 К.О. СП Арсланагића Мост
као јавно добро, уписана у привремени лист
непокретности број 100 К.О. Арсланагића Мост.

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

Број: 3

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-62/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 356. став 2. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 58/09 и 95/11), члана 4. став 1. Закона о
измјенама и допунама Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 60/15), а
у вези са чланом 4. став 2. Закона о промету
непокретности („Службени лист СР БиХ“, број 38/78,
4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник Републике
Српске“, број 29/94) и члана 36. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је
О Д Л У К У
о промјени намјене некретнина које су изгубиле
својство непокретности у општој употреби – јавно
добро
Члан 1.
Утврђује се да је изгубила статус непокретности у
општој употреби (јавно добро) некретнина означена
као:
- к.ч. број 1429/44, мјесни простор у површини од
299 м², уписана у зк. уложак број 412 К.О. СП
Зубци као јавно добро – по старом операту, а што
одговара к.ч. броју 1429/44, уписана у П.Л. број
59 К.О. Зубци по новом операту.
Члан 2.
У земљишним књигама Републичке управе за
геодетске и имовинско правне послове, Подручне
јединице Требиње, у „Б“ листу на некретнинама из

Страна: 2 - Број: 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

члана 1. ове одлуке има се брисати упис јавног добра,
те исти уписати у одговарајући земљишно књижни
уложак исте катастарске општине, уз укњижбу права
својине Града Требиња са дијелом 1/1.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-62-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 356. став 2. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 58/09 и 95/11), члана 4. став 1. Закона о
измјенама и допунама Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 60/15), а
у вези са чланом 4. став 2. Закона о промету
непокретности („Службени лист СР БиХ“, број 38/78,
4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени гласник Републике
Српске“, број 29/94) и члана 36. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је
О Д Л У К У
о промјени намјене некретнина које су изгубиле
својство непокретности у општој употреби – јавно
добро
Члан 1.
Утврђује се да је изгубила статус непокретности у
општој употреби (јавно добро) некретнина означена
као:
- к.ч. број 1182/4, пут у површини од 145 м²,
уписана у зк. уложак број 412 К.О. СП Зубци као
јавно добро, уписана у посједовни лист број 59
К.О. Зубци.
Члан 2.
У земљишним књигама Републичке управе за
геодетске и имовинско правне послове, Подручне
јединице Требиње, у „Б“ листу на некретнинама из
члана 1. ове одлуке има се брисати упис јавног добра,
те исти уписати у одговарајући земљишно књижни
уложак исте катастарске општине, уз укњижбу права
својине Града Требиња са дијелом 1/1.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-62-2/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Датум: 30.03.2016. год.

На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и
72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 25.03.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје грађевинског
земљишта у државној својини
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметањалицитације продаја грађевинског земљишта у
државној својини које је означено као:
- к.ч. број 2649 К.О. Требиње (стари операт),
описана као Пијесак, Ораница, површине 4066 м2,
уписана у з.к.ул. број 467, власништво Града
Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број
2291/39 К.О. Требиње 1 (нови операт) и уписанa у
Пл. број 1952, посједник Град Требиње са 1/1
дијела.
Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
тачке 1. ове Одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта у државној својини путем усменог јавног
надметања-лицитације, у складу са Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Члан 3.
За учешће у поступку усменог јавног надметањалицитације учесник је дужан уплатити кауцију у
износу од 10% од почетне продајне цијене, а на
Јединствени рачун Трезора Града Требиња број:
5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са
назнаком броја огласа, најкасније до дана који је
огласом одређен за одржавање усменог јавног
надметања-лицитације.
Члан 4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим
ће се закључити купопродајни уговор дужан је
уплатити купопродајну цијену на Јединствени рачун
Трезора Града Требиња број: 5620080000023092 код
НЛБ Развојне банке.
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Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року
од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о
чему ће се сачинити Записник о примопредаји.
Члан 5.
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем
огласа у средствима јавног информисања и то
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан
усменог јавног надметања-лицитације. Примјерак
огласа ће се истовремено истаћи на огласним таблама
и објавити на званичној интернет страници Града
Требиња.
Члан 6.
Поступак усменог јавног надметања-лицитације
грађевинског земљишта спровешће Комисија за
лицитацију.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-63/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и
72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 25.03.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје грађевинског
земљишта у државној својини
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметања-лицитације продаја грађевинског земљишта у државној
својини које је означено као:
-

к.ч. број 2846 (стари операт) К.О. Требиње,
описана као Пијесци, Пашњак, Ораница,
површине 5676 м2, уписана у зк.ул. број 467,
власништво Града Требиња са 1/1 дијела, што
одговара к.ч. број 2291/36 К.О. Требиње 1 (нови
операт) и уписана у Пл. број 1952 корисник Град
Требиње са 1/1 дијела.
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Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
члана 1. ове Одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта у државној својини, у складу са Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Члан 3.
За учешће у поступку усменог јавног надметањалицитације учесници су дужни уплатити кауцију у
износу од 10% од почетне продајне цијене, а на
Јединствени рачун Трезора Града Требиња број
5620080000023092 код
НЛБ Развојне банке, са
назнаком броја огласа, најкасније до дана који је
огласом одређен за одржавање усменог јавног
надметања-лицитације.
Члан 4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим
ће се закључити купопродајни уговор, дужан је
уплатити купопродајну цијену на Јединствени рачун
Трезора Града Требиња број 5620080000023092 код
НЛБ Развојне банке.
Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у
року од 7 дана од дана након уплате купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити Записник о примопредаји.
Члан 5.
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем
огласа у средствима јавног информисања и то
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан
усменог јавног надметања-лицитације. Примјерак
огласа ће се истовремено истаћи на огласним таблама
и објавити на званичној интернет страници Града
Требиња.
Члан 6.
Поступак усменог јавног надметања-лицитације
грађевинског земљишта спровешће Комисија за
лицитацију.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-63-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
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Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и
72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14 и 6/15 ), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 25.03.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје грађевинског
земљишта у државној својини
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметањалицитације продаја грађевинског земљишта у
државној својини које је означено као:
- к.ч. број 2827 К.О. Требиње (стари операт),
описана као Филџани, ораница, површине 2298
м2, уписана у з.к. ул. број 2812, власништво Града
Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број
2233/16 К.О. Требиње 1 (нови операт), уписана у
Пл. број 1952, посједник Град Требиње са 1/1
дијела.
Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
тачке 1. ове одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта у државној својини путем усменог јавног
надметања-лицитације, у складу са Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Члан 3.
За учешће у поступку усменог јавног надметањалицитације учесник је дужан уплатити кауцију у
износу од 10% од почетне продајне цијене, а на
Јединствени рачун Трезора Града Требиња број:
5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са
назнаком броја огласа, најкасније до дана који је
огласом одређен за одржавање усменог јавног
надметања-лицитације.
Члан 4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим
ће се закључити купопродајни уговор дужан је
уплатити купопродајну цијену на Јединствени рачун
Трезора Града Требиња број: 5620080000023092 код
НЛБ Развојне банке.
Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року
од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о
чему ће се сачинити Записник о примопредаји.
Члан 5.
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем
огласа у средствима јавног информисања и то
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан
усменог јавног надметања-лицитације. Примјерак
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огласа ће се истовремено истаћи на огласним таблама
и објавити на званичној интернет страници Града
Требиња.
Члан 6.
Поступак усменог јавног надметања-лицитације
грађевинског земљишта спровешће Комисија за
лицитацију.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-63-2/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске
и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња, број 2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 25.03.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје грађевинског
земљишта у државној својини
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметања-лицитације продаја грађевинског земљишта у државној
својини које је означено као:
- к.ч. број 2828 К.О. Требиње (стари операт),
описана као Кошћела, ораница, површине 2288
м2, уписана у з.к.ул. број 2812, власништво Града
Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број
2233/17 К.О. Требиње 1 (нови операт), уписана у
Пл. број 1952, посједник Град Требиње са 1/1
дијела.
Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
тачке 1. ове Одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског
земљишта у државној својини путем усменог јавног
надметања-лицитације, у складу са Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе.
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Члан 3.
За учешће у поступку усменог јавног надметањалицитације учесник је дужан уплатити кауцију у
износу од 10% од почетне продајне цијене, а на
Јединствени рачун Трезора Града Требиња број:
5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са
назнаком броја огласа, најкасније до дана који је
огласом одређен за одржавање усменог јавног
надметања-лицитације.
Члан 4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим
ће се закључити купопродајни уговор дужан је
уплатити купопродајну цијену на Јединствени рачун
Трезора Града Требиња број: 5620080000023092 код
НЛБ Развојне банке.
Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року
од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о
чему ће се сачинити Записник о примопредаји.
Члан 5.
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем
огласа у средствима јавног информисања и то
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан
усменог јавног надметања-лицитације. Примјерак
огласа ће се истовремено истаћи на огласним таблама
и објавити на званичној интернет страници Града
Требиња.
Члан 6.
Поступак усменог јавног надметања-лицитације
грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-63-3/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске
и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња, број 2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 25.03.2016.
године, донијела је
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ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје грађевинског
земљишта у државној својини
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметањалицитације продаја грађевинског земљишта у
државној својини које је означено као:
- к.ч. број 2653 К.О. Требиње (стари операт),
описана као Јужни логор; АКУМУЛАЦИОНИ
БАЗЕН, површине 2569 м2, уписана у з.к. ул. број
467, власништво Града Требиња са 1/1 дијела и
к.ч. број 2800/4 К.О. Требиње (стари операт)
описана као Окрута; АКУМУЛАЦИОНИ БАЗЕН,
површине 477 м2, уписана у з.к. ул. број 467,
власништво Града Требиња са 1/1 дијела, што
одговара к.ч. број 2291/40 К.О. Требиње 1 (нови
операт), уписана у Пл. број 1952 посједник Град
Требиње са 1/1 дијела.
Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
тачке 1. ове одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског
земљишта у државној својини путем усменог јавног
надметања-лицитације, у складу са Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Члан 3.
За учешће у поступку усменог јавног надметањалицитације учесник је дужан уплатити кауцију у
износу од 10% од почетне продајне цијене, а на
Јединствени рачун Трезора Града Требиња број:
5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са
назнаком броја огласа, најкасније до дана који је
огласом одређен за одржавање усменог јавног
надметања-лицитације.
Члан 4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим
ће се закључити купопродајни уговор дужан је
уплатити купопродајну цијену на Јединствени рачун
Трезора Града Требиња број: 5620080000023092 код
НЛБ Развојне банке.
Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року
од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о
чему ће се сачинити Записник о примопредаји.
Члан 5.
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем
огласа у средствима јавног информисања и то
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан
усменог јавног надметања-лицитације. Примјерак
огласа ће се истовремено истаћи на огласним таблама
и објавити на званичној интернет страници Града
Требиња.
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Члан 6.
Поступак усменог јавног надметања-лицитације
грађевинског земљишта спровешће Комисија за
лицитацију.

5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са
назнаком броја огласа, најкасније до дана који је
огласом одређен за одржавање усменог јавног
надметања-лицитације.

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

Члан 4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим
ће се закључити купопродајни уговор дужан је
уплатити купопродајну цијену на Јединствени рачун
Трезора Града Требиња број: 5620080000023092 код
НЛБ Развојне банке.
Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року
од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о
чему ће се сачинити Записник о примопредаји.

Број: 09-013-63-4/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске
и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња, број 2/13, 5/14 и 6/15 ), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 25.03.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје грађевинског
земљишта у државној својини
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметањалицитације продаја грађевинског земљишта у
државној својини које је означено као:
- к.ч. број 2650 К.О. Требиње (стари операт),
описана као Требиње, Неплодно, површине 3334
м2, уписана у з.к. ул. број 467, власништво Града
Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број
2291/38 К.О. Требиње 1 (нови операт), уписана у
Пл. број 1952, посједник Град Требиње са 1/1
дијела.
Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
тачке 1. ове одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског
земљишта у државној својини путем усменог јавног
надметања-лицитације, у складу са Правилником о
поступку
јавног
конкурса
за
располагање
непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
За учешће у поступку усменог јавног надметањалицитације учесник је дужан уплатити кауцију у
износу од 10% од почетне продајне цијене, а на
Јединствени рачун Трезора Града Требиња број:

Члан 5.
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем
огласа у средствима јавног информисања и то
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан
усменог јавног надметања-лицитације. Примјерак
огласа ће се истовремено истаћи на огласним таблама
и објавити на званичној интернет страници Града
Требиња.
Члан 6.
Поступак усменог јавног надметања-лицитације
грађевинског земљишта спровешће Комисија за
лицитацију.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-63-5/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и
72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 25.03.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје грађевинског
земљишта у К.О. Зубци у сврху изградње
аеродрома са пратећим садржајима
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметања-
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лицитације продаја грађевинског земљишта у К.О.
Зубци у сврху изградње аеродрома са пратећим
садржајима, а које је означено као к.ч. број 3436/106
површине 20128 м2, к.ч. број 3436/107 површине 713
м2 и к.ч. број 1322/115 површине 179159 м 2 уписане у
з.к. уложак број 54 К.О. СП Зубци, власништво Града
Требиња са 1/1 дијела. Укупна површина грађевинског земљишта износи 200000 м2.
Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
члана 1. ове одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског
земљишта, у складу са Правилником о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе.
Члан 3.
За учешће у поступку усменог јавног надметањалицитације учесници су дужни уплатити кауцију у
износу од 10% од почетне продајне цијене, а на
Јединствени рачун Трезора Града Требиња број
5620080000023092 код
НЛБ Развојне банке, са
назнаком броја огласа, најкасније до дана који је
огласом одређен за одржавање усменог јавног
надметања-лицитације.
Члан 4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим
ће се закључити купопродајни уговор, дужан је
уплатити купопродајну цијену на Јединствени рачун
Трезора Града Требиња број 5620080000023092 код
НЛБ Развојне банке.
Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у
року од 7 дана од дана након уплате купопродајне
цијене, о чему ће се сачинити Записник о
примопредаји.
Члан 5.
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем
огласа у средствима јавног информисања и то
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан
усменог јавног надметања-лицитације. Примјерак
огласа ће се истовремено истаћи на огласним таблама
и објавити на званичној интернет страници Града
Требиња.
Члан 6.
Поступак усменог јавног надметања-лицитације
грађевинског земљишта спровешће Комисија за
лицитацију.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-64/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Број: 3 - Страна: 7

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 36. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је
ОДЛУКУ
којом се Градоначелник овлашћује за
расписивање јавног позива за избор најповољнијег
понуђача за реконструкцију, управљање и
одржавање јавне расвјете на подручју Града
Требиња у ЛЕД технологији
I
Градоначелник се овлашћује за расписивање јавног
позива за избор најповољнијег понуђача за реконструкцију, управљање и одржавање јавне расвјете на
подручју града Требиња у ЛЕД технологији, којом би
се постигле значајне уштеде у односу на постојећи
начин обављања комуналне услуге јавне расвјете.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-65/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 25.03.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Госпођа Мирјана Ратковић разрјешава се са мјеста
начелника Одјељења за стамбено комуналне послове
Градске управе Града Требиња, на лични захтјев.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-66/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03),
члана 111б. став 4. и члана 72. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
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Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 36.
и 72. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина
Града Требиња, на сједници одржаној дана
25.03.2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности
начелника Одјељења за стамбено комуналне
послове
Члан 1.
Господин Мирослав Бакоч, дипломирани инг.
пољопривреде именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за стамбено комуналне послове
у Градској управи Града Требиња.
Члан 2.
Именовани ће обављати послове вршиоца дужности
начелника Одјељења за стамбено комуналне послове
до коначног избора и именовања начелника тог
Одјељења по објављеном конкурсу.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-67/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. став 2. тачка 1. и
члана 121. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14 и 6/15),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 25.03.2016. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјени Статута Града Требиња

Датум: 30.03.2016. год.

Требиња на сједници одржаној дана 25.03.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о безбједности
саобраћаја на подручју града Требиња
Члан 1.
У Одлуци о безбједности саобраћаја на подручју
града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 7/13, 9/13 и 9/14), члан 7. мијења се на начин што
се иза улице Светосавска додају ријечи „(до
укрштања са улицом Милешевском).“
Члан 2.
У члану 8. брише се алинеја „Милешевска у смјеру
исток-запад“.
Исти члан се допуњава, тако што се на крају додају
двије нове алинеје које гласе:
- „на краку улице између Трг Петрала и улице Јована
Рашковића, код гаража ХЕТ-а испред угоститељског
објекта Гудељ, у оба смјера“
- „Сунчана улица у насељу Сунчани бријег у смјеру
сјевер – југ.“
Члан 3.
У члану 17. став (2) мијења се алинеја 4 и гласи: „на
паркингу на Ложиони у улици Душановој (7 мјеста)“.
Члан 4.
Члан 21. став 2. тачка 1. допуњава се тако што се на
крају реченице иза зареза додају ријечи „а чије је
возило регистровано у другој држави.“
На крају члана 21. додаје се став који гласи:
Комунални полицајац ће издати прекршајни налог у
случају да корисник паркиралишта (на коме је
организована наплата) не плати накнаду за доплатну
карту у року од 8 дана.

Члан 1.
У члану 37. став 1 број „27“ мијења се бројем „29“.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивљња у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број: 09-013-70/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Број: 09-013-69/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одредбама Одлуке о
приступању процесу израде средњорочног Плана
капиталних инвестиција Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/16), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 25.03.2016.
године, донијела је

На основу члана 2. Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у БиХ („Службени гласник
БиХ“, број 6/06, 44/07, 84/09 и 48/10) и члана 36.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града

Датум: 30.03.2016. год.
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О Д Л У К У
о критеријумима за бодовање и рангирање
капиталних пројеката
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критеријуми за бодовање и
рангирање капиталних пројеката.
Члан 2.
Избор приоритетних пројеката за средњорочни План
капиталних инвестиција Града Требиња извршиће се
у складу са следећим критеријумима:
КРИТЕРИЈУМ 1:
СТАТУС ПРОЈЕКТА – Тежина критеријума 3
1. Законска обавеза (0 до 5 бодова)
2. Степен реализације пројекта (0 до 5 бодова)
3. Утицај на локалну заједницу (да ли служи дијелу
или цјелини заједно) (0 до 5 бодова)
4. Повезаност са осталим пројектима који су
прихваћени или се већ реализују (0 до 5 бодова)
5. Одрживост (0 до 3 бодова)
Скала за оцјењивање од 0 до 5 бодова.
КРИТЕРИЈУМ 2:
ФИНАНСИЈСКИ УТИЦАЈ – Тежина критеријума 2,5
1. Утицај на повећање прихода Буџета (0 до 5
бодова)
2. Утицај на смањење расхода Буџета (0 до 5 бодова)
3. Да ли су обезбијеђена финансијска средства (0 до
5 бодова)
4. Утицај на повећање непореских прихода (0 до 3
бодова)
Скала за оцјењивање од 0 до 5 бодова.
КРИТЕРИЈУМ 3:
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – Тежина критеријума 4
1. Утицај на запошљавање (0 до 10 бодова)
2. Утицај на инвестиције у привреди (0 до 8 бодова)
3. Утицај на развој јавно приватног партнерства (0 до
6 бодова)
4. Утицај на развој пољоприврде (0 до 10 бодова)
5. Утицај на развој туризма (0 до 5 бодова)
Скала за оцјењивање од 0 до 10 бодова.
КРИТЕРИЈУМ 4:
ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ – Тежина критеријума 3
1. Доприноси квалитету образовања и унапређењу
културно образовне инфраструктуре (0 до 7
бодова)
2. Доприноси повећању нивоа и квалитету
постојећих услуга јавног сектора (0 до 6 бодова)
3. Доприноси унапређењу социјалне заштите (0 до 5
бодова)
4. Доприноси
развоју
спортско
рекреативне
инфраструктуре (0 до 5 бодова)
Скала за оцјењивање 0 до 7 бодова.
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КРИТЕРИЈУМ 5:
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Тежина критеријума 1
1. Унапређује заштиту животне средине (0 до 5
бодова)
2. Омогућује ефективно коришћење природних
ресурса, енергетску ефикасност и употребу
обновљивих извора енергије (0 до 7 бодова)
3. Утицај на локалну заједницу (да ли служи дијелу
или цијелој заједници) (0 до 5 бодова)
Скала за оцјењивање 0 до 7 бодова.
КРИТЕРИЈУМ 6:
РИЗИЦИ – Тежина критеријума – 1
1. Политички ризици (0 до 5 бодова)
2. Техничко технолошки ризици (0 до 5 бодова)
3. Финансијски ризици (0 до 5 бодова)
4. Провођење процеса јавних набавки (0 до 5 бодова)
5. Сложеност прикупљања документационе основе (0
до 5 бодова)
6. Правни и регулаторни ризици (0 до 5 бодова)
Скала за оцјењивање од 0 до 5 бодова.
Члан 3.
Укупан број бодова се добије сабирањем додијељених
појединачних бодова уз услов да се најмањи и највећи
број додијељених бодова бришу, а остали по
принципу добијања аритметичке средине се додјељују
као укупан број бодова за одређени пројекат.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-71/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 2. 7. и 9. Закона о комуналним
таксама („Службени гласник Републике Српске“, број
4/12) и члана 30. алинеја 9. Закона о локалној
самопурави („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. став (2)
алинеја 9. и члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14 и
6/15), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 25.03.2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама („Службени гласник
Општине Требиње“, број 3/12 и 10/13), у даљем
тексту „Одлука“ Тарифни број 3 мијења се и гласи:
„За постављање плаката, реклама и рекламних паноа
на јавним и другим површинама плаћа се:
1. плакат по комаду дневно 1 KM
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2. покретне паное по комаду дневно 3 KM
3. за објаве и огласе истакнуте на огласним таблама 1
КМ по објави дневно
4. рекламни панои (неосвјетљени), мјесечно
- до 1 м².............................4 КМ
- до 2 м².............................5 КМ
- 2-4 м²..............................6 КМ
5. рекламни панои (свјетлећи), мјесечно
- до 1 м²
једнострано.................5 КМ
двострано...................10 КМ
- 1-2 м²
једнострано................15 КМ
двострано...................20 КМ
-2-4 м²
једнострано...............25 КМ
двострано..................30 КМ
6. а) билборди, несвјетлећи, мјесечно
- 4-8 м²
једнострано..............40 КМ
двострано.................60 КМ
-преко 8 м²
једнострано.............70 КМ
двострано..............100 КМ
б) билборди, свјетлећи, мјесечно
-4-8 м²
једнострано.............50 КМ
двострано................80 КМ
- 8 - 15 м²
једнострано.............. 80 КМ
двострано................120 КМ
- преко 15 м²
једнострано.............. 100 КМ
двострано..................150 КМ“
Члан 2.
Након ступања на снагу ове Одлуке задужује се
Одјељење за стамбено – комуналне послове Града
Требиња да направи пречишћени текст Одлуке о
комуналним таксама Града Требиња.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-73/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 25. став 6. и 7., члана 190. Закона о
уређењу простора и грађења („Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13 и 106/15) и члана 36. и
72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 25.03.2016.
године, донијела је

Датум: 30.03.2016. год.

О Д Л У К У
Члан 1.
Продужава се важење Урбанистичког плана „Требиње
2015“ до 08.02.2020. године.
Члан 2.
О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-74/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 47. Закона о уређењу простора и
грађења („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13 и 106/15), члана 36. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је
О Д Л У К У
о утврђивању нацрта измјене Регулационог
плана "Засад поље"
Члан 1.
Утврђује се Нацрт измјене дијела Регулационог плана
„Засад поље“ (у даљем тексту План).
Члан 2.
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела,
који је њен саставни дио.
Члан 3.
Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 05.04. до
06.05.2016. године.
Члан 4.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на
јавни увид, јавност и власници непокретности ће се
обавијестити огласом који ће бити објављен у
најмање два средства јавног информисања, најмање
два пута с тим да ће прва обавјест бити објављена 8
дана прије почетка јавног увида, а друга 15 дана од
почетка излагања нацрта на јавни увид.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-75/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Датум: 30.03.2016. год.
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На основу члана 41. став 5. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 55/10), члана 192. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13 и 106/15) и члана 36. и 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је
ОДЛУК У
о измјени дијела
Регулационог плана „Сјеверни логор“
Члан 1.
Доноси се измјена дијела Регулационог
„Сјеверни логор“ (у даљем тексту План).

плана

Члан 2.
План се састоји од текстуалног и графичког дијела.
Текстуални дио Плана садржи:
А. УВОДНИ ДИО-ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ
Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
В. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПРОСТОРА
Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
Д. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА
Е. ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА
Графички дио Плана садржи:
1.
2.а
2.б
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Постојеће стање
Извод из важећег регулационог
плана
Извод из урбанистичког плана
Требиње 2015.
Инжињерско-геолошка карта
План организације простора
План саобраћаја и нивелације
План инфраструктуре-хидротехника
План инфраструктуреелектроенергетика и
телекомуникација
План регулационих и грађевинских
линија
План парцелације
План уклањања објеката

Р =1: 500
Р =1:1000
Р =1: 500
Р =1:
Р =1:
Р =1:
Р =1:
Р =1:

500
500
500
500
500

Р =1: 500
Р =1: 500
Р =1: 500
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Члан 3.
План је израдио А.Д. Пројект Бања Лука и прилог
је и саставни дио ове Одлуке.
Члан 4.
План се излаже на стални јавни увид у Одјељењу за
просторно уређење Града Требиња.
Члан 5.
О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење Града Требиња.
Члан 6.
Ступањем на снагу одлуке престаје да важи дио
Регулационог плана „Сјеверни логор“ за обухват на
који се односи ова измјена.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-76/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 47. Закона о уређењу простора и
грађења („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13 и 106/15), члана 36. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је
О Д Л У К У
о утврђивању нацрта Плана парцелације
„Тодорићи 3"
Члан 1.
Утврђује се Нацрт плана парцелације „Тодорићи 3“
(у даљем тексту План).
Члан 2.
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела,
који је њен саставни дио.
Члан 3.
Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 05.04. до
06.05.2016. године.
Члан 4.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на
јавни увид, јавност и власници непокретности ће се
обавијестити огласом који ће бити објављен у
најмање два средства јавног информисања, најмање
два пута с тим да ће прва обавијест бити објављена 8
дана прије почетка јавног увида, а друга 15 дана од
почетка излагања нацрта на јавни увид.
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-77/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 47. Закона о уређењу простора и
грађења („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13 и 106/15), члана 36. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је
О Д Л У К У
о утврђивању Нацрта зонинг плана
„Град сунца“
Члан 1.
Утврђује се Нацрт зонинг плана „Град сунца“ (у
даљем тексту План).
Члан 2.
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела,
који је њен саставни дио.
Члан 3.
Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 05.04. до
06.05.2016. године.
Члан 4.
О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на
јавни увид, јавност и власници непокретности ће се
обавијестити огласом који ће бити објављен у
најмање два средства јавног информисања, најмање
два пута с тим да ће прва обавијест бити објављена 8
дана прије почетка јавног увида, а друга 15 дана од
почетка излагања Нацрта на јавни увид.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-78/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
У складу са Законом о предшколском васпитању и
образовању („Службени гласник Републике Српске„
број 79/15), а на основу члана 5, 12. и 24. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске„ број 68/07 и 109/12) и члана 36.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 25.03.2016.
године, донијела је

Датум: 30.03.2016. год.

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о оснивању
Јавне установе за предшколско васпитање и
образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавне установе за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Наша радост“
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 4/96, 2/12 и 6/12) члан 10. мијења се и гласи:
„Директор
предшколске
установе
руководи
установом, представља и заступа установу и
одговоран је за законитост њеног рада.
За директора Установе из члана 1. ове Одлуке може
бити именовано лице које има завршен први циклус
одговарајућег студијског програма или еквивалент
потребан за рад у предшколским установама на
пословима васпитача или стручног сарадника.
У Установи за Директора може бити именовано и
лице које има завршен први циклус одговарајућег
студијског програма или еквивалент потребан за рад у
васпитно – образовним установама на пословима
наставника или стручног сарадника, те дипломирани
правник и дипломирани економиста.
Поред испуњених општих услова, лице из става 2. и 3.
овог члана мора испуњавати сљедеће услове:
1) најмање пет година радног искуства у својој
струци након стицања високе стручне спреме,
2) да није осуђивано правоснажном пресудом на
безусловну казну затвора и да се против њега не
води кривични поступак.
Директора јавне предшколске установе именује и
разрјешава оснивач на период од четири године и уз
претходно спроведен поступак јавне конкуренције.
Оснивач јавне предшколске установе расписује
конкурс за избор директора најмање три мјесеца прије
истека мандата директора.
Конкурс се расписује на период од 15 дана од дана
објављивања.
Мандат директора почиње од дана ступања на
дужност.”
Члан 2.
У члану 11. став 3. тачка в) ријеч „особља“ мијења се
ријечју „вијећа“.
У ставу 4. иза ријечи „установи“ додају се ријечи „и
једнаку заступљеност полова“.
У члану 11. став 7. у алинеји 1. послије ријечи
„Установе“ додају се ријечи „на које сагласност даје
оснивач“.
У алинеји 4. послије ријечи „Установе“ додају се
ријечи „на који сагласност даје оснивач“.
У тачки 4. послије ријечи „Установе“ додају се ријечи
„уз сагласност оснивача“.
У алинеји 5. послије ријечи „средстава“ додају се
ријечи „уз сагласност оснивача“.
Послије алинеје 6. додају се 4 нове алинеје које гласе:
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„доноси одлуке по приговору на одлуке о избору
радника и распоређивању на радно мјесто,
покреће поступак код надлежних здравствених
установа за оцјену радне и здравствене способности радника,
доноси одлуке по приговорима родитеља дјеце,
врши друге послове утврђене актом о оснивању и
статутом установе.“
Члан 3.
Члан 13. мијења се и гласи:
„Установа из члана 1. ове Одлуке доноси годишњи
Програм рада.
Годишњи Програм рада Установе на приједлог
Стручног вијећа, доноси Управни одбор и исти
доставља Оснивачу ради давања сагласности, а
Министарству просвјете и културе и Републичком
педагошком заводу на увид до краја септембра текуће
године.
Извјештај о раду за протеклу радну годину доставља
се најкасније до краја септембра текуће године
оснивачу на усвајање, а Министарству просвјете и
културе и Републичком педагошком заводу на увид.“
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-80/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14 и
6/15), а у вези са чланом 10. став 7. Закона о
боравишној такси („Службени гласник Републике
Српске“, број 78/11 и 106/15), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 25.03.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о одређивању паушалног износа боравишне таксе
за угоститеље који пружају услуге смјештаја у
кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање
за сваки кревет (лежај) на годишњем нивоу
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-81/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07 и 109/12), члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14 и
6/15) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 25.03.2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
о разрјешењу члана
Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“
Требиње
Члан 1.
Александра Матковић разрјешава се са мјеста члана
Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“
Требиње, на лични захтјев.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-83/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07 и 109/12), 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 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је

Члан 1.
Одређује се паушални износ боравишне таксе за
угоститеље који пружају услуге смјештаја у кући за
одмор, апартману и соби за изнајмљивање у висини
од 25 КМ за сваки кревет (лежај) на годишњем нивоу.

ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности члана
Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“
Требиње

Члан 2.
Обавезa плаћања годишњег паушалног износа
боравишне таксе по кревету (лежају) примјењиваће се
од 1. јануара 2016. године.

Члан 1.
Бранка Асановић именује се на мјесто вршиоца
дужности члана Управног одбора ЈУ „Центар за
социјални рад“ Требиње.
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Датум: 30.03.2016. год.

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

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Града Требиња".

Број: 09-013-84/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Број: 09-013-85/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14 и
6/15), члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13) и члана 9. Одлуке о утврђивању критерија за
избор и именовање органа у Јавним предузећима и
установама чији је оснивач Општина Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/05 и
1/08), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 25.03.2016. године, донијела је

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14 и
6/15), члана 8. Одлуке о утврђивању критерија за
избор и именовање органа у Јавним предузећима и
установама чији је оснивач Општина Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/05 и
1/08), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 25.03.2016. године, донијела је

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање члана Управног одбора у Јавној
установи „Центар за социјални рад“ Требиње
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
члана Управног одбора у Јавној установи „Центар за
социјални рад“ Требиње.
Члан 2.
За избор и именовање из члана 1. ове Одлуке поред
општих услова прописаних Законом, прописани су
посебни критерији и услови Одлуком о утврђивању
критерија за избор и именовање органа у јавним
предузећима и установама чији оснивач је Општина
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број 4/05 и 1/08 ).
Члан 3.
Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке објавиће се у
„Службеном гласнику Републике Српске“ те дневном
листу „Глас Српске“.
Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана
посљедњег објављивања у гласилу из претходног
става.
Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед пријава
приспјелих на конкурс, разговора са кандидатима који
уђу у ужи избор и предлагање ранг листе кандидата у
складу са утврђеним критеријима прописаних
Законом, Одлуком Скупштине општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/05 и
1/08 ) и критеријима утврђеним Статутом Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Требиње, уколико
су исти усклађени са наведеном Одлуком, извршиће
Комисија за избор гдје Скупштина Града врши
коначно именовање.

ОДЛУКУ
о именовању чланова Комисије за избор члана
Управног одбора у Јавној установи „Центар за
социјални рад“ Требиње
Члан 1.
У Комисију за избор члана Управног одбора у Јавној
установи „Центар за социјални рад“ Требиње именују
се:
1.
2.
3.
4.
5.

Стојанка Мисита, предсједник
Бојан Чворо,члан
Валентина Машић,члан
Радмила Ковачевић, члан
Видомир Бегенишић, члан

Члан 2.
Задатак и надлежности Комисије дефинисани су
Одлуком о утврђивању критерија за избор и
именовање органа у Јавним предузећима и
установама чије је оснивач Општина Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/05 и
1/08).
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-86/16
Датум:25.03.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
др Слободан
Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је

Датум: 30.03.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Миљан Вуковић разрјешава се дужности
члана Савјета за културу, на лични захтјев.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".

Број: 3 - Страна: 15

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је
ОДЛУКУ

Број: 09-013-87/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Члан 1.
Господин Илија Станковић именује се за члана
Савјета за културу.

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је

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

ОДЛУКУ

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је

Члан 1.
Господин Небојша Рудан именује се за члана Савјета
за културу.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".

Број: 09-013-87-3/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

ОДЛУКУ

Број: 09-013-87-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Члан 1.
Господин Милан Ковач разрјешава се дужности члана
Комисије за избор и именовање, на лични захтјев.

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је

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

ОДЛУКУ

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је

Члан 1.
Господин Дејан Тарана разрјешава се дужности члана
Савјета за културу, на лични захтјев.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-87-2/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Број: 09-013-87-4/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Илија Станковић именује се за члана
Комисије за избор и именовање.

Страна: 16- Број: 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-87-5/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Милан Ковач разрјешава се дужности члана
Комисије за заштиту људских права, представке и
притужбе грађана, на лични захтјев.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".

Датум: 30.03.2016. год.

Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Милан Ковач разрјешава се дужности
предсједника Верификационе комисије, на лични
захтјев.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-87-8/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела је
ОДЛУКУ

Број: 09-013-87-6/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Члан 1.
Господин Илија Станковић именује се за предсједника Верификационе комисије.

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња ( „Службени гласник
Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 25.03.2016.
године, донијела је

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

ОДЛУКУ

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела је

Члан 1.
Господин Илија Станковић именује се за члана
Комисије за заштиту људских права, представке и
притужбе грађана.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-87-7/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града

Број: 09-013-87-9/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Милан Ковач разрјешава се дужности члана
Комисије за буџет и финансије, на лични захтјев.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-87-10/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Датум: 30.03.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела је

Број: 3 - Страна: 17

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-87-13/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

ОДЛУКУ

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

На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07 и 109/12), члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
и 6/15) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 25.03.2016. године, донијела је

Број: 09-013-87-11/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

ОДЛУКУ
о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ
„Требињестан“ Требиње

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је

Члан 1.
Господин Горан Ијачић разрјешава се са мјеста члана
Управног одбора ЈУ „Требињестан“ Требиње, на
лични захтјев.

Члан 1.
Господин Илија Станковић именује се за члана
Комисије за буџет и финансије.

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

ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Драган Сорајић разрјешава се дужности
члана Комисије за награде и признања, због смрти.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-87-12/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Небојша Миладиновић разрјешава се
дужности члана Комисије за праћење стања у области
здравства и социјалне заштите, због смрти.

Број: 09-013-87-14/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07 и 109/12), 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 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности члана Управног
одбора ЈУ „Требињестан“ Требиње
Члан 1.
Господин Гојко Салата именује се за вршиоца
дужности члана Управног одбора ЈУ „Требињестан“
Требиње.
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-87-15/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07 и 109/12), члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
и 6/15) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 25.03.2016. године, донијела је

Датум: 30.03.2016. год.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-87-17/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је
ОДЛУКУ

ОДЛУКУ
о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ
„Требињестан“ Требиње
Члан 1.
Господин Никола Секуловић разрјешава се са мјеста
члана Управног одбора ЈУ „Требињестан“ Требиње,
због смрти.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-87-16/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07 и 109/12), 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 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, донијела
је

Члан 1.
Господин Милан Ковач разрјешава се дужности члана
Другостепене комисије за додјелу стипендија, на
лични захтјев.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-87-18/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са чланом 9. став 2. Одлуке
о стипендирању студената („Службени гласник
општине Требиње“, број 1/04) и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 25.03.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Илија Станковић именује се за члана
Другостепене комисије за додјелу стипендија.

ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности члана Управног
одбора ЈУ „Требињестан“ Требиње

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

Члан 1.
Господин Горан Митровић именује се за вршиоца
дужности члана Управног одбора ЈУ „Требињестан“
Требиње.

Број: 09-013-87-19/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14 и
6/15) и члана 150. Пословника о раду Скупштине

Датум: 30.03.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 25.03.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Верификује се мандат одборнику у Скупштини Града
Требиња, господину Небојши Рудану.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-60/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14 и
6/15) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 25.03.2016. године, донијела је
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4. Задужује се представник Града, који буде
именован у Комисију за разматрање услова и
начина расподјеле средстава остварених по
основу накнада за коришћење природних ресурса,
између општине Билећа и Града Требиња, да, у
цјелости остане код става Скупштине израженог у
Закључку број 2. Представника Града који ће
бити именован у Комисију одредиће Градоначелник.
II
Ови закључци ступају на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-68/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14 и
6/15) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 25.03.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧКЕ
I
1. Дуг ЈП „Водовод“ а.д. Билећа, за утрошену
електричну енергију, не може бити разлог за
расправу везану за начин расподјеле средстава
остварених по основу накнада за кориштење
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије из хидропотенцијала на
подручју Билеће и Требиња.
Дуг ЈП „Водовод“ а.д. Билећа је посебно питање,
у чијем рјешавању треба да, поред надлежних
органа Предузећа, учествују представници
локалне заједнице и Владе Републике Српске.
2. Град Требиње не прихвата промјену начина
расподјеле предметних средстава која би
причињавала штету Граду у односу на важећи
начин расподјеле који је установљен сагласно
Објашњењу Министарства привреде, енергетике
и развоја број: 03-94/02 од 23.01.2004. године и
Упуства комисије број 904 од 25.04.2005. године.
3. Скупштина Града задужује Градоначелника да
поново активира питање висине накнаде за
кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије у смислу
повећања са 0,005 на 0,01 како је то већ раније
усвојено на Предсједништву Заједнице општина
Источне Херцеговине.

I
Прихвата се Извјештај о реализацији Програма
развоја спорта Града Требиња за 2015. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-79/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14 и
6/15) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 25.03.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду Правобранилаштва
Републике Српске – Сједиште замјеника Требиње.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-82/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
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На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
ванредним
ситуацијама
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број 121/12) и члана 36. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14 и 6/15), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 25.03.2016. године, усвојила
је
ПРОГРАМ РАДА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДА ТРЕБИЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ
У циљу повећања степена ефикасности система
цивилне заштите града Требиња, односно повећања
способности да се супростави природним и другим
несрећама, првенствено превентивним, али и
ефикасним оперативним дјеловањем у случају
природних и других несрећа у 2016. години, потребно
је предузети следеће мјере и активности:
1.

Усвојити план рада Градског
ванредне ситуације у 2016. години

штаба

за

На основу дефинисаних обавеза и задатака ЦЗ, Одсјек
за ЦЗ ће припремити план који ће, на приједлог
Градоначелника, усвојити Градски штаб за ванредне
ситуације.
2.

Утврдити план намјенског трошења средстава
за ЦЗ у 2016. години

Према унапријед донесеним програмима рада и
плановима обуке јединица ЦЗ, као и према исказаним
потребама субјеката од значаја за заштиту и
спасавање за набавком опреме, треба урадити план
трошења предвиђених средстава за финансирање ЦЗ у
2016. години, како из Буџета Града, тако и средстава
прикупљених за техничко опремање ватрогасних
јединица по основу примјене Закона о заштити од
пожара.
3.

Израдити годишње
спасавања

планове

заштите

Израдити
Процјену
угрожености
града
Требиња од природних и других несрећа

Процјену угрожености израдити у складу са
Методологијом за израду Плана цивилне заштите
(„Службени гласник Републике Српске , број 119/11).
Процјена угрожености је основни дио Плана цивилне
заштите и представља основу за израду свих осталих
докумената Плана (План превентивног дјеловања,
План приправности, План мобилизације и План
хитног одговора).
6.

Ажурирати списак повјереника ЦЗ у мјесним
заједницама

У договору са Савјетима МЗ извршити анализу рада
повјереника за ЦЗ у МЗ и по потреби извршити
замјену неактивних, као и именовање повјереника у
МЗ гдје то није урађено.
За повјеренике ЦЗ у МЗ организовати неопходну
обуку и опремити МЗ са најнеопходнијом опремом за
гашење пожара.
7.

Извршити обуку припадника јединица ЦЗ

Потребно је све чланове Штаба упознати са начином
рада, обавезама и конкретним задацима у циљу
ефикасног провођења мјера ЦЗ.
Обуку припадника ЦЗ извршити према унапријед
припремљеним плановима обуке за сваку јединицу
посебно.
8.

Реализовати
теренске
цивилне заштите

вјежбе

јединица

Реализовати вјежбе јединица ЦЗ и других субјеката од
значаја за цивилну заштиту. Осим увјежбавања
појединих јединица ЦЗ, радити и на координацији
активности између јединица и других субјеката од
значаја за ЦЗ, као и на систему командовања на
интервенцијама.

и

У складу са републичким плановима, израдити
годишње планове заштите и спасавања од пожара,
поплава и сњежних падавина и снијега на подручју
града Требиња.
4.

5.

Датум: 30.03.2016. год.

Извршити набавку најнеопходније опреме за
јединице ЦЗ

На приједлог субјеката од значаја за ЦЗ, Одсјек за ЦЗ
ће направити план набавке неопходне опреме.
Градски штаб за ванредне ситуације ће усвојити план,
а послове око провођења процедуре јавне набавке
опреме у складу са Законом о јавним набавкама БиХ,
извршиће Одјељење за општу управу, односно
ватрогасне јединице.

9.

Учествовати у противминским активностима
на подручју града у оквиру прописаних
надлежности

Упутити захтјев према БХМАЦ-у, у коме ће се
затражити карте минске ситуације и радити на
одређивању приоритета за деминирање на подручју
града Требиња у 2017. години.
Након дојаве о пронађеном НУС-у, упутити захтјев
деминерском А тиму РУЦЗ за уклањање и
уништавање НУС-а.
10. Промовисати рад Оперативног центра града
Требиња
Промовисати бесплатан телефонски број 121 који
ради 24 часа дневно, на који се могу достављати
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информације. Број је, поред тога, намијењен и за
помоћ грађанима и свим другим субјектима у смислу
информисања из оквира директне угрожености,
хитних интервенција и општег стања безбједности и
заштите становништва и имовине на подручју града.
11. Извјештавати и информисати надлежне органе
о раду ЦЗ
Периодично сачињавати извјештаје и информације о
раду ЦЗ и достављати их надлежним органима
(Градоначелник, Скупштина Града, РУЦЗ РС). У
случају природних и других несрећа, извјештаје
сачињавати свакодневно.
12. Организовати начин ангажовања удружења
грађана и других организација у систему ЦЗ
У припреми и провођењу задатака из области цивилне
заштите укључити извиђаче, рониоце, планинарско
друштво, спелеолошко друштво, ловачко друштво и
друга удружења грађана, омладинске и друге
невладине организације, односно организовати начин
њиховог ангажовања на конкретним задацима.
13. Спроводити активности на развијању свијести
међу становништвом о значају спровођења
мјера заштите
Међу становништвом, а нарочито код школске
популације спровести активности на упознавању са
мјерама заштите и спасавања од природних и других
несрећа и на овај начин развијати културу и свијест о
потреби спровођења мјера заштите и спасавања.
14. Израдити програм рада Одсјека за ЦЗ и план
рада Градског штаба за ванредне ситуације за
2017. годину
Број: 09-013-72/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 25.03.2016. год.
др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 73. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14 и 6/15), Градоначелник Града Требиња,
дана 03.02.2016. године, донио је
ОДЛУКУ
о условима, начину и висини новчане помоћи за
новорођено дијете у 2016. години
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, начин остваривања
и висина новчане помоћи за новорођено дијете.
Помоћ за новорођено дијете је новчани износ на који
има право родитељ или законски старатељ.
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Члан 2.
Услови за остваривање помоћи из става 2. претходног
члана су:
- да је дијете рођено у периоду од 01. јануара до 31.
децембра 2016. године,
- да је корисник помоћи држављанин БиХ - РС са
пребивалиштем на подручју Града Требиња најмање
2 (двије) године, непрекидно у односу на дан рођења
дјетета.
Члан 3.
Висина новчане помоћи за новорођено дијете износи
500,00 КМ (петстотина КМ), а исплатиће се на текући
рачун родитеља или законског старатеља новорођеног
дјетета.
Члан 4.
Захтјев за остваривање права на новчану помоћ за
новорођено дијете, родитељ или законски старатељ
дјетета подноси Одјељењу за привреду и друштвене
дјелатности, на обрасцу који је саставни дио ове
одлуке.
Уз захтјев је потребно приложити:
- овјерену фотокопију личне карте подносиоца
захтјева,
- увјерење о пребивалишту/боравишту са подацима о
свим адресама које се воде у евиденцији пребивалишта/боравишта, (образац ПБ4А),
- родни лист новорођеног дјетета,
- доказ о старатељству над новорођеним дјететом,
- фотокопију текућег рачуна подносиоца захтјева.
Члан 5.
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
након обраде захтјева из претходног члана, приједлог
рјешења доставља Градоначелнику, ради доношења
одговарајућег акта за реализацију захтјева.
Члан 6.
Средства за провођење ове одлуке обезбијеђена су у
Буџету Града Требиња за 2016. годину, на позицији
4161- дознаке грађанима – помоћ за новорођенчад.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“, а примјењиваће се од 01.01.2016. до 31.12.2016. године.
Број: 11-022-4/16
Датум: 03.02.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 58. став 1. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Српске“, број
37/12), а у вези са чланом 16. Правилника о процјени
потреба и усмјеравања дјеце и омладине са сметњама
у развоју („Службени гласник Републике Српске“,
број 117/12) и члана 58. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14 и
6/15), Градоначелник Града Требиња, донио је
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ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о именовању Првостепене
стручне комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у
развоју
Члан 1.
У члану 2. Одлуке о именовању Првостепене стручне
комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју број: 11-111-19/14 од
12.08.2014. године и 11-111-19-1/14 од 27.11.2014.
године у дијелу којим се именују чланови Комисије у
зависности од врсте сметње, умјесто прим. др Драгана
Сорајића, неуропсихијатра уписује се име прим. др
Госпава Црногорчић, неуропсихијатар.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-111-19-2/14
Датум: 24.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), Градоначелник Града Требиња
донио је
ОДЛУКУ
о увођењу пакета услуга мобилне телефоније –
total group
Члан 1.
Градска управа Града Требиња уводи пакет мобилне
телефоније – total group за службене потребе одређеног броја функционера и службеника.
Члан 2.
Службеници и функционери који ће користити за
службене потребе мрежу и телефоне из члана 1. ове
одлуке су:
1. Градоначелник
2. Замјеник Градоначелника
3. Предсједник Скупштине Града
4. Потпредсједник Скупштине Града
5. Начелници одјељења
6. Старјешина Територијалне ватрогасне јединице
7. Помоћници начелника одјељења
8. Шефови одсјека
9. Шефови служби
10. Секретар Скупштине Града
11. Помоћник Градоначелника за правна питања
12. Инспектори, Начелник комуналне полиције и
комунални полицајци

Датум: 30.03.2016. год.

13. Возачи
14. Радници Одсјека паркинг сервиса
15. Секретарица Градоначелника
16. Контакт особа за тотал гроуп
17. Самостални стручни сарадник за протокол у
Стручној служби Градоначелника
18. Самостални стручни сарадник Шеф кабинета у
Стручној служби Градоначелника
19. Менаџер за медијско представљање културних,
природних и привредних капацитета Града
20. Интерни ревизор
21. Самостални стручни сарадник за комуналне
послове за област путева, јавне расвјете и зеленила
22. Стручни сарадник за комуналне послове за област
оборинске канализације, одржавање и чишћење
јавних површина
23. Самостални стручни сарадник за еколошке
дозволе и послове инфраструктуре
24. Стручни сарадник технички секретар у кабинету
предсједника Скупштине
25. Самостални стручни сарадник за капиталне
пројекте
26. Самостални стручни сарадник за геодетске
послове
27. Курир
28. Одсјек за цивилну заштиту
29. Самостални стручни сарадник за управно правне
послове из области привреде и друштвених
дјелатности
30. Самостални стручни сарадник за привредни развој
31. Самостални стручни сарадник за омладински рад
и рад са НВО сектором
32. Стручни сарадник за рурални развој
33. Самостални стручни сарадник за односе са
јавношћу
34. Стручни сарадник за административно техничке
послове у Одјељењу за инспекцијске и послове
комуналне полиције
35. Центар за дозволе
36. Стручни сарадник за узимање узорака
37. Портир
38. Запослени у Територијалној ватрогасној јединици
39. Координатор за ТВЈ ДВД Ластва и Градска управа
40. Координатор за ЈУ „Центар за социјални рад“
Требиње и Градска управа
41. Координатор за ЈУ за предшколско образовање и
васпитање дјеце „Наша радост“ Требиње и
Градска управа
42. Координатор за ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње и
Градска управа
43. Бифе у згради Градске управе на Тргу слободе
44. Помоћник начелника Одјељења за просторно
уређење за капитална улагања
45. Самостални стручни сарадник за социјалну
заштиту
46. Самостални стручни сарадник за нормативно
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правне послове у Стручној служби Скупштине
47. Самостални стручни сарадник за праћење прихода
Града
48. Виши стручни сарадник за управљање модулима
плаћања и поравнања у Оквиру Одјељења за
финансије
49. Самостални стручни сарадник за правне послове у
Одјељењу за просторно уређење
50. Самостални стручни сарадник за географски
информациони систем у Одјељењу за просторно
уређење
51. Стручни сарадник за административно техничке
послове у Стручној служби Градоначелника
52. Самостални стручни сарадник за економска
питања из области локалног економског развоја и
инвестиција
53. Стручни сарадник за административно техничке
послове у МЗ Петрово Поље
54. Стручни сарадник за принудно извршење
55. Домар
56. Управљање конференцијским системом у
скупштинској сали
57. Самостални стручни сарадник за пружање правне
помоћи
58. Самостални стручни сарадник за пољопривреду
59. Координатор за деминирање
60. Самостални стручни сарадник за контролу
принудне наплате по рјешењима из комуналне
области
61. Командир територијалне ватрогасне јединице
Ластва
62. Инкасант – контролор наплате паркирања
Члан 3.
Претплатнички број и телефонски апарат (мобилни
телефон) који ће се користити у складу са овом
Одлуком власништво су Града Требињa. Корисник је
обавезан да по прекиду радног односа, обавјести
контакт особу о томе и да раздужи претплатнички
број и телефонски апарат.
Члан 4.
Контакт особа за total group ће задужити реверсом све
кориснике мреже мобилним телефоном и одговарајућим претплатничким бројем.
Члан 5.
Корисник мреже ће користити профил који нема
ограничења за говор, смс и роминг, а у оквиру групе
све назначене могућности су без накнаде.
Члан 6.
Коришћење телефона у складу са чланом 5. за
службене сврхе подразумијева и накнаду за импулс.
Члан 7.
Градоначелник ће посебним актом одредити висину
трошка за службене разговоре ван мреже.
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Члан 8.
Корисници који остваре већи утрошак од одобреног
исти ће рефундирати Граду од плате, односно
Одјељење за финансије ће за тај износ умањити плату
кориснику мреже. Налог за плаћање износа из става 1
овог члана, Одјељењу за финансије, даће контакт
особа.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
одлука број:11-022-22/14 од 09.09.2014. године.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-7/16
Датум: 24.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), Градоначелник Града Требиња
донио је
ОДЛУКУ
о додјели Златне плакете Града Требиња
I
Златна плакета Града Требиња додјељује се
Предсједнику Градске општине Медијана – Ниш,
господину Зорану Стојановићу, за немјерљив
допринос успостављању братских веза између наших
градова, у циљу развоја пословне, привредне и
културне сарадње, свестраног повезивања и
зближавања Града Требиња и Градске општине
Медијана – Ниш.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-9/16
Датум: 25.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), Градоначелник Града Требиња
донио је
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ОДЛУКУ
о додјели Златне плакете Града Требиња
I
Златна плакета Града Требиња додјељује се
Предсједнику
Скупштине
Градске
општине
Медијана – Ниш, господину Момчилу Радојичићу, за
немјерљив допринос успостављању братских веза
између наших градова, у циљу развоја пословне,
привредне и културне сарадње, свестраног
повезивања и зближавања Града Требиња и Градске
општине Медијана – Ниш.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-10/16
Датум: 25.02.2016. године

ГРАДОНАЧЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.

______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/1, 5/14 и 6/15) и члана 7. Правилника о условима и
критеријима за финансирање програма развоја спорта
у граду Требињу („Службени гласник Општине
Требиња“, број 4/10 и 7/10), Градоначелник је донио
сљедеће:
РЈЕШЕЊЕ
I
Средства Буџета Града Требиња планирана за
финансирање програма развоја спорта на подручју
града Требиња за 2016. годину у износу од 322.500,00
КМ, распоређују се како слиједи:
1. Грант за спортске организације
269.500,00 КМ
2. Грант за одржавање, изградњу и
реконструкцију спортских објеката, као и
набавку опреме и реквизита
5.000,00 КМ
3. Грант за школски спорт
5.000,00 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
4.000,00 КМ
6. Грант за обезбјеђивање услова за спортске
активности инвалидних лица
7.000,00 КМ
7. Грант за награде за постигнуте
спортске резултате
3.000,00 КМ
8. Грант за резерву
24.000,00 КМ

Датум: 30.03.2016. год.
II

Средства из става I тачка 1 овог рјешења („Грант
спортским организацијама") распоређују се како
слиједи:
1. Фудбалски клуб „Леотар“
50.000,00 КМ
2. Кошаркашки клуб „SL IAT Leotar“ 32.000,00 KM
3. Џудо клуб „Леотар“
19.000,00 KM
4. Жен.рукометни клуб „Леотар“
15.000,00 KM
5. Омладински кошаркашки клуб
„Леотар“
13.500,00 КМ
6. Фудбалски клуб „Викторија“
13.500,00 КМ
7. Рукометни клуб „Леотар“
12.000,00 KM
8. Атлетски клуб „Леотар“
11.000,00 KM
9. Пливачки клуб „Леотар“
10.000,00 KM
10. Џиу џица клуб „Леотар“
10.000,00 КМ
11. Омладински стрељачки клуб
„Леотар“
9.000,00 КМ
12. Ронилачки клуб „Посејдон“
7.000,00 KM
13. Аеро клуб „Требиње“
6.000,00 KM
14. Жен.кош.клуб „Требиње 03“
6.000,00 KM
15. Стрељачки клуб „Леотар РВИ“
5.000,00 KM
16. Карате клуб „Требиње“
5.000,00 КМ
17. Клуб малог фудбала „Леотар“
5.000,00 КМ
18. Клуб борилачких спортова
„Карате Ju-Jutsu“
5.000,00 КМ
19. Планинарско друштво „Вучји Зуб“ 4.000,00 KM
20. Одбојкашки клуб „Требишњица“
4.000,00 КМ
21. Кајак-Кану и рафтинг клуб
„Требишњица“
3.000,00 КМ
22. Веслачко друштво „Требишњица“
3.000,00 KM
23. Жен.фуд.клуб „Леотар-тех“
2.500,00 KM
24. Омладински одбојкашкин клуб
„Леотар“
2.500,00 КМ
25. Рукометни клуб „Требишњица“
2.500,00 КМ
26. Ауто картинг клуб „Леотар“
2.500,00 КМ
27. Одбојкашки клуб „Леотар“
2.000,00 КМ
28. Куглашки клуб „Требишњица“
2.000,00 КМ
29. Атлетски клуб „Требиње“
2.000,00 КМ
30. Шаховски клуб „Леотар+“
1.500,00 КМ
31. Кик бокс и бокс клуб „Леотар“
1.000,00 KM
32. Стонотенис. клуб „Свети Сава“
1.000,00 KM
33. Тениски клуб „Тини“
1.000,00 КМ
34. Клуб фудбала „Leostars“
1.000,00 КМ
III
Планирана средства из става II овог Рјешења
Одјељење за финансије ће дозначавати на жиро рачуне спортских организација сразмјерно извршењу
Буџета.

Датум: 30.03.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

IV
Корисници средстава обавезни су доставити
Одјељењу за финансије и Одјељењу за привреду и
друштвене дјелатности извјештај о намјенском
утрошку средстава.

Број: 3 - Страна: 25

VI
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-156/16
Датум: 17.03.2016. године

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

V
Надзор над намјенским трошењем средстава вршиће
Митар Мрдић, службеник Градске управе Града
Требиња.
________________________________________________________________________________________________

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2015. годину
(„Службени гласник Града Требиња“, број 12/14), Градоначелник Града Требиња је донио следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава умањењем износа на ниже назначеним позицијама, и то како
слиједи:
У оквиру Стручне службе Скупштине (01070110)
4111- Расходи за бруто плате за износ

790,00

КМ

4112- Расходи за бруто накнаде за износ

420,00

КМ

4126- Расходи по основу путовања и смјештаја за износ

270,00

КМ

4127- Расходи за стручне услуге за износ

2.540,00

КМ

У оквиру Стручне службе Градоначелника (01070120)
4111- Расходи за бруто плате за износ

130,00

КМ

4112- Расходи за бруто накнаде за износ

570,00

КМ

У оквиру Територијалне ватрогасне јединице (01070125)
4111- Расходи за бруто плате за износ

4.500,00

КМ

4112- Расходи за бруто накнаде за износ

3.800,00

КМ

4122- Расходи по основу утрошка енергије комуналних и комуникационих услуга за износ

2.240,00

КМ

4127- Расходи за стручне услуге за износ

2.640,00

КМ

У оквиру Одјељења за општу управу (01070130)
4122- Расходи по основу утрошка енергије комуналних и комуникационих услуга за износ

7.540,00

КМ

4123- Расходи за режијски материјал за износ

5.050,00

КМ

330,00

КМ

6.970,00

КМ

4124- Расходи за материјал за посебне намјене за износ
4127- Расходи за стручне услуге за износ
4129- Остали непоменути расходи за износ

4.640,00

КМ

20.480,00

KM

4161- Дознаке грађанима за износ

3.460,00

КМ

5161- Издаци за залихе материјала робе, ситног инвентара и слично за износ

4.160,00

КМ

10.100,00

КМ

4112- Расходи за бруто накнаде за износ

8.100,00

КМ

4126- Расходи по основу путовања и смјештаја за износ

1.450,00

КМ

4129- Остали непоменути расходи за износ

9.580,00

КМ

У оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности (01070150)
4122- Расходи по основу утрошка енергије комуналних и комуникационих услуга за износ

4.100,00

КМ

4152- Грантови у земљи- Грант за цивилну заштиту

У оквиру Одјељења за финансије (01070140)
4111- Расходи за бруто плате за износ

Страна: 26- Број: 3
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Датум: 30.03.2016. год.

4129- Остали непоменути расходи за износ

5.850,00

КМ

11.600,00

КМ

- са гранта за културне манифестације

2.805,00

КМ

- са гранта за спортске манифестације

4.845,00

КМ

- са гранта за развој спорта

2.500,00

КМ

- са гранта за развој пољопривреде и села

945,00

КМ

- са гранта за обиљежавање дјечије недеље

349,00

КМ

- са гранта за Дом ученика

4152- Грантови у земљи за укупно износ

156,00

КМ

У оквиру Одјељења за просторно уређење (01070160)
4127- Расходи за стручне услуге за износ

14.870,00

КМ

5112- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката

77.700,00

КМ

5131-Издаци за прибављање земљишта за износ

14.970,00

КМ

У оквиру Одјељења за стамбено- комуналне послове (01070170)
4125- Расходи за текуће одржавање за износ

3.080,00

КМ

4127- Расходи за стручне услуге за износ

1.270,00

КМ

4139- Расходи по основу затезних камата за износ

3.200,00

КМ

У оквиру ЈУ Центар за социјални рад (01070300)
4111- Расходи за бруто плате за износ

3.870,00

КМ

4112- Расходи за бруто накнаде за износ

8.220,00

КМ

У оквиру ЈУ Дјечији вртић "Наша радост" (01070400)
4112- Расходи за бруто накнаде за износ

4.640,00

КМ

У оквиру ЈУ Културни центар (01070520)
4111- Расходи за бруто плате за износ

4.180,00

КМ

4112- Расходи за бруто накнаде за износ

3.250,00

КМ

У оквиру ЈУ Агенција за развој малих и средњих предузећа (01070910)
4112- Расходи за бруто накнаде за износ

1.430,00

КМ

640,00

КМ

2.770,00

КМ

265.400,00

КМ

22.780,00

КМ

У оквиру Стручне службе Градоначелника (01070120)
4126- Расходи по основу путовања и смјештаја за износ

5.500,00

КМ

4127- Расходи за стручне услуге за износ

1.950,00

КМ

14.000,00

КМ

8.560,00

КМ

840,00

КМ

4126- Расходи по основу путовања и смјештаја за износ

4.900,00

КМ

5114- Издаци за инвестиционо одржавање опреме

4.670,00

КМ

У оквиру ЈУ Туристичка организација (01070920)
4111- Расходи за бруто плате за износ
У оквиру ЈУ Требињеспорт (01070930)
4112- Расходи за бруто накнаде за износ
УКУПНО:
а да увећају следеће позиције:
У оквиру Стручне службе Скупштине (01070110)
4129- Остали непоменути расходи за износ

4129- Остали непоменути расходи за износ
4161- Дознаке грађанима
У оквиру Територијалне ватрогасне јединице (01070125)
4125- Расходи за текуће одржавање за износ

Датум: 30.03.2016. год.
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5171- Издаци по основу ПДВ-а

62.600,00

КМ

У оквиру Одјељења за општу управу (01070130)
4125- Расходи за текуће одржавање за износ

4.630,00

КМ

4126- Расходи по основу путовања и смјештаја за износ

9.650,00

КМ

У оквиру Одјељења за финансије (01070140)
4127- Расходи за стручне услуге за износ

2.900,00

КМ

5171- Издаци по основу ПДВ-а

6.640,00

КМ

150,00

КМ

60,00

КМ

610,00

КМ

5111- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката за износ

1.940,00

КМ

У оквиру Одјељења за просторно уређење (01070160)
4129- Остали непоменути расходи за износ

6.460,00

КМ

5111- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката

29.000,00

КМ

5113- Издаци за набавку постројења и опреме за износ

45.100,00

КМ

900,00

КМ

40,00

КМ

24.550,00

КМ

260,00

КМ

80,00

КМ

У оквиру Одјељења за борачко- инвалидску заштиту (01070180)
4127- Расходи за стручне услуге за износ

180,00

КМ

4129- Остали непоменути расходи за износ

300,00

КМ

50,00

КМ

6.100,00

КМ

265.400,00

КМ

6219- Издаци за отплату дугова из ранијег периода за износ
У оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности (01070150)
4126- Расходи по основу путовања и смјештаја за износ
4161- Дознаке грађанима за износ

5116- Издаци за инвестициону имовину за износ
У оквиру Одјељења за стамбено- комуналне послове (01070170)
4124- Расходи за материјал за посебне намјене за износ
4128- Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине
4129- Остали непоменути расходи за износ
5113- Издаци за набавку постројења и опреме за износ

4161- Дознаке грађанима за износ
5111- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката за износ
УКУПНО:
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-728-1/15
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 31.12.2015. године
Славко Вучуревић,дипл.прав.с.р.
________________________________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Удружењу повратника Требиње на
План утрошка средстава гранта планираних Буџетом
Града Требиња за 2016. годину (План од 26.01.2016.
године).

Страна: 28- Број: 3
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II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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

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

Број:08-400-30/16
Датум: 01.02.2016. године

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

Број:08-400-39/16
Датум: 02.02.2016. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност ГКУД-у „Алат – Swisslion“
Требиње на План утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града Требиња за 2016. годину (План
број: 01-01/2016 од 26.01.2016. године).

I
Даје се сагласност Мјешовитом хору „Трибуниа“
Требиње на План утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града Требиња за 2016. годину (План
од 26.01.2016. године).

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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

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

Број: 08-400-41/16
Датум: 01.02.2016. године

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

Број:08-400-32/16
Датум: 03.02.2016. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност КУД „Херцеговина“ Петрово Поље
на План утрошка средстава гранта планираних
Буџетом Града Требиња за 2016. годину (План од
26.01.2016. године).

I
Даје се сагласност Сабору српских гуслара и пјесника
„Светосавље“ на План утрошка средстава гранта
планираних Буџетом Града Требиња за 2016. годину
(План број: 2/16 од 01.02.2016. године).

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

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

Датум: 30.03.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 3 - Страна: 29

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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

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

Број:08-400-46/16
Датум: 03.02.2016. године

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

Број: 11-400-80/16
Датум: 11.02.2016. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност Ансамблу националних игара
„Јован Дучић“ Требиње на План утрошка средстава
гранта планираних Буџетом Града Требиња за 2016.
годину (План број: 040/16/А од 01.02.2016. године).

I
Даје се сагласност Удружењу породица са проблемом
стерилитета „Бебе“ Требиње на План утрошка
средстава гранта планираних Буџетом Града Требиња
за 2016. годину (План од 05.02.2016. године).

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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

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

Број:08-400-29/16
Датум: 08.02.2016. године

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

Број: 08-400-18-3/16
Датум: 12.02.2016. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност ЈУ за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње на План и
програм капиталних инвестиција планираних Буџетом
Града Требиња за 2016. годину у износу од 35.000,00
КМ (План број: 45/16 од 08.02.2016. године).

I
Даје се сагласност Удружењу дијабетичара и осталих
заинтересованих лица града Требиња на План
утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града
Требиња за 2016. годину (План од 25.01.2016.
године).

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

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

Страна: 30- Број: 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 30.03.2016. год.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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

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

Број: 08-400-19-4/16
Датум: 12.02.2016. године

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

Број: 08-400-22-4/16
Датум: 12.02.2016. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност Удружењу параплегичара,
обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних
инвалида регије Требиње на План коришћења
средстава планираних Буџетом Града Требиња за
2016. годину (План број:01/2016 од 01.02.2016.
године).

I
Даје се сагласност Удружењу ампутираца Требиње на
План утрошка средстава гранта планираних Буџетом
Града Требиња за 2016. годину (План број: 05-01/16
од 22.01.2016. године).

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 08-400-21-4/16
Датум: 12.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Савезу инвалида рада Требиње на
План коришћења средстава планираних Буџетом
Града Требиња за 2016. годину (План број:01/01-2016
од 25.01.2016. године).

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

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 08-400-23-4/16
Датум: 12.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Удружењу Камерном хору
Херцеговачке Грачанице „Свети Роман Слаткопојац“
Требиње на План утрошка средстава гранта
планираних Буџетом Града Требиња за 2016. годину
(План број: 10-02/16 од 01.02.2016. године).

Датум: 30.03.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 3 - Страна: 31

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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

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

Број: 08-400-54/16
Датум: 15.02.2016. године

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

Број: 08-400-76/16
Датум: 15.02.2016. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност Етно групи „Захумље“ на План
утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града
Требиња за 2016. годину на износ од 2.000,00 КМ
(План број: 01/16 од 04.02.2016. године).

I
Даје се сагласност Креативном центру на План
утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града
Требиња за 2016. годину (План број: 06/16 од
08.02.2016. године).

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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

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

Број: 08-400-63/16
Датум: 15.02.2016. године

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

Број: 11-400-94/16
Датум: 15.02.2016. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2015. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 12/14), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи

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

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

ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Одреду извиђача „Требиње“ на
План утрошка средстава гранта планираних Буџетом
Града Требиња за 2016. годину (План од 05.02.2016.
године).

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 4122 дефинисане као „расходи по основу
утрошка енергије, комуналних и комуникационих
услуга“ у висини од 714,00 КМ и са позиције 4123
дефинисане као „расходи за режијски материјал“ у
висини од 369,00 КМ на позицију 5113 дефинисану
као „издаци за набавку постројења и опреме“ у
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висини од 771,00 КМ и позицију 4129 дефинисану као
„остали непоменути расходи“ у висини од 312,00 КМ,
а све у оквиру Ребаланса Буџета за 2015. годину за ЈУ
„Народна библиотека“ Требиње.

Датум: 30.03.2016. год.

Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-95/16
Датум: 17.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2015. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 12/14), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 4122 дефинисане као „расходи по основу
утрошка енергије, комуналних и комуникационих
услуга“ у висини од 1.000,00 КМ и са позиције 4125
дефинисане као „расходи за текуће одржавање“ у
висини од 200,00 КМ и са позиције 4127 дефинисане
као „расходи за стручне услуге“ у висини од 1.500,00
КМ и на позицију 4126 дефинисану као „расходи по
основу путовања и смјештаја“ у висини од 200,00 КМ
и позицију 5171 дефинисану као „издаци по основу
ПДВ-а“ у износу од 2.500,00 КМ, а све у оквиру
Ребаланса Буџета за 2015. годину за ЈУ „Центар за
образовање и информисање“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-109/16
Датум: 18.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу

I
Даје се сагласност Савезу логораша Републике
Српске – Удружење логораша регије Требиње на
План утрошка средстава гранта планираних Буџетом
Града Требиња за прва три мјесеца 2016. године
(План број: 06/16 од 13.02.2016. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-110/16
Датум: 19.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2015. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 12/14), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 4129 дефинисане као остали непоменути
расходи у висини од 11.000,00 КМ на позицију 4125
дефинисану као расходи за текуће одржавање у
висини од 8.500,00 КМ и позицију 5171 дефинисану
као издаци по основу ПДВ-а у висини од 2.500,00 КМ,
а све у оквиру Ребаланса Буџета за 2015. годину за ЈУ
„Требињеспорт“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-108/16
Датум: 22.02.2016. године

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

Датум: 30.03.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2016. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 08/15), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 4152 дефинисане као „текући грантови –
грант за културне манифестације“ у износу од
7.000,00 КМ на позицију 4129 дефинисану као
„остали непоменути расходи“ у износу од 7.000,00
КМ у оквиру буџетског корисника ЈУ „Требињеспорт“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-113/16
Датум: 24.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Градској организацији Црвеног
крста Требиње на План утрошка средстава гранта
планираних Буџетом Града Требиња за 2016. годину
(План од 11.02.2016. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 08-400-69-4/16
Датум: 25.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ ОШ „Јован Јовановић Змај“ на
План утрошка средстава гранта планираних Буџетом
Града Требиња за 2016. годину, и то 3.000,00 КМ за
школска такмичења и 1.000,00 КМ за „Индекс
инклузивности“ (План број: 03-46/2016 од 03.02.2016.
године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 08-400-14-4/16
Датум: 25.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ ОШ „Свети Василије
Острошки“ на План утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града Требиња за 2016. годину и то
3.000,00 КМ за школска такмичења и 1.000,00 КМ за
„Индекс инклузивности“ (План број: 01-69/16 од
19.02.2016. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
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III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 08-400-15-4/16
Датум: 25.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК

Датум: 30.03.2016. год.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 08-400-73-4/16
Датум: 26.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

I
Даје се сагласност ЈУ ОШ „Вук Караџић“ на План
коришћења средстава планираних Буџетом Града
Требиња за 2016. годину (износ од 3.000,00 КМ за
„школска такмичења“, износ од 1.000,00 КМ за
„индекс инклузивности“ и износ од 3.000,00 КМ за
„образовне потребе Рома“ – План број: 36/16 од
28.01.2016. године).

I
Даје се сагласност ЈУ „Дом пензионера“ Требиње на
План коришћења средстава планираних Буџетом
Града Требиња за 2016. годину (План број: 107/16 од
16.02.2016. године).

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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

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

Број: 08-400-16-4/16
Датум: 25.02.2016. године

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

Број: 08-400-74-4/16
Датум: 26.02.2016. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност ЈУ „Требињестан“ Требиње на
План коришћења средстава планираних Буџетом
Града Требиња за 2016. годину (План број: 22/16 од
12.02.2016. године).

I
Даје се сагласност ЈУ „Центар за социјални рад“
Требиње на План утрошка издатака за произведену
сталну имовину планираних Буџетом Града Требиња
за 2016. годину (План број: 03-401-1/16 од 12.02.2016.
године).

ЗАКЉУЧАК

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

Датум: 30.03.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
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II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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

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

Број: 11-400-139/16
Датум: 07.03.2016. године

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

Број: 08-400-119/16
Датум: 07.03.2016. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност Друштву добровољних давалаца
крви Требиње на План утрошка средстава гранта
планираних Буџетом Града Требиња за 2016. годину
(План број: 4/16 од 17.02.2016. године).

I
Даје се сагласност Књижевној заједници „Јован
Дучић“ Требиње на План утрошка средстава гранта
планираних Буџетом Града Требиња за 2016. годину
(План од 01.03.2016. године).

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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

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

Број: 08-400-99/16
Датум: 07.03.2016. године

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

Број: 08-400-132/16
Датум: 07.03.2016. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност Радио клубу „Требиње“ Е 7 3 D P R
на План утрошка средстава гранта планираних
Буџетом Града Требиња за 2016. годину (План број:
02-02/16 од 26.02.2016. године).

I
Даје се сагласност ЈУ „Центар средњих школа“
Требиње на План утрошка издатака за произведену
сталну имовину планираних Буџетом Града Требиња
за 2016. годину (План број: 03-75/3-16 од 23.02.2016.
године).

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

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

Страна: 36- Број: 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 30.03.2016. год.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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

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

Број: 11-400-111/16
Датум: 07.03.2016. године

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

Број: 11-400-141/16
Датум: 11.03.2016. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност Завичајном удружењу црногораца
у Херцеговини „Петар Петровић Његош“ на План
утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града
Требиња за 2016. годину (План број: 05/16 од
25.02.2016. године).

I
Даје се сагласност ЈУ Гимназија „Јован Дучић“
Требиње на План утрошка средстава капиталног
гранта планираног Буџетом Града Требиња за 2016.
годину (План број: 01-95/1-16 од 09.03.2016. године).

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 08-400-121/16
Датум: 11.03.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

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

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-140/16
Датум: 11.03.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Техничка школа“ Требиње на
План утрошка средстава капиталног гранта
планираног Буџетом Града Требиња за 2016. годину
(План број: 01-118-1/2016 од 09.03.2016. године).

I
Даје се сагласност Гусларском друштву „Војвода
Недељко Видаковић“ Требиње на План утрошка
средстава гранта планираних Буџетом Града Требиња
за 2016. годину (План од 11.03.2016. године).

Датум: 30.03.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 3 - Страна: 37

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

и адаптацију зграда и објеката“ у износу од 40.000,00
КМ у оквиру Одјељења за општу управу.

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

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

Број: 08-400-144/16
Датум: 15.03.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Народна библиотека“ Требиње
на План коришћења средстава планираних Буџетом
Града Требиња за 2016. годину – капиталног гранта
(План број: 30-1/16 од 15.03.2016. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-157/16
Датум: 21.03.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2016. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 8/15), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 4152 дефинисане као „текући грантови –
грант за суфинансирање уређења фасада“ у оквиру
Одјељења за стамбено комуналне послове у износу од
40.000,00 КМ, на позицију 5112 дефинисану као
„издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-180/16
Датум: 22.03.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Дом ученика“ Требиње на
План коришћења средстава планираних Буџетом
Града Требиња за 2016. годину – текућег гранта (План
број: 19/16 од 12.02.2016. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 08-400-71-4/16
Датум: 23.03.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Удружењу за хуманитарну помоћ
„Имарет“ Требиње на План утрошка средстава гранта

Страна: 38- Број: 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 30.03.2016. год.

планираних Буџетом Града Требиња за 2016. годину
(План број: 03-4/16 од 10.03.2016. године).

Града Требиња за 2016. годину (План број: 139/16 од
25.03.2016. године).

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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

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

Број: 08-400-150/16
Датум: 23.03.2016. године

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

Број: 11-400-184/16
Датум: 29.03.2016. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2016. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 8/15), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 4126 дефинисане као „расходи по основу
путовања и смјештаја“ у оквиру Одјељења за
инспекцијске и послове комуналне полиције у износу
од 600,00 КМ, на позицију 5113 дефинисану као
„издаци за набавку постројења и опреме“ у износу од
600,00 КМ у оквиру истог Одјељења.

I
Даје се сагласност ЈУ „Дом младих“ Требиње на План
коришћења средстава планираних Буџетом Града
Требиња за 2016. годину (План број: 128-03/16 од
18.03.2016. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-783/16
Датум: 28.03.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Требињеспорт“ Требиње на
План коришћења средстава планираних Буџетом

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

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-194/16
Датум: 30.03.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 и 6/15), а у вези са Одлуком о извршењу
Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Стдентски центар“ Требиње на
План утрошка средстава гранта планираних Буџетом

Датум: 30.03.2016. год.
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Града Требиња за 2016. годину (План број: 18/16 од
09.02.2016. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 08-400-72-3/16
Датум: 30.03.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 58. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14 и 6/15), члана
90. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), а у вези са чланом 8.
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ“, број 90/14), Градоначелник Града Требиња, донио је
П Р А В И Л Н И К
о поступку набавке роба, услуга или радова путем
директног споразума
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се, у складу са законом, утврђује
припрема и вођење поступка набавке роба, услуга или
радова путем директног споразума за потребе рада
Градске управе Града Требиња (у даљем тексту
„Градска управа“), као и оснивање и надлежности
Комисије за провођење тог поступка.
Члан 2.
Поступак директног споразума може се провести када
је процијењена вриједност истих роба, услуга или
радова на годишњем нивоу једнака или мања од
6.000,00 КМ без ПДВ-а.
Поступак директног споразума може започети ако је
таква набавка предвиђена Планом јавних набавки
Градске управе или ако Градоначелник Града
Требиња донесе посебну одлуку о покретању тог
поступка, сагласно члану 17. став 1. Закона о јавним
набавкама БиХ.
II ПОСТУПАК ПРОЦЈЕНЕ ВРИЈЕДНОСТИ
НАБАВКЕ
Члан 3.
Поступку доношења одлуке о набавци путем
директног споразума претходи процјена вриједности
набавке, о чему одлуку доноси Градоначелник Града
Требиња на основу Плана јавних набавки или посебне
одлуке из члана 2. овог Правилника.
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Одлуку из претходног става Градоначелник доставља
начелнику Одјељења за финансије, ради обезбјеђења
потребних средстава за реализацију набавке и давања
потврде о обезбјеђености средстава.
Члан 4.
На основу одлуке и потврде из претходног члана
приступа се процјени вриједности набавке.
Процјену вриједности набавке врши Самостални
стручни сарадник за јавне набавке или лице које
посебним актом овласти Градоначелник (у даљем
тексту „овлаштено лице“) руководећи се принципима
утврђеним у члану 3. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 5.
Процјену вриједности набавке овлаштено лице дужно
је заснивати на истраживању тржишта роба, услуга
или радова који се набављају за потребе рада Градске
управе.
Радње истраживања тржишта овлашћено лице врши
тако што се о цијенама обавјештава телефонским
путем или непосредним одласком код добављача који
се, у складу са законом, на тржишту баве продајом
роба, услуга или радова који су предмет набавке.
У обављању послова из претходног става овлашћено
лице може ангажовати и друге службенике запослене
у Градској управи Града Требиња.
Члан 6.
Ради рационалног и економичног трошења буџетских
средстава
Града
Требиња
овлашћено
лице
истраживање тржишта у смислу претходног члана
врши код већег броја добављача.
Члан 7.
Изузетно од одредби чланова 5. и 6. овог Правилника,
процијењена вриједност набавке може се заснивати на
претходно урађеним истраживањима тржишта,
уколико та истраживања у сваком конкретном случају
нису старија од 60 дана.
У случају из претходног става, а ради обезбјеђења
рационалног и економичног трошења буџетских
средстава, претходно урађена истраживања морају
обухватити цијене роба, услуга или радова више
добављача.
Ако истраживања из претходног става не обухватају
цијене више добављача мора се обавити ново
истраживање тржишта на начин одређен у члановима
5. и 6. овог Правилника.
Члан 8.
Након што обави истраживање овлашћено лице
доставља Комисији за набавке у Градској управи (у
даљем тексту Комисија) писани извјештај који садржи
све резултате истраживања тржишта (цијену и
квалитет), процијењену вриједност набавке засновану
на резултатима истраживања тржишта, као и
приједлог најповољнијег добављача коме треба
упутити позив за достављање понуде.
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У давању приједлога из претходног става овлашћено
лице не смије дискриминисати или фаворизовати
било ког добављача, већ се мора руководити
искључиво резултатима истраживања који се односе
на цијену и квалитет роба, услуга или радова, као и
рационалним и економичним трошењем буџетских
средстава.
Приједлог најповољнијег добављача, који је дало
овлашћено лице, не обавезује Комисију уколико она,
на основу истраживања тржишта из става 1. овог
члана, утврди да постоји повољнији добављач од оног
којег је предложило овлашћено лице.
Члан 9.
Комисија из претходног члана састоји се од
предсједника Комисије и два члана. Предсједник и
чланови Комисије имају замјенике који их замјењују
у раду у случајевима њихове одсутности с посла или
спријечености за рад.
Члан 10.
Предсједника и чланове Комисије, као и њихове
замјенике, именује Градоначелник на вријеме од
годину дана, уз могућност њиховог
поновног
именовања након истека периода на који су
именовани.
Лица из претходног става могу бити разријешена
дужности у Комисији и у току трајања мандата, о
чему одлуку доноси Градоначелник.
У случају из претходног става Градоначелник именује
нова лица у Комисију.
У Комисију се именују службеници Градске управе.
III ПОСТУПАК НАКОН ПРОЦЈЕНЕ
ВРИЈЕДНОСТИ НАБАВКЕ
Члан 11.
Након што размотри извјештај из члана 8. овог
Правилника Комисија доноси одлуку о томе да од
најповољнијег добављача затражи приједлог цијене
или достављање понуде.
Приликом доношења одлуке из претходног става
Комисија не смије дискриминисати или фаворизовати
било ког добављача, већ се мора руководити
искључиво резултатима истраживања који се односе
на цијену и квалитет роба, услуга или радова, као и
рационалним и економичним трошењем буџетских
средстава.
Члан 12.
У доношењу одлуке из претходног члана Комисија је
дужна водити рачуна о ограничењу из члана 2. овог
Правилника.
Члан 13.
Након доношења одлуке из члана 11. овог
Правилника, Комисија добављачу упућује захтјев за
достављање приједлога цијене или понуду.

Датум: 30.03.2016. год.

Захтјев из претходног става обухвата детаљан опис
роба, услуга или радова који се траже, укључујући и
оне факторе који се односе на количину, квалитет,
технички опис, естетске и функционалне захтјеве,
мјесто и рок испоруке, као и друге факторе
примјерене набавци.
У захтјеву ће Комисија тражити од добављача да је
обавијести да ли понуђена цијена може бити предмет
преговарања у правцу њеног смањења.
Члан 14.
Када затражи приједлог цијене или понуду, Комисија
добављачу оставља довољно времена, да припреми
приједлог цијене или понуду.
У захтјеву Комисије добављач ће се обавијестити да
ће, уколико у остављеном року не достави приједлог
цијене или понуду, од другог најповољнијег
добављача бити затражено да то учини, а да његов
евентуални приједлог или понуда које достави након
истека остављеног рока неће бити узети у разматрање.
Члан 15.
У случају да Комисија након истека времена које је
оставила за достављање приједлога цијене или понуде
не добије од добављача тај приједлог или понуду,
упутиће одговарајући захтјев наредном добављачу
који, према извјештају о истраживању, има
најповољнију цијену и квалитет роба, услуга или
радова који су предмет набавке.
Члан 16.
Кад добављач у остављеном року достави свој
приједлог или понуду Комисија ће поступити на
начин одређен у наредним тачкама:
1. Ако је добављач оставио могућност преговарања
о цијени у правцу њеног смањења Комисија,
односно њен предсједник, члан или замјеник ако
је од Комисије за то овлашћен, приступа
преговорима са добављачем о смањењу цијене,
2. Ако ти преговори успију Комисија нови
приједлог или понуду добављача који садржи
коначну цијену заједно са својим мишљењем о
прихватљивости таквог приједлога или понуде
доставља Градоначелнику,
3. Ако у току преговора са добављачем не дође до
смањења цијене, Комисија првобитни приједлог
или понуду добављача заједно са својим
мишљењем о њиховој прихватљивости доставља
Градоначелнику,
4. Ако добављач у приједлогу или понуди не остави
могућност преговарања о цијени у правцу њеног
смањења, Комисија такав приједлог или понуду,
заједно са својим мишљењем о томе да се ради о
најповољнијем приједлогу, односно понуди,
доставља Градоначелнику.
Члан 17.
Ако у случајевима из тачака 3) и 4) претходног члана
добављач повећа своју првобитно предложену или

Датум: 30.03.2016. год.
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понуђену цијену или она из других разлога постане
неприхватљива, Комисија га писаним путем одмах
обавјештава о неприхватљивости такве цијене, те се
обраћа другом најповољнијем добављачу да достави
приједлог цијене или понуду.
У случају из претходног става Комисија у поступку са
другим најповољнијим добављачем поступа сходно
члановима 11. до 16. овог Правилника.

2/13, 5/14 и 6/15), Градоначелник Града Требиња,
донио је

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДИРЕКТНОМ
СПОРАЗУМУ
Члан 18.
Када у случајевима из члана 16. тачка 2) до 4) овог
Правлника Градоначелник добије од Комисије
мишљење о прихватљивости приједлога, односно
понуде добављача, доноси одлуку о набавци путем
директног споразума.
Ова одлука је коначна.
Одлука из претходног става доноси се у писаном
облику и садржи:
1. Назначење да ће се набавка роба, услуга или
радова у конкретном случају извршити путем
директног споразума,
2. Назначење добављача кога је предложила
Комисија,
3. Назначење да ће се на основу ове одлуке са тим
добављачем закључити писани уговор о набавци.

Члан 1.
У Цјеновнику који је саставни дио Правилника о
условима организовања, начину кориштења и наплате
паркирања возила на паркиралиштима на подручју
града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/15 и 5/15), мијења се тачка 5. и гласи:
„Претплатна мјесечна карта за правна и физичка лица
у другој зони износи:

Члан 19.
Након доношења одлуке из претходног члана може се
приступити закључењу уговора о набавци са
изабраним добављачем, као и реализацији тог
уговора.
Директни споразум се сматра закљученим код
набавки чија вриједност износи до 1.000,00 КМ без
ПДВ-а, прилагањем рачуна или друге одговарајуће
документације.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБE
Члан 20.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о поступку набавке роба, услуга или
радова путем директног споразума (Службени
гласник Града Требиња број:11/06 и 4/11).
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-3/16
Датум: 02.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број

П Р А В И Л Н И К
о измјени и допуни Правилника о условима
организовања, начину кориштења и наплате
паркирања возила на паркиралиштима на
подручју града Требиња

-

Паркинг у улици Његошевој 20,00 КМ- мјесечно
Паркинг у улици Степе Степановића 10 КМ –
мјесечно
Паркинг у кругу „Травуније“ 10 КМ - мјесечно

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-11/16
Датум: 25.03.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14 и 6/15), дана 30.03.2016. године, Градоначелник Града д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Градске управе Града Требиња
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији
радних мјеста Градске управе Града Требиња
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 5/09,
4/10, 1/11, 6/11, 1/12, 7/12 и 8/12 и „Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 2/14, 6/14, 12/14, 3/15 и
7/15), у даљем тексту Правилник, у члану 55. тачка
4.4. у дијелу којим се дефинишу услови за вршење
послова ријечи „ВШС техничког смјера“ мијењају се
са ријечима „bachelor електротехнике BSc.App-ECTS
180 бодова“.
Члан 2.
У члану 59. Правилника тачка 5.4.3. мијења се назив
радног мјеста „виши стручни сарадник за контролу
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паркирања“ и уписује нови назив „самостални
стручни сарадник за контролу паркирања“. У оквиру
исте тачке у условима за вршење послова предвиђена
„ВШС спрема“ мијења се са „ВСС спрема“.
Члан 3.
У члану 60. Правилника тачка 6.8. у дијелу који
дефинише опис послова и задатака се мијења и сада
гласи: „Врши административно техничке послове у
Одјељењу, води мјесечну евиденцију присутности
радника на послу и евиденцију издатих путних налога
радницима Одјељења. Врши умножавање докумената
из надлежности Одјељења. Врши расподјелу
грађевинских пакета. Води евиденцију додијељених
помоћи за стамбено збрињавање корисника по основу
прописа који дефинишу права борачких категорија.
Обавља и друге послове у складу са законом,
подзаконским актима и овлаштењима начелника
Одјељења.“ У оквиру исте тачке у дијелу којим се
дефинише број извршилаца се мијења тако што се
предвиђени број извршилаца „4“ мијења са бројем
„3“. У истом члану иза тачке 6.8. додаје се нова тачка
6.8а. која гласи: „стручни сарадник за административне послове и оператер у информационом систему
за борачко инвалидску заштиту и заштиту цивилних
жртава рата“.
Опис послова и задатака: Израђује базу података,
формира финансијски досије о сваком кориснику из
надлежности Одјељења, уноси промјене у базу података, израђује спискове корисника при надлежности, шаље другим органима и прима од других
органа изводе из базе података, врши обрачун исплата
при надлежности. На захтјев других реферата даје на
увид податке из базе података. Води евиденцију о
сваком кориснику појединачно. Обавља и друге
послове у складу са законом, подзаконским актима и
овлаштењима начелника Одјељења.
Број извршилаца: један (1).
Група и степен сложености: административно
технички, једноставнији.
Услови за вршење послова: ССС, друштвени смјер,
једна година радног искуства, положен стручни
испит, посједовање квалификационог електронског
сертификата.
Члан 4.
У члану 63а. Правилника тачка 10.1. у дијелу којим се
дефинишу услови за вршење послова ријечи „три
године радног искуства на пословима заштите од
пожара“ мијењају се ријечима „двије године радног
искуства у струци“.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-12/16
Датум: 30.03.2016. године

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

Датум: 30.03.2016. год.

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14 и 6/15), Градоначелник Града Требиња
даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о платама запослених радника у ЈУ
„Центар за социјални рад“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о платама
запослених радника у ЈУ „Центар за социјални рад“
Требиње број: 01-014.01-2/15 од 13.11.2015. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-6/16
Датум: 10.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14 и 6/15), Градоначелник Града Требиња
даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста ЈЗУ „Дом здравља“
Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“
Требиње број: 02-514-17/16 од 08.02.2016. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-5/16
Датум: 17.02.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14 и 6/15), Градоначелник Града Требиња
даје
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САГЛАСНОСТ
на Правилник о допуни Правилника о платама и
другим примањима радника у ЈУ за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Наша радост“
Требиње

супсидијарно до висине удијела у плаћању трошкова
одржавања зграде. Заступа Алђелић Радомир,
предсједник Управног одбора и Нинковић Предраг,
предсједник Скупштине станара, самостално и без
ограничења.

I
Даје се сагласност на Правилник о допуни Правилника о платама и другим примањима запослених у
ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње број: 59/2/16 од 15.02.2016.
године.

Број: 06-372-5/16
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 04.03.2016. год. Мирјана Ратковић, с.р.
______________________________________________

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

Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу
Рјешења број: 06-372-6/16 од 23.03.2016. године,
извршило је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-125, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Жељезничка број 5.
Оснивачи: 11 етажних власника зграде. Дјелатност:
70320. Управљање зградом за рачун етажних
власника. Иступа у правном промету самостално у
оквиру
својих дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном
имовином,
чланови
одговарају
супсидијарно до висине удијела у плаћању трошкова
одржавања зграде. Заступа Крстић Небојша,
предсједник Управног одбора, самостално и без
ограничења. Заједницу заступа и Ратковић Спасо,
предсједник Скупштине.

Број: 11-022-8/16
Датум: 09.03.2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу
Рјешења број: 06-372-5/16 од 04.03.2016. године,
извршило је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-124, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Шумадијска број 4.
Оснивачи: 10 етажних власника зграде. Дјелатност:
70320. Управљање зградом за рачун етажних
власника. Иступа у правном промету самостално у
оквиру својих дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном
имовином,
чланови
одговарају

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Број: 06-372-6/16
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 23.03.2016. год. Мирјана Ратковић, с.р.
______________________________________________
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у општој
употреби-јавно добро,
2. Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у општој
употреби-јавно добро,
3. Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у општој
употреби-јавно добро,
4. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини,
5. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини,
6. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини,
7. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини,
8. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини,
9. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у државној својини,
10. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у К.О. Зубци у сврху
изградње аеродрома са пратећим садржајима,
11. Одлука којом се Градоначелник овлашћује за расписивање јавног позива за избор
најповољнијег понуђача за реконструкцију, управљање и одржавање јавне расвјете на подручју
града Требиња у ЛЕД технологији,
12. Одлука о разрјешењу начелника Одјељења за стамбено комуналне послове Градске управе
Града Требиња, госпође Мирјане Ратковић, на лични захтјев,
13. Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено комуналне послове,
господина Мирослава Бакоча,
14. Одлука о измјени Статута Града Требиња,
15. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју града Требиња,
16. Одлука о критеријумима за бодовање и рангирање капиталних пројеката,
17. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама,
18. Одлука о продужењу важења Урбанистичког плана „Требиње 2015“,
19. Одлука о утврђивању нацрта измјене Регулационог плана „Засад поље“,
20. Одлука о измјени дијела Регулационог плана „Сјеверни логор“,
21. Одлука о утврђивању нацрта Плана парцелације „Тодорићи 3“,
22. Одлука о утврђивању Нацрта зонинг плана „Град сунца“,
23. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавне установе за предшколско васпитање
и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,
24. Одлука о одређивању паушалног износа боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге
смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање за сваки кревет (лежај) на
годишњем нивоу,
25. Одлука о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње, госпођице
Александре Матковић, на лични захтјев,
26. Одлука о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“
Требиње, госпођице Бранке Асановић,
27. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Управног одбора у Јавној
установи „Центар за социјални рад“ Требиње,
28. Одлука о именовању чланова Комисије за избор члана Управног одбора у Јавној установи
„Центар за социјални рад“ Требиње,
29. Одлука о разрјешењу члана Савјета за културу, господина Миљана Вуковића, на лични захтјев,
30. Одлука о именовању члана Савјета за културу, господина Небојше Рудана,
31. Одлука о разрјешењу члана Савјета за културу, господина Дејана Таране, на лични захтјев,
32. Одлука о именовању члана Савјета за културу, господина Илије Станковића,
33. Одлука о разрјешењу члана Комисије за избор и именовање, господина Милана Ковача, на
лични захтјев,
34. Одлука о именовању члана Комисије за избор и именовање, господина Илије Станковића,
35. Одлука о разрјешењу члана Комисије за заштиту људских права, представке и притужбе
грађана, господина Милана Ковача, на лични захтјев,
36. Одлука о именовању члана Комисије за заштиту људских права, представке и притужбе
грађана, господина Илије Станковића,
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37. Одлука о разрјешењу предсједника Верификационе комисије, господина Милана Ковача, на
лични захтјев,
38. Одлука о именовању предсједника Верификационе комисије, господина Илије Станковића,
39. Одлука о разрјешењу члана Комисије за буџет и финансије, господина Милана Ковача, на
лични захтјев,
40. Одлука о именовању члана Комисије за буџет и финансије, господина Илије Станковића,
41. Одлука о разрјешењу члана Комисије за награде и признања, господина Драгана Сорајића, због
смрти,
42. Одлука о именовању члана Комисије за праћење стања у области здравства и социјалне
заштите, господина Небојше Миладиновића, због смрти,
43. Одлука о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ „Требињестан“ Требиње, господина Горана
Ијачића, на лични захтјев,
44. Одлука о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ „Требињестан“ Требиње,
господина Гојка Салате,
45. Одлука о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ „Требињестан“ Требиње, господина Николе
Секуловића, због смрти,
46. Одлука о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ „Требињестан“ Требиње,
господина Горана Митровића,
47. Одлука о разрјешењу члана Другостепене комисије за додјелу стипендија, господина Милана
Ковача, на лични захтјев,
48. Одлука о именовању члана Другостепене комисије за додјелу стипендија, господина Илије
Станковића,
49. Закључак о верификацији мандата одборника Небојше Рудана,
50. Закључци у вези промјене начина расподјеле средстава остварених по основу накнада за
коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије између Општине
Билећа и Града Требиња,
51. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Програма развоја спорта Града Требиња за
2015. годину,
52. Закључак о прихватању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште
замјеника Требиње,
53. Програм рада Цивилне заштите Града Требиња за 2016. годину.
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука о условима, начину и висини новчане помоћи за новорођено дијете у 2016. години,
2. Одлука о измјени Одлуке о именовању Првостепене стручне комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју,
3. Одлука о о увођењу пакета услуга мобилне телефоније – total group,
4. Одлука о додјели Златне плакете Града Требиња,
5. Одлука о додјели Златне плакете Града Требиња,
6. Рјешење о расподјели средстава Буџета Града Требиња планираних за финансирање програма
развоја спорта на подручју града Требиња за 2016. годину,
7. Закључак,
8. Закључак,
9. Закључак,
10. Закључак,
11. Закључак,
12. Закључак,
13. Закључак,
14. Закључак,
15. Закључак,
16. Закључак,
17. Закључак,
18. Закључак,
19. Закључак,
20. Закључак,
21. Закључак,
22. Закључак,
23. Закључак,
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17
17
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18
18
18
18
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19
19
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27
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28
28
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29
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30
30
30
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31
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Страна: 46- Број: 3
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
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57.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 30.03.2016. год.

Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Правилник о поступку набавке роба, услуга или радова путем директног споразума,
Правилник о измјени и допуни Правилника о условима организовања, начину кориштења и
наплате паркирања возила на паркиралиштима на подручју града Требиња,
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Градске управе Града Требиња,
Сагласност на Правилник о платама запослених радника у ЈУ „Центар за социјални рад“
Требиње,
Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње,
Сагласност на Правилник о допуни Правилника о платама и другим примањима радника у ЈУ
за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,

ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
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____________________________________________________________________________________
Издавач: Скупштина Града Требиња - Стручна служба Скупштине. Улица Вука Караџића бр. 2
89101 Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби.

