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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 

 

О Д Л У К У 

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 

Датум: 25.03.2016. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 

 

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

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

Број: 09-013-69/16 

Датум: 25.03.2016. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

др Слободан Пртило,с.р. 
______________________________________________ 

 

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 

Требиња на сједници одржаној дана 25.03.2016.   
године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

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

Број: 09-013-70/16 

Датум: 25.03.2016. год. 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 


