СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LIII

Требиње, 01.06.2016. године

Број: 4

На основу члана 9. став 1. тачка п), став 3. и члана 47.
став 2. Закона о комуналној полицији („Службени
гласник Републике Српске“, број 28/13), члана 34.
став 1. тачка д, Закона о комуналним дјелатностима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/11),
члана 43. став 2. Закона о прекршајима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
63/14) и члана 36. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16),
Скупштина Града Требиња је на сједници одржаној
дана 31.05.2016. године донијела је

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16), члана 150. став 1. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13) и члана 9. став 2. Одлуке 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), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 31.05.2016.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о комуналном реду

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора у јавним установама чији је
оснивач Град Требиње

Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени гласник
Града Требиња“, број 6/14) у члану 16. став 1. алинеја
11, ријеч „нерегистрована“, брише се.
Члан 2.
У члану 95. став 2 иза ријечи „одговорно лице у
правном лицу“, додају се ријечи „и предузетник“.
Члан 3.
У члану 96. став 2 иза ријечи „одговорно лице у
правном лицу“, додају се ријечи „и предузетник“.
Члан 4.
У члану 97. став 2 иза ријечи „одговорно лице у
правном лицу“, додају се ријечи „и предузетник“.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-117/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.05.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
директора у јавним установама чији је оснивач Град
Требиње, и то у: ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње и ЈУ
„Требињестан“ 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 у једним
дневним новинама.
Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана
посљедњег објављивања у гласилу из претходног
става.

Страна: 2 - Број: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

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 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 ) и
критеријима утврђеним Статутима jавних установа
чији је оснивач Град Требиње, уколико су исти усклађени са наведеном Одлуком, извршиће Комисија за
избор гдје Скупштина Града врши коначно именовање.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број:09-013-121/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.05.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 7. и 8. став 1.
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 31.05.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању чланова Комисије за избор директора
у Jавним установама чији је оснивач Град
Требиње

Датум: 01.06.2016. год.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-122/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.05.2016. године 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, 6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 31.05.2016. године, донијела
је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Господин Дејан Тарана разрјешава се дужности члана
Комисије за питања младих, на лични захтјев.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број:09-013-124/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.05.2016. године 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, 6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 31.05.2016. године, донијела
је
ОДЛУКУ

Члан 1.
У Комисију за избор директора у Јавним установама
чији је оснивач Град Требиње, и то у:
- ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње,
- ЈУ „Требињестан“ Требиње
именују се:
1. Марица Милановић - предсједник
2. Стојанка Мисита - члан
3. Бојан Чворо - члан
4. Видомир Бегенишић- члан
5. Радмила Ковачевић - члан
Члан 2.
Задатак и надлежности Комисије дефинисани су
Одлуком о утврђивању критерија за избор и именовање органа у јавним предузећима и установама чији
је оснивач Општина Требиње.

Члан 1.
Господин Дејан Тарана разрјешава се дужности члана
Комисије за вјерска питања, на лични захтјев.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број:09-013-124-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.05.2016. године 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, 6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 31.05.2016. године, донијела
је

Датум: 01.06.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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

Број: 4 - Страна: 3

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 31.05.2016. године, донијела
је
ОДЛУКУ

Број:09-013-124-2/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.05.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Члан 1.
Госпођа Мирјана Ратковић именује се за члана
Комисије за вјерска питања.

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 31.05.2016. 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, 6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 31.05.2016. године, донијела
је

Члан 1.
Господин Владимир Шарић именује се за члана
Комисије за питања младих.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".

Број:09-013-124-5/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.05.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
____________________________________________

ОДЛУКУ

Број:09-013-124-3/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.05.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Члан 1.
Госпођа Мирјана Ратковић именује се за члана
Савјета за спорт.

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 31.05.2016. године, донијела
је

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

ОДЛУКУ

На основу члана 37. и 40. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број 40/13 и 106/15), члана 17. и 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15 и 3/16 ), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 31.05.2016. године, донијела
је

Члан 1.
Господин Лазар Вучковић именује се за члана
Комисије за вјерска питања.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број:09-013-124-4/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.05.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Број:09-013-124-6/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.05.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

О Д Л У К У
о приступању изради Плана парцелације
„Горица -исток“
Члан 1.
Приступа се изради Плана парцелације „Горицаисток" (у даљем тексту План).

Страна: 4 - Број: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Члан 2.
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела,
који је њен саставни дио.
Члан 3.
Граница подручја на које се односи израда Плана су:
са сјеверне стране магистрални пут Требиње-Никшић
означен као к.ч. број 1759 К.О. Горица (нови операт) у
дужини од 100 м, са источне стране постојећи
приступни пут означен као к.ч. број 1760/1 К.О.
Горица (нови операт) у дужини од 100 м, са јужне
стране к.ч. број 1020 К.О. Горица (нови операт) у
дужини од 51 м и са западне стране к.ч. број 1020,
1021 и 1022 К.О. Горица (нови операт) у дужини од
100 м .
Површина обухвата Плана је цца 10 000 м².
Члан 4.
План се доноси за временски период од 10 година.
Члан 5.
Смjернице за израду Плана:
Носилац израде Плана је дужан да се приликом
израде Плана руководи Урбанистичким планом
„Требиње 2015“ и важећим законским прописима.
Члан 6.
Рок израде Плана је шест мјесеци од дана доношења
ове одлуке.
Члан 7.
План се састоји од текстуалног и графичког дијела:
Текстуални дио плана парцелације садржи:
а) намјену површина (концепт организације
простора),
б) концепт парцелације по зонама и критеријуме за
формирање према врсти потреба,
в) минималне и максималне величине грађевинских
парцела,
г) поступке парцелације и препарцелације, диобе и
апропријације парцела, исправљање граница парцела
за потребе грађења и друго,
д) услове коришћења, уређења и грађења на
грађевинским парцелама,
ђ) услове изградње објеката према врстама објеката,
е) потребе за јавним површинама и објектима,
ж) потребе за комуналним опремањем и
капацитирање инфраструктуре са условима
прикључења у мјери довољној да буду основ за
издавање локацијских услова и
з) природне карактеристике (рељеф, хидрографија,
геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија,
сеизмичност, клима и друге карактеристике) и друго.
Графички дио Плана чине све карте стања и карте
планираног рјешења прописане правилником из члана
27. став 5. тачка а) Закона.

Датум: 01.06.2016. год.

Члан 8.
Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана
предати овјерен преднацрт Плана. Носилац припреме
Плана ће размотрити преднацрт на стручној расправи.
Носилац израде Плана ће размотрити примједбе,
мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена
рјешења ће уградити у нацрт Плана.
Скупштина Града Требиња на приједлог носиоца
припреме Плана утврдиће нацрт Плана, мјесто,
вријеме и начин излагања нацрта Плана на јавни увид.
Јавни увид ће трајати 30 дана. О мјесту, времену и
начину излагања нацрта Плана јавност и власници
непокретности на подручју за које се доноси План ће
се обавијестити огласом.
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у просторијама
Одјељења за просторно уређење, Центра за дозволе,
МЗ и просторијама носиоца израде Плана.
Носилац израде Плана ће размотрити све примједбе,
приједлоге и мишљења достављена у току јавног
увида и о њима заузети и образложити свој став и тај
став у писменој форми доставити носиоцу припреме
Плана и лицима која су доставила своје приједлоге,
примједбе и мишљења.
Став носиоца израде Плана према примједбама,
приједлозима и мишљенима разматра се на јавној
расправи у року од 30 дана од дана затварања јавног
увида. Позив за јавну расправу ће се јавно објавити у
најмање једном дневном листу доступном на
територији РС. Уколико би се приједлог Плана на
основу прихваћених приједлога, примједаба и
мишљења достављених у току јавног увида, значајно
разликовао од нацрта документа, носилац припреме
ће поново организовати јавни увид који се може
спроводити највише два пута.
Члан 9.
Носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи
утврдиће приједлог Плана у складу са закључцима са
расправе, најдуже у року од 30 дана.
Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о
приједлогу Плана у року од 60 дана од дана
утврђивања приједлога.
Члан 10.
Средства потребна за покривање материјалних
трошкова за израду Плана обезбједиће Град Требиње.
Члан 11.
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-125/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.05.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Датум: 01.06.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 4 - Страна: 5

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 31.05.2016. године, донијела
је

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

ЗАКЉУЧАК

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
31.05.2016.године, на основу члана 72. Статута Града
Требиња (,,Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и члана 187. Закона о стварним
правима (,,Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), у предмету
установљења права служности за изградњу стубне
трафостанице СТС ,,Вила Драшковић“, 10/0,4 kV 250
kVA, са прикључним 10(20) kV каблом ради напајања
електричном енергијом новоизграђеног стамбеног
комплекса, по захтјеву Родољуба Драшковића,
доноси

I
Прихвата се Информација о програмима одржаним у
оквиру манифестације „Требињске љетне свечаности
у 2015. години“.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-118/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.05.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

Број:09-013-120/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.05.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________

ЗАКЉУЧАК

I
Прихвата се Извјештај о реализацији програма заједничке комуналне потрошње за 2015. годину.

1. Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња
Славку Вучуревићу да може закључити Уговор о
установљењу права служности за изградњу стубне
трафостанице СТС ,,Вила Драшковић“ 10/0,4 (20)
kV, са прикључним 10(20) kV каблом ради
напајања електричном енергијом, а на земљишту
означеном као к.ч. број 371/2 уписана у з.к. уложак
број 4 К.О. СП Мостаћи у власништву Града
Требиња са 1/1 дијела и к.ч. број 466/1 уписане у
з.к. уложак број 25 К.О. СП Мостаћи као јавно
добро.
Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са Родољубом Драшковићем.

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

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

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и
3/16) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 31.05.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

Број:09-013-119/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.05.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и
3/16) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 31.05.2016. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Извјештај о реализацији програма о
одржавању локалних и некатегорисаних путева и
градских улица за 2015. годину.

Број:09-013-123/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:31.05.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14 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 Међуопштинском савезу слијепих
и слабовидних Требиње – Љубиње на План утрошка

Страна: 6 - Број: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

средстава гранта планираних Буџетом Града Требиња
за 2016. годину (План број: 2/16 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:08-400-20-3/16
Датум:04.04.2016. 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: 01.06.2016. год.

Града Требиња за 2016. годину (План број: 1-40/16 од
06.04.2016. 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:11-400-204/16
Датум:12.04.2016. 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 ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње на
План утрошка средстава гранта планираних Буџетом
Града Требиња за 2016. годину (План број: 01-297/16
од 04.04.2016. године).

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 4111 дефинисане као „расходи за бруто
плате“ у износу од 5.150,00 КМ на позицију 4139
дефинисану као „расходи по основу затезних камата“
у висини од 5.150,00 КМ, а у оквиру буџетског
корисника ЈУ „Центар за социјални рад“.

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:08-400-68-4/16
Датум:06.04.2016. године

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

Број:11-400-211/16
Датум:13.04.2016. 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, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 2016. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 8/15), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о
извршењу Буџета Града Требиња за 2016. годину
(„Службени гласник Града Требиња“, број 8/15),
Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност „Музеју Херцеговине“ Требиње на
План утрошка средстава гранта планираних Буџетом

I
Даје се сагласност ЈУ „Центар за социјални рад“
Требиње на План средстава на позицијама 4127 и

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

Датум: 01.06.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

4129 планираних Буџетом Града Требиња за 2016.
годину (План број: 01-054-1/16 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:11-400-84/16
Датум:19.04.2016. 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 5111 дефинисане као „издаци за изградњу и
прибављање зграда и објеката – изградња водоводне
мреже за кориснике вода Удружења Завође у оквиру
Одјељења за просторно уређење, у висини од
30.000,00 КМ на позицију 4152 дефинисану као
„грантови у земљи“ – грант за развој пољопривреде и
села у оквиру Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности у висини од 30.000,00 КМ (ради изградње
водоводне мреже за Кориснике вода Завође).
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:11-400-221/16
Датум:21.04.2016. 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

Број: 4 - Страна: 7

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 4152 дефинисане као „текући грантови –
грант за финансирање спорта“ у висини од 4.000,00
КМ (са гранта за одржавање, изградњу и реконструкцију спортских објеката 3.000,00 КМ и са гранта
за резерву 1.000,00 КМ) на позицију 4122 дефинисану
као расходи по основу утрошка енергије, комуналних
и комуникационих услуга у оквиру 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:11-400-228/16
Датум:28.04.2016. 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, 6/15 и 3/16), а у вези са Одлуком о
извршењу Буџета Града Требиња за 2016. годину
(„Службени гласник Града Требиња“, број 8/15),
Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње на План
утрошка средстава на позицијама 4127 и 4129
планираних Буџетом Града Требиња за 2016. годину
(План број: 181/16 од 13.05.2016. године).

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-235/16
Датум:17.05.2016. 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
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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 4129 дефинисане као „остали непоменути
расходи“ у оквиру Одјељења за просторно уређење у
висини од 4.500,00 КМ на позицију 4127 дефинисану
као „расходи за стручне услуге“ у висини од 4.500,00
КМ у оквиру буџетског корисника ЈУ „Центар за
информисање и образовање“ 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:11-400-244/16
Датум:18.05.2016. 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, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града
Требиња даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста ЈУ „Дом младих“
Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ „Дом младих“
Требиње број: 168-04/16 од 26.04.2016. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-13/16
Датум:13.05.2016. године

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

Датум: 01.06.2016. год.

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу
Рјешења број: 06-372-8/16 од 05.04.2016. године,
извршило је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-126, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Никшићки пут С 130 Л 1/2.
Оснивачи: 15 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 Милошевић Горица, предсједник Управног одбора, самостално и без ограничења. Заједницу
заступа и Алексић Љубица, предсједник Скупштине.
Број: 06-372-8/16
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 05.04.2016. године Мирослав Бакоч, с.р.
______________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу
Рјешења број: 06-372-7/16 од 06.04.2016. године,
извршило је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-127, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Кнез Михајлова број 2.
Оснивачи: 18 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 Варага Жељка, предсједник Управног
одбора, самостално и без ограничења. Заједницу
заступа и Вујиновић Живко, предсједник Скупштине.
Број: 06-372-7/16
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 07.04.2016. године Мирослав Бакоч, с.р.
______________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу
Рјешења број: 06-372-14/16 од 18.05.2016. године,
извршило је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-128, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Војводе Луке Петковића
број 3.

Датум: 01.06.2016. год.
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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 Амбулија Желиград, предсједник Управног
одбора, самостално и без ограничења. Заједницу заступа и Бубало Александар, предсједник Скупштине.
Број: 06-372-14/16
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 18.05.2016. године Мирослав Бакоч, с.р.
______________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу
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Рјешења број: 06-372-16/16 од 25.05.2016. године,
извршило је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-129, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Царице Милице број 6.
Оснивачи: 6 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 Муцовић Светлана, предсједник
Скупштине станара, самостално и без ограничења.
Заједницу заступа и Вукашиновић Ружица.
Број: 06-372-16/16
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 25.05.2016. године Мирослав Бакоч, с.р.
______________________________________________
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналном реду,
2. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама
чији је оснивач Град Требиње,
3. Одлука о именовању чланова Комисије за избор директора у јавним установама чији је оснивач
Град Требиње,
4. Одлука о разрјешењу члана Комисије за питања младих, господина Дејана Таране, на лични
захтјев,
5. Одлука о разрјешењу члана Комисије за вјерска питања, господина Дејана Таране, на лични
захтјев,
6. Одлука о разрјешењу члана Савјета за спорт, господина Дејана Таране, на лични захтјев,
7. Одлука о именовању члана Комисије за питања младих, господина Владимира Шарића,
8. Одлука о именовању члана Комисије за вјерска питања, господина Лазара Вучковића,
9. Одлука о именовању члана Комисије за вјерска питања, госпође Мирјане Ратковић,
10. Одлука о именовању члана Савјета за спорт, госпође Мирјане Ратковић,
11. Одлука о приступању изради Плана парцелације „Горица-исток“,
12. Закључак о прихватању Информације о програмима одржаним у оквиру манифестације
„Требињске љетне свечаности у 2015. години“,
13. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији програма заједничке комуналне потрошње за
2015. годину,
14. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији програма о одржавању локалних и
некатегорисаних путева и градских улица за 2015. годину,
15. Закључак о утврђивању права служности за изградњу стубне трафостанице – „Вила
Драшковић“.
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Закључак,
2. Закључак,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Закључак,
8. Закључак,
9. Закључак
10. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста ЈУ „Дом младих“ Требиње.
ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
4. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.

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