РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ТРЕБИЊЕ

ИНДЕКС РЕГИСТАР ИНФОРМАЦИЈА
ГРАД ТРЕБИЊЕ
СКУПШТИНА ГРАДА ТРЕБИЊЕ
-подаци о саставу Скупштине Града Требиње
-подаци о радним тијелима Скупштине Града Требиње
-подаци о одржаним сједницама Скупштине Града Требиње
-подаци о одржаним сједницама Колегијума скупштине Града Требиња
-подаци о Службеном гласнику Града Требиња
-подаци о манифестацијама које организује Скупштина Града Требиња
-подаци Центра за бирачки списак
СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
-информације о надлежности градоначелника и градских радних тјела
-прописи које предлаже и доноси градоначелник (Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Градској управи, организација Градског штаба цивилне заштите)
-остали акти градоначелника (одлуке, рјешења, закључци, иницијативе, обавјештења, наредбе, упутства)
-информације о зкљученим уговорима у име Града
-информације о пословима Службе за ЛЕР
-послови јавног информисања
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
-подаци о поднесеним захтјевима и кретању предмета
-подаци о овјери потписа, рукописа и преписа
-архивирање предмета и документација
-подаци из матичних књига рођених, умрлих, вјенчаних
-подаци из књиге држављана
-подаци из рада и радних односа (радне књижице, упис стручних спрема и др.)
-подаци о мјесним заједницама (органима, одлукама, активностима)
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
-подаци о условима и могућностима обављања самосталних дјелатности (самосталне трговинске,
угоститељске, занатске радње, агенције за интелектуалне услуге, јавни превоз и ствари)
- подаци о регистрованим правним лицима и самосталним предузетницима
-подаци о стању и развоју привреде (пољопривреде и осталим привредним гранама)
- подаци о промјени намјене пољопривредног земљишта
-подаци о јесењој и прољетној сјетви
-подаци о шумскопривредној основи

-информација о раду ЈП „Водовод“ А.Д. Требиње
-подаци о пословним просторима са којима располаже Град Требиње
-појединачни програми рада јавних установа и јавних предузећа чији је оснивач Град Требиње
-појединачни извјештаји о раду јавних установа и јавних предузећа чији је оснивач Град Требиње и други
подаци и информације из надлежности Одјељења укључујући и извјештај о раду
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
- подаци из области образовања; предшколско, основно, средње, стипендирање студената, дефицитарне
стипендије, инклузивно образовање, студентске екскурзије
- подаци из области културе; институције културе, календар културних дешавања, финансирање културе,
јавне установе из области културе, суфинансирање издавачке дјелатности
- подаци из области спорта и физичке културе; спортски клубови и друштва, јавне установе из области
спорта, спортски објекти, критеријуми за финансирање, школски спорт, спорт инвалидних лица, спортске
манифестације
- подаци из друштвене бриге о младима, омладинска политика, подаци о научно – техничкој сарадњи
- подаци из области здравства; подаци о здравствено – инвалидској заштити, о дјечијој заштити, о
финансирању вантјелесне оплодње
- подаци о популационој политици ; дознаке за новорођенчад
- подаци о удружењима грађана и фондацијама; број и назив организација, области дјеловања, критеријуми
за финансирање, подаци о сарадњи са организацијама
- подаци о социјалној заштити и хуманитарним активностима; помоћи ученицима без једног или оба
родитеља, подаци из друштвене бриге о старим лицима, националним мањинама и повратницима
- други подаци и информације из надлежности Одјељења укључујући и извјештај о раду
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
-подаци,рјешења и остали акти који се односе на признавање права породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида
-подаци, рјешења и остали акти који се односе на признавање права цивилних жртава рата
-подаци, рјешења и остали акти који се односе на признавање права жртава ратне тортуре
-подаци, рјешења и остали акти који се односе на признавање статуса борца, признавање права на годишњи
и мјесечни борачки додатак, новчану накнаду борцима по основу одликовања за војне заслуге
-подаци о лицима која су регулисала војну обавезу и подаци о учесницима одбрамбено отаџбинског рата
Републике Српске 1990-1996
-подаци о примањима свих категорија који су остварили право на основу закона и других општих аката
-подаци о финансирању стамбених потреба породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
-подаци о стипендирању дјеце породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
-подаци о новчаним помоћима за породице погинулих бораца, ратних војних инвалида и незапослених
демобилисаних бораца
-подаци о новчаним накнадама за незапослене демобилисане борце од прве до треће категорије
-подаци о новчаним накнадама за супруге умрлих бораца
-подаци о субвенцији за запошљавање дјеце погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних
борца Војске Републике Српске
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ И ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
-информације о вршењу инспекцијског надзора урбанистичко-грађевинског инспектора
-информације о вршењу инспекцијског надзора еколошког инспектора

-информације о вршењу инспекцијског надзора саобраћајног инспектора
-информације о вршењу инспекцијског надзора пољопривредног инспектора
-информације о вршењу инспекцијског надзора ветеринарског инспектора
-информације о вршењу инспекцијског надзора здравственог инспектора
-информације о вршењу инспекцијског надзора инспектора за храну
-информације о вршењу инспекцијског надзора тржишног инспектора
-информације о вршењу инспекцијског надзора инспектора рада
-информације о комунално-инспекцијском надзору Комуналне полиције
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
-информације о Буџету и ребалансу Буџета
-извјетај о извршењу Буџета на дан 30.06. и 31.12.
-извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама на дан 30.06., односно 31.12.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
-информације о локацијским условима
-информација о увјерењу да локацијски услови нису промјењени
-обавјештење о могућности градње
-информација о грађевинским дозволама
-информације о употребним дозволама
-информације о уклањању објеката
-увјерење да је у току поступак издавања грађевинске дозволе, дозволе за легализацију и употребне дозволе
-информације о сколчавању објекта
-информације о контроли ископа темеља
-изводи из просторно планске документације
-увјерење о чињеницама о којима се води службена евиденција
-увјерење о чињеницама о којима се не води службена евиденција
-информације о продаја непокретности у својини града путем лицитације
- информације о продаја непокретности у својини града непосредном погодбом
- информације о замјена некретнина
- информације о додјели привремених локација за заузимање јавних површина
-информација о изради и измјени регулационог плана
- информације о локацијски услови за заузимање јавних површина
- информације о измјени локацијских услова
- информације о измјени грађевинске дозволе
-информације о потврда о легалности објекта
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
-подаци из комуналне проблематике
-подаци из стамбене проблематике
-подаци о комуналним накнадама
-подаци о стамбеном фонду у власништву Града
-подаци о заједницама етажних власника
-подаци о откупу станова
-подаци о активностима на обнови и реконструкцији стамбених објеката
-подаци о одржавању, уређењу и опремању јавних зелених површина (паркови, дрвореди и травњаци)

-информације о заштити животне средине
-подаци о еколошким дозволама
-подаци о јавној расвјети
-подаци о одржавању путне инфраструктуре (хоризонтална и вертикална сигнализација, успоривачи
саобраћаја и семафори)

