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Година LVIII                                                   Требиње, 10.11.2021. године                                                            Број:  8

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

Осмој сједници одржаној дана 09.11.2021. године, донијела 

је  

О Д Л У К У 

о додјели Јавног признања  

„Почасни грађанин Града Требиња“ 
 

I 

Јавно признање „Почасни грађанин Града Требиња“ 

додјељује се господину Момиру Булатовићу, предсједнику 

Црне Горе и предсједнику Владе Савезне Републике 

Југославије, за посебан допринос у одбрани Требиња током 

Одбрамбено-отаџбинског рата 1992-1995. године, 

постхумно.   

II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-362/21 

Датум:09.11.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

Осмој сједници одржаној дана 09.11.2021. године, донијела 

је  

О Д Л У К У 

о додјели Јавног признања „Повеља Града Требиња“ 

 

I 

Јавно признање „Повеља Града Требиња“ додјељује се 

Гимназији „Јован Дучић“ Требиње, поводом 100 година од 

оснивања, за успјехе у раду, заслуге за развој града и 

промоцију угледа града Требиња у земљи и свијету, у 

области средњошколског образовања и васпитања. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-363/21 

Датум:09.11.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

Осмој сједници одржаној дана 09.11.2021. године, донијела 

је  

О Д Л У К У 

о додјели Јавног признања „Повеља Града Требиња“ 

 

I 

Јавно признање „Повеља Града Требиња“ додјељује се 

доктору Синиши Дучићу, директору Универзитетске 

дјечије клинике „Тиршова“ у Београду и консултату ЈЗУ 

Болница Требиње - за несебичну помоћ у лијечењу наших 

бројних суграђана.  
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II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-364/21 

Датум:09.11.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 35. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. Статута Града Требиња 

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

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

одржаној дана 09.11.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Нацрта ребаланса буџета  

Града Требиња за 2021. годину 

 

I 

1) Скупштина Града Требиња усваја Нацрт ребаланса 

буџета Града Требиња за 2021. годину којим су 

планирана укупна буџетска средства у износу од 

32.028.000 КМ. 

2) Средства буџета чине порески и непорески приходи у 

износу од 25.377.750 КМ, грантови 205.360 КМ, 

трансфери 960.260 КМ, примици за нефинансијску 

имовину 3.037.200 КМ и остали примици 1.019.975 КМ 

као и намјенска неутрошена средства из ранијих 

периода 1.427.455КМ. 

3) Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од 

22.604.570 КМ, трансфери између и унутар јединица 

власти 35.500 КМ, буџетску резерву 20.000 КМ, издатке 

за нефинансијску имовину 6.911.160 КМ, на издатке за 

отплату дугова 1.748.000 КМ и остале издатке 708.770 

КМ.  

II 

Саставни дио ове одлуке је Нацрт ребаланса буџетa Града 

Требиња за 2021. годину. 

III 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-366/21 

Датум:09.11.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. Статута Града Требиња 

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

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

одржаној дана 09.11.2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Нацрта буџета  

Града Требиња за 2022. годину 

I 

1) Скупштина Града Требиња усваја Нацрт буџета Града 

Требиња за 2022. годину којим су планирана укупна 

буџетска средства у износу од 33.240.000 КМ. 

2) Средства буџета чине порески и непорески приходи у 

износу од 28.295.960 КМ, трансфери 885.500 КМ, 

примици за нефинансијску имовину 3.255.980 КМ и 

остали примици 802.560 КМ. 

3) Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од 

24.171.940 КМ, трансфери између и унутар јединица 

власти 20.000 KM, буџетску резерву 20.000 КМ, издатке 

за нефинансијску имовину 6.497.500 КМ, на издатке за 

отплату дугова 1.828.000 КМ и остале издатке 702.560 

КМ.  

II 

Саставни дио ове одлуке је Нацрт буџетa Града Требиња за 

2022. годину. 

III 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-367/21 

Датум:09.11.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 59, 62. и 66. Закона о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 и 

90/21), члана 50. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 

52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. алинеја 25. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 6/21), члана 36. алинеја 22. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња, на Осмој сједници одржаној дана 

09.11.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о дугорочном кредитном задужењу 

 

I 

Град Требиње се дугорочно кредитно задужује у износу од 

5.000.000,00 КМ, ради финансирања капиталних 

инвестиција Града Требиња дефинисаних у плану утрошка 

кредитних средстава. 

II 

Кредитна средства обезбиједиће се под следећим условима: 

- Износ главнице задужења: до 5.000.000,00 КМ, 

- Намјена: финансирање капиталних инвестиција, 

дугорочно, 

- Каматна стопа: фиксна, до 3,30%, 

- Обрада захтјева: до 0,02% износа кредита, једнократно, 

- Начин отплате: у једнаким мјесечним ануитетима, 

- Рок враћања кредита: 120 мјесеци без урачунатог грејс 

периода, 

- Грејс период: 12 мјесеци, 

- Обезбјеђење: мјенице и вирмански налози Града 

Требиња. 
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III 

1) Кредит ће се реалиозовати сукцесивно према роковима 

и динамици реализације капиталних инвестиција до 

износа средстава до 5.000.000,00 КМ. 

2) Рок коришћења, односно рок за повлачење укупног 

износа средстава кредита је 12 (дванаест) мјесеци од 

дана закључења Уговора о кредиту, а према динамици 

извршења и износ вриједности инвестиција за које се 

задужује а максимално до 5.000.000,00 КМ. Коначни 

ануитетни план ће се сачинити према повученом износу 

кредита. 

3) Отплата кредита (главница+камата) почиње након 

истека грејс периода а до тада корисник ће у уговореном 

грејс периоду плаћати камату на повучени дио кредита 

која не може бити већа од каматне стопе из тачке II ове 

одлуке. 

IV 

Коефицијенти сервиса дуга у складу са ограничењима из 

члана 59. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама 

Републике Српске су: 

- Приходи буџета у 2020. години су износили 21.103.034 

КМ, и то порески приходи 10.890.402 КМ, и непорески 

приходи 10.212.632 КМ; 

- Укупна задуженост на дан 30.09.2021. године по 

цјелокупном неизмиреном дугорочном дугу износи 

16.277.638 КМ. 

- Годишњи ануитет у Буџету Града Требиња за 2021. 

годину, по текућим дугорочним кредитима износи 

2.159.004 КМ што укупно чини 10,23 % у односу на 

износ остварених редовних прихода у 2020. години. 

Према новом задужењу, у складу са овом одлуком 

годишњи ануитет у 2022. износи 2.175.151 КМ што 

укупно чини 8,57% у односу на износ планираних 

средстава у Нацрту ребаланса буџета за 2021. годину 

који је послат Скупштини на усвајање. Према новом 

задужењу, у складу са овом одлуком годишњи ануитет у 

2023. години износи 2.554.013 КМ што укупно чини 

9,03% у односу на износ планираних средстава у Нацрту 

буџета за 2022. годину који је послат Скупштини на 

усвајање. 

- Град Требиње нема неизмирених обавеза по основу 

пореза и доприноса. 

V 

Период амортизације капиталних инвестиција које су 

садржане у дијелу кредитног задужења за капиталне 

инвестиције из тачке I ове одлуке је 25 година. 

 

VI 

Кредит ће се реализовати код пословне банке која буде 

изабрана на јавном тендеру а иницијални услови за кредитно 

задужење су дати по тренутној процјени стања задуживања 

на финансијском тржишту Републике Српске. 

 

VII 

Овлашћује се градоначелник Града Требиња да потпише све 

акте неопходне за реализацију кредитног задужења из тачке 

I ове одлуке по добивању сагласности на кредитно 

задужење. 

VIII 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 

IX 

Саставни дио ове одлуке је и план утрошка кредитних 

средстава, а градоначелник се овлашћује да у оквиру Плана 

врши прерасподјеле износа утрошка кредитних средстава, у 

оквиру износа повученог кредита. 

 

Х 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“, а 

примјењиваће се по добијању сагласности Министарства 

финансија Републике Српске. 

 

Број:09-013-368/21 

Датум:09.11.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 36. став 2. тачка 31. и 72. Статута Града 

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

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

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња, на Осмој сједници одржаној дана 09.11.2021. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Информација о стању безбједности на 

подручју града Требиња за период од 1. јануара 2021. 

године до 30. јуна 2021. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-365/21 

Датум:09.11.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

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

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

61/21), члана 73. у вези члана 22. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17), у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња, градоначелник Града Требиња, донио је 
  

О Д Л У К У 

о додјели новчане накнаде супругама умрлих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 
 

I 

1) Овом одлуком врши се додјела новчане накнаде 

супругама умрлих бораца Одбрамбено-отаџбинског 

рата Републике Српске који су борачки додатак 

примали у току календарске године, било на годишњем 

или мјесечном нивоу, које имају пребивалиште у 

Требињу или општини Равно, а чији се брачни друг 

водио у војној евиденцији Одјељења за борачко – 

инвалидску заштиту Градске управе Града Требиња. 

2) Средства за новчану накнаду обезбјеђују се у Буџету 

Града Требиња за потребе плаћања новчане накнаде 

супругама умрлих бораца. 
 

II 

Новчана накнада из тачке I подтачка 1. ове одлуке 

додјељује се у висини од: 
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1. 200% борачког додатка који би умрли борац примао, да 

је жив, као годишње примање, незапосленим супругама 

умрлих бораца; 

2. 100 % борачког додатка који би умрли борац примао, да 

је жив, као мјесечно примање, незепосленим супругама; 

3. 100 % борачког додатка који би умрли борац примао, да 

је жив, као годишње примање супругама корисницама 

пензије; 

4. 25 % борачког додатка који би умрли борац примао, да 

је жив, као мјесечно примање супругама корисницама 

пензије; 

5. 75 % борачког додатка који би умрли борац примао, да 

је жив, као годишње примање супругама које су 

запослене и чији просјек примања у посљедња три 

мјесеца на прелази износ од 600 КМ; 

6. 50 % борачког додатка који би умрли борац примао, да 

је жив, као годишње примање супругама које су 

запослене и чији просјек примања у посљедња три 

мјесеца прелази износ од 600 КМ; 

7. 30 % борачког додатка који би умрли борац примао, да 

је жив, као мјесечно примање супругама које су 

запослене и чији просјек примања у посљедња три 

мјесеца не прелази износ од 600 КМ; 

8. 20 % борачког додатка који би умрли борац примао, да 

је жив, као мјесечно примање супругама које су 

запослене и чији просјек примања у посљедња три 

мјесеца не прелази износ од 600 КМ; 

9. Новчана накнада из тачке II исплаћује се у три дијела 

супругама чији би умрли борац примао борачки 

додатак као мјесечно примање, а супругама чији би 

умрли борац примао борачки додатак као годишње 

примање новчана накнада ће се исплатити једнократно. 

 

III 

Новчана накнада из тачке II подтачке 1, 2. и 4. ове одлуке 

додјељује се на захтјев лица која испуњавају услове за 

додјелу. 

IV 

1) Захтјев за новчану накнаду доставља се Одјељењу за 

борачко-инвалидску заштиту Града Требиња путем 

Центра за услуге грађанима. 

2) Уз захтјев се подноси: 

- доказ о пребивалишту (потврда ЦИПС-а), 

- извод из матичне књиге умрлих, 

- доказ о незапослености (од Завода за запошљавање 

Републике Српске), Филијала Требиње или Пореске 

управе Републике Српске), 

- доказ о висини примања (уколико је супруга 

запослена), 

- доказ о статусу пензионера или чек од пензије, 

- фотокопија текућег рачуна подносиоца захтјева. 

3) Увјерење о признатом статусу борца, након поднијетог 

захтјева, по службеној дужности издаје Одјељење за 

борачко – инвалидску заштиту Града Требиња. 

 

V 

1) О додјели новчане накнаде по основу ове одлуке 

одлучује Комисија коју именују градоначелник на 

приједлог начелника Одјељења за борачко-инвалидску 

заштиту. 

2) Комисију чине предсједник и четири члана. 

3) На основу одлуке Комисије градоначелник доноси 

Рјешење по основу кога се врши исплата. 

4) Комисија подноси извјештај о додјели новчане накнаде 

начелнику Одјељења сваких 4 мјесеца. 

 

VI 

На основу рјешења, исплату одобрене накнаде врши 

Одјељење за финансије Градске управе Града Требиња са 

рачуна буџета предвиђеног за додјелу новчане накнаде 

супругама умрлих бораца у складу са остварењем 

буџетских прихода. 

VII 

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

„Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-81/21                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:29.10.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 10. став 2) Закона о безбједности 

саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 63/11), члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

донио је  

О Д Л У К У 

о оснивању Савјета за безбједност саобраћаја  

Града Требиња 
 

I 

У састав Савјета за безбједност саобраћаја Града Требиња 

(у даљем тексту: „Савјет“), именују се:  

1. Мирко Ћурић, градоначелника Града Требиња – 

предсједник,  

2. Драгослав Бањак, предсједник Скупштине Града 

Требиња – члан, 

3. Спасоје Радовић, начелник Одјељења за комунално – 

инспекцијске послове у Градској управи Града Требиња 

– члан, 

4. Синиша Јовановић, Полицијска управа Требиње – члан, 

5. Ненад Срдић, Јавно предузеће „Путеви Републике 

Српске“ – члан, 

6. Жељко Бегенишић – „Ауто - мото савез Републике 

Српске“ - члан, 

7. Илија Бован – „Ауто школа Требиње“ - члан, 

8. Владимир Зиројевић, ЈЗУ „Болница“ Требиње – члан, 

9. Комнен Вуковић, ЈУ „Средња техничка школа 

Требиње“ – члан, 

10. Александар Вукановић, ЈУ ОШ „Вук Караџић“ 

Требиње – члан, 

11. Јања Ћапин, ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње – члан, 

12. Здравко Кашиковић, Териоторијална ватрогасно 

спасилачка јединица Требиње – члан, 

13. Душан Руњевац, Одјељење за финансије Градске 

управе Града Требиња – члан. 
 

II 

Задаци Савјета су:  
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- проводи активности којима се обезбјеђује спровођење 

саобраћајног образовања и превентивног дјеловања,  

- ради на унапређењу саобраћајне и техничке културе,  

- ради на унапређењу саобраћајног одгоја и 

оспособљавању дјеце и омладине из области безбједно-

сти саобраћаја,  

- ради на унапређењу пропагандног и информативног 

дјеловања према учесницима у саобраћају, 

- остварује сарадњу са тијелима и организацијама која 

дјелују у области саобраћаја како на подручју града, 

тако на подручју других општина и градова, 

- прати, разматра и даје мишљења на нацрте законских и 

подзаконских аката и других аката којима се утврђују 

питања од значаја за унапређење и безбједност 

саобраћаја, 

- разматра питања и даје приједлоге за дугорочно 

рјешавање безједности саобраћаја на подручју града, 

даје приједлоге за планирање, техничка рјешења и про-

јектовање саобраћајница и саобраћајне сигнализације. 

 

III 

Савјет се формира на период до 31.12.2024. године и састаје 

се најмање два пута годишње. Стручне и административно 

техничке послове за потребе Савјета обављаће Одјељење за 

комунално – инспекцијске послове.  

 

IV 

Средства потребна за рад Савјета обезбиједиће се у Буџету 

Града Требиња.  

V 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

број: 11-022-25/17 од 17.02.2017. године.  
 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:11-022-82/21                                ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Датум:04.11.2021.год.                           Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21) и члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

у циљу јачања система социјалне заштите у превазилажењу 

посљедица пандемије вируса Covid 19 на локалном нивоу, 

градоначелник Града Требиња, донио је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Радне групе за умањење економских  

и социјалних посљедица епидемије вируса COVID -19 

 

1. У састав Радне групе за умањење економских и 

социјалних посљедица пандемије вируса COVID-19, 

именују се: 

1. Зоран Анђушић – предсједник, 

2. Слађана Герун – члан, 

3. Мирјана Сушић – члан, 

4. Тања Бабић – члан, 

5. Бојан Вучуревић – члан, 

6. Даница Новчић – члан, 

7. Весна Миљановић – члан, 

8. Невенка Марић – члан, 

9. Слађана Скочајић – члан. 

2. На темељу горње структуре, одговорност Радне групе 

за социјално предузетништво и интегрисано вођење 

случаја је сљедећа: 

- Одржавање редовних састанака са циљем координације 

и заједничког планирања активности, као и предста-

вљање дефинисаних циљева и активности на пољу 

сузбијања социо-економских посљедица пандемије 

COVID 19 на дјецу и њихове породице директорима и 

запосленим у локалним институцијама и невладиним 

организацијама, како би се осигурао једнак приступ 

побољшањима на том подручју, а уопште и градском 

друштвеном развоју. 

- Анализа стања: анализира развој, укључујући анализе 

институционалних и других капацитета актера из 

различитих сектора, идентификујући потребе и 

дефинишући приоритетне интервенције за побољшање 

социјалних услуга за дјецу и њихове породице на 

градском/општинском нивоу за борбу против 

друштвено-економских посљедица COVID-19 панде-

мије. Осигурати ће се детаљна процјена потреба и 

ситуације рањивих породица с циљем пружања 

одговарајућих мјера одговора. 

- Радна група за социјално предузетништво и 

интегрисано вођење случаја дефинисаће приоритетне 

интервенције за јачање система социјалне заштите који 

омогућује ефикасну борбу против социо-економских 

посљедица пандемије COVID-19. Радна група за 

социјално предузетништво и интегрисано вођење 

случаја ће, уз подршку UNICEF-а, створити посебне 

интервенције на локалном нивоу са циљем пружања 

интегрисаних инклузивних услуга рањивим групама у 

два главна подручја: развој социјалног предузетништва, 

увођење интегрисаног вођења случаја. 

- Развој и провођење рефералног механизма с циљем 

осигурања приступа иновативним, интегрисаним и 

инклузивним социјалним услугама за рањиве групе. 

Радна група за социјално предузетништво и 

интегрисано управљање случајевима имаће кључну 

улогу у осигуравању успјешног провођења дефиниса-

них механизама упућивања у секторе заштите и 

запошљавања, како би се ријешиле потребе и 

размијениле информације о рањивим групама, посебно 

породицама са дјецом, с нагласком на превенцији. 

- Учешће у едукацијама/обукама усмјереним на развој 

капацитета пружалаца социјалних услуга. Те ће 

активности првенствено бити усмјерене на професиона-

лце из социјалног сектора, сектора запошљавања, 

образовног сектора, као и представнике локалних 

власти из социјалних и економских послова, као и 

представнике цивилог друштва,  адолесценте и младе. 

- Документовање и извјештавање о статусу пружених 

услуга и исходу за дијете и породицу. 

- Презентација постигнутих резултата градоначелнику, 

градској  скупштини, градским доносиоцима одлука, 

медијима и широј јавности. 

- Заговарање и лобирање на вишим нивоима власти, као 

и прикупљање средстава с приватним сектором и 
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осталим учесницима за финансирање и провођење 

будућих активности на овом пољу. 

3. Састанци Радне групе ће се одржавати најмање једном 

мјесечно, а по потреби и чешће, у циљу испуњења 

задатака из тачке 2. овог рјешења. 

Радна група је дужна о свом раду подносити редовне 

извјештаје градоначелнику у складу са правилником о 

раду Радне групе, а информације о раду доставити 

Скупштини Града на крају године. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-111-31/21                                ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Датум:14.09.2021.год.                           Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21) и члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

градоначелник Града Требиња донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о допуни Рјешења 

 

1. Рјешење о именовању Радне групе за умањење 

економских и социјалних посљедица пандемије вируса 

COVID-19, број: 11-111-31/21 од 14.09.2021. године, 

допуњава се у тачки 1. тако што се иза редног броја 9. 

додаје редни број „10“ и уписују ријечи „Босиљка 

Пантовић – члан“. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:11-111-31-1/21                                   Градоначелник 

Датум:27.09.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21) и члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

градоначелник Града Требиња донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Комисије 

 

1. У Комисију за социјалну заштиту и инклузију дјеце и 

њихових породица у Граду Требињу, именују се: 

1. Начелник Одјељења за културу, породицу, спорт и 

образовање – предсједник, 

2. Директор ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње – 

члан, 

3. Директор ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње - члан, 

4. Директор ЈУ ОШ „Јован Јовановић Змај“ Требиње – 

члан, 

5. Милица Станковић, Окружни суд Требиње – члан, 

6. Директор ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње – члан, 

7. Раде Ћук, Омладинска организација „Мрежа 

младих“ – члан, 

8. Милена Рупар, сектор правосуђа – члан, 

9. Дејан Антуновић, сектор полиције – члан, 

10. Тања Манојловић, ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Требиње – члан, 

11. Тања Бабић, Одјељење за културу, породицу, спорт 

и образовање – члан. 

2. Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је: 

- да утиче на даљи развој и јачање социјалне заштите и 

инклузије дјеце и њихових породица у граду Требињу, 

кроз планирање и координацију активности о 

међусобној сарадњи свих релевантних сектора, који 

пружају услуге или подршку за побољшање статуса 

маргинализованих група грађана са подручја града, 

- да изради приједлог акционог плана у области јачања 

система социјалне заштите и инклузије дјеце из 

рањивих категорија, њихових породица за период 2021-

2023. године, те након његовог усвајања од стране 

Скупштине Града Требиња, врши редован мониторинг 

и еваулацију његове имплементације и подноси 

кварталне извјештаје градоначелнику, те годишње 

извјештаје Скупштини Града, 

- врши презентацију резултата имплемантације акционог 

плана градоначелнику, руководиоцима Градске управе, 

медијима и широј јавности, 

- утврђивање приоритета интервенције на основу 

усвојеног Локалног акционог плана, јачања система 

социјалне заштите и инклузије дјеце из рањивих 

категорија и њихових породица, 

- уз подршку UNICEF-a пружити подршку специфичним 

интервенцијама на локалном нивоу које за циљ имају 

пружање интегрисаних инклузивних услуга дјеци из 

рањивих категорија и њиховим породицама, 

- учешће на обукама/тренинзима које за циљ имају развој 

капацитета стручног особља које ради у системима 

социјалне заштите и инклузије у локалној заједници, 

- осигурати учешће дјеце, младих и одраслих активиста, 

као и представника крајњих корисника у раду комисије 

за социјалну заштиту и инклузије дјеце из рањивих 

категорија и њихових породица, 

- израда рефералног механизма и његова примјена, како 

би се дјеци из рањивих категорија и њиховим 

породицама осигурала могућност приступа интегриса-

ним, инклузивним, социјалним услугама, 

- пружа подршку, континуирано сарађује са оперативним 

тимом за социјалну заштиту и инклузију дјеце и 

њихових породица у циљу успјешне реализације 

активности, укључујући заједничке радне састанке, 

- омогућавање адекватне реализације протокола о 

сарадњи, институција и организација на територији 

града, као и заговарање релевантних иницијатива и 

акција у циљу адекватног остваривања права дјетета, 

- заговарање и лобирање на вишем нивоу власти, као и 

анимирање приватног сектора и осталих актера у сврху 

финансирања и имплементације активности из 

Акционог плана. 

3. Ступањем на снагу овог рјешења, ставља се ван снаге 

Рјешење број 11-111-65/20 од 16.10.2020. године. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
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Број:11-111-32/21                                ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Датум:30.09.2021.год.                           Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21) и члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

у циљу јачања система социјалне заштите у превазилажењу 

посљедица пандемије вируса Covid 19 на локалном нивоу, 

градоначелник Града Требиња, донио је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Радне групе за друштвено предузетништво 

(ДП) и интегрисано вођење случаја (ИВС) 

 

1. У састав Радне групе за друштвено предузетништво 

(ДП) и интегрисано вођење случаја (ИВС), именују се: 

1. Зоран Анђушић - предсједник 

2. Слађана Герун - члан 

3. Мирјана Сушић - члан 

4. Тања Бабић - члан 

5. Бојан Вучуревић - члан 

6. Даница Новчић - члан 

7. Весна Миљановић - члан 

8. Невенка Марић - члан 

9. Слађана Скочајић – члан 

10. Босиљка Пантовић – члан. 

2. На темељу горње структуре, одговорност Радне групе 

за друштвено предузетништво и интегрисано вођење 

случаја је сљедећа: 

- Одржавање редовних састанака са циљем координације 

и заједничког планирања активности, као и представља-

ње дефинисаних циљева и активности на пољу 

сузбијања социо-економских посљедица пандемије 

COVID 19 на дјецу и њихове породице, директорима и 

запосленим у локалним институцијама и невладиним 

организацијама, како би се осигурао једнак приступ 

побољшањима на том подручју, а уопште и градском 

друштвеном развоју. 

- Анализа стања: анализира развој, укључујући анализе 

институционалних и других капацитета актера из 

различитих сектора, идентификујући потребе и 

дефинишући приоритетне интервенције за побољшање 

социјалних услуга за дјецу и њихове породице на 

градском/општинском нивоу за борбу против 

друштвено-економских посљедица COVID-19 

пандемије. Осигураће се детаљна процјена потреба и 

ситуације рањивих породица, с циљем пружања 

одговарајућих мјера одговора. 

- Радна група за друштвено предузетништво и 

интегрисано вођење случаја дефинисаће приоритетне 

интервенције за јачање система социјалне заштите који 

омогућује ефикасну борбу против социо-економских 

посљедица пандемије COVID-19. Радна група за 

друштвено предузетништво и интегрисано вођење 

случаја ће, уз подршку UNICEF-а, створити посебне 

интервенције на локалном нивоу са циљем пружања 

интегрисаних инклузивних услуга рањивим групама у 

два главна подручја: развој социјалног предузетништва, 

увођење интегрисаног вођења случаја. 

- Развој и провођење рефералног механизма с циљем 

осигурања приступа иновативним, интегрисаним и 

инклузивним социјалним услугама за рањиве групе. 

Радна група за друштвено предузетништво и интегриса-

но управљање случајевима имаће кључну улогу у 

осигуравању успјешног провођења дефинисаних 

механизама упућивања у секторе заштите и запошља-

вања, како би се ријешиле потребе и размијениле 

информације о рањивим групама, посебно породицама 

са дјецом, с нагласком на превенцији. 

- Протокол о сарадњи омогућиће и побољшати службене 

линије комуникације између различитих сектора, прије 

свега социјалног и сектора запошљавања у подручју 

интегрисаног вођења случаја. Овај ће протокол 

осигурати заједничко разумијевање упита и начина 

комуникације међу релевантним учесницима у случају 

потребе за даљим упућивањем. 

- Учешће у едукацијама/обукама усмјереним на развој 

капацитета пружалаца социјалних услуга. Те ће 

активности првенствено бити усмјерене на професиона-

лце из социјалног сектора, сектора запошљавања, 

образовног сектора, као и представнике локалних 

власти из социјалних и економских послова, као и 

представнике цивилог друштва, адолесценте и младе. 

- Документовање и извјештавање о статусу пружених 

услуга и исходу за дијете и породицу. 

- Презентација постигнутих резултата градоначелнику, 

градској  скупштини, градским доносиоцима одлука, 

медијима и широј јавности. 

- Заговарање и лобирање на вишим нивоима власти, као 

и прикупљање средстава с приватним сектором и 

осталим учесницима за финансирање и провођење 

будућих активности на овом пољу. 

3. Састанци Радне групе ће се одржавати најмање једном 

мјесечно, а по потреби и чешће, у циљу испуњења 

задатака из тачке II. 

Радна група је дужна о свом раду подносити редовне 

извјештаје градоначелнику у складу са правилником о 

раду Радне групе, а информације о раду доставити 

Скупштини Града на крају године. 

4. Ступањем на снагу овог рјешења стављају се ван снаге 

Рјешење број: 11-111-31/21 од 14.09.2021. године и 

Рјешење број: 11-111-31-1/21 од 27.09.2021. године. 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-111-35/21                               ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Датум:29.10.2021.год.                           Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2021. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/21), а на основу приједлога 

реалокације средстава Одјељења за финансије број: ИД-06-

199-2021 од 29.09.2021. године, градоначелник Града 

Требиња, донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањујe сљедећа позиција 
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у оквиру Одјељења за финансије: 

6319 – издаци за отплату неизмирених обавеза из 

ранијих година за износ од 48.000,00 КМ, 

а увећавају сљедеће позиције у оквиру Одјељења за 

општу управу: 

5112 – издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката за износ 

од 17.200,00 КМ, 

5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ 

од 30.800,00 КМ. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-499/21                              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:29.09.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2021. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/21), а на основу приједлога 

реалокације средстава Одјељења за финансије број: ИД-06-

210-2021 од 04.10.2021. године, градоначелник Града 

Требиња, донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањујe сљедећа позиција 

у оквиру Стручне службе градоначелника: 

4152 – грантови у земљи за износ од 9.000,00 КМ, 

а увећавају сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

општу управу: 

5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ 

од 9.000,00 КМ. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-515/21                              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:04.10.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________________ 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2021. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/21), а на основу сагласности 

Одјељења за финансије број: ИД-06-208-2021 од 01.10.2021. 

године, градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањујe сљедећа позиција 

у оквиру Одјељења за стамбено – комуналне послове: 

4152 – грантови за суфинансирање уређења фасада за 

износ од 25.000,00 КМ, 

а увећава сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

општу управу: 

4126 – расходи по основу путовања и смјештаја за 

износ од 25.000,00 КМ. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-529/21                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:06.10.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2021. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/21), а на основу сагласности 

Одјељења за финансије број: ИД-06-217-2021 од 20.10.2021. 

године, градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањујe сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

културу, породицу, спорт и образовање: 

4161 – дознаке грађанима – стипендије за дефицитарна 

занимања за износ од 25.000,00 КМ, 

а увећава сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

културу, породицу, спорт и образовање: 

4152 – грант за финансирање спорта – позиција грант за 

финансирање спортских организација за износ од 

25.000,00 КМ. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-556/21                              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:20.10.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2021. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/21), а на основу сагласности 

Одјељења за финансије број: ИД-06-221-2021 од 28.10.2021. 

године, градоначелник Града Требиња, донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањујe сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

културу, породицу, спорт и образовање: 

4161 – дознаке грађанима – стипендије за износ од 

15.000,00 КМ, 

а увећава сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

културу, породицу, спорт и образовање: 

4152 – грант за финансирање спорта – позиција грант за 

финансирање спортских организација за износ од 

15.000,00 КМ. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-400-572/21                              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:29.10.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 



      Датум: 10.11.2021. год.                         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                      Број: 8 - Страна:   9 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2021. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/21), а на основу сагласности на 

реалокацију средстава Одјељења за финансије број: 04-400-

558-1/21 од 25.10.2021. године, градоначелник Града 

Требиња, донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањујe сљедећа позиција: 

4112 – расходи за бруто накнаде, за износ од 500,00 

КМ, 

а увећава позиција: 

4114 – расходи за отпремнине и једнократне помоћи за 

износ од 500,00 КМ, 

а све у оквиру Буџета буџетског корисника ЈУ „Центар 

за информисање и образовање“ Требиње.  

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-568/21                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:29.10.2021. године                     Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

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

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјени и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у Јавној установи „Центар за социјални рад“ 

Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјени и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Јавној установи „Центар за социјални рад“ 

Требиње, број: 01-12-3/21 од 17.09.2021. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-70/21                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:20.09.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

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

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјенама и допунама Правилника о 

раду у Јавном предузећу „Радник“ д.о.о. Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о раду у Јавном предузећу „Радник“ д.о.о. 

Требиње, број: 324/21 од 29.09.2021. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-71/21                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:05.10.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

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

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у Јавном предузећу „Радник“ д.о.о. Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Јавном предузећу „Радник“ д.о.о. Требиње, 

број: 326/21 од 29.09.2021. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-72/21                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:05.10.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

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

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјенама и допунама Правилника о 

платама у Јавном предузећу „Радник“ д.о.о. Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о платама у Јавном предузећу „Радник“ д.о.о. 

Требиње, број: 325/21 од 29.09.2021. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-72-1/21                              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:05.10.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
 



      Датум: 10.11.2021. год.                         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                      Број: 8 - Страна:   10 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

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

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈКП „Паркинг сервис“ 

д.о.о. Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у ЈКП 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње, број: 537/21 од 

21.09.2021. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-73/21                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:04.10.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

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

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о платама у  

ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о платама у ЈКП „Паркинг 

сервис“ д.о.о. Требиње, број: 538/21 од 21.09.2021. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-73-1/21                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:04.10.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

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

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у Јавној установи „Базени“ Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Јавној установи „Базени“ Требиње, број: 

259/21 од 08.10.2021. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-74/21                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:11.10.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

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

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Јавној установи за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној 

установи за предшколско васпитање и образовање дјеце 

„Наша радост“ Требиње, број: 2505/21 од 01.10.2021. 

године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-75/21                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:21.10.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

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

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Годишњи програм рада за 2021/2022. годину Јавне 

установе за предшколско васпитање и образовање дјеце 

„Наша радост“ Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Годишњи програм рада за 2021/2022. 

годину Јавне установе за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, број: 2380/21 од 

20.09.2021. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-76/21                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:21.10.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 



      Датум: 10.11.2021. год.                         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                      Број: 8 - Страна:   11 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

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

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Извјештај о реализацији Годишњег програма рада за 

2020/2021. годину Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Извјештај о реализацији Годишњег 

програма рада за 2020/2021. годину Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ 

Требиње, број: 2008/21 од 06.09.2021. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-77/21                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:21.10.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

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

С А Г Л А С Н О С Т 

на Одлуку о увећању броја дјеце по васпитним групама 

у Јавној установи за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о увећању броја дјеце по 

васпитним групама у Јавној установи за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, 

број: 2504/21 од 01.10.2021. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-78/21                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:21.10.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

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

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Одлуку о критеријима за ослобађање од плаћања 

услуга у Јавној установи за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње  
 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавне  

установе за предшколско васпитање и образовање дјеце 

„Наша радост“ Требиње, број: 2503/21 од 01.10.2021. 

године, којом се утврђују критерији по којима ће се 

ослободити од плаћања услуга поједине категорије 

корисника услуга у временском периоду од 01.09.2021. 

године до измјена Одлуке. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-79/21                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:21.10.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

61/21) и члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

у вези са чланом 20. став 1. Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 

127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), рјешавајући по 

захтјеву Привредног друштва Штампарија „Требиње арт“ 

д.о.о. Требиње, градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

 

I 

Даје се сагласност на кориштење назива „Требиње“ у 

пословном имену Привредног друштва Штампарија 

„Требиње арт“ д.о.о. Требиње. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-053-594/21                               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:05.11.2021. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за комунално-инспекцијске послове Града 

Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу 

Увјерења број: 05-372-79/21 од 30.09.2021. године, 

извршило је промјену уписа у Регистар заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у улици Светосавска број 7 у 

Требињу, у регистарском листу број 01-042, имена нових 

заступника. У Регистар заједница уписује се Олга Пејовић, 

лице овлаштено да заступа заједницу, самостално и без 

ограничења. Брише се ранији заступник заједнице Новица 

Пејовић.  

 

Број: 05-372-79/21                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 30.09.2021. године             Спасоје Радовић,с.р. 

___________________________________________________ 
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УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за комунално-инспекцијске послове Града 

Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу 

Рјешења број: 05-372-82/21 од 07.10.2021. године, извршило 

је упис у Регистар заједнице етажних власника стамбених 

зграда, у Регистарском листу број: 01-245, упис оснивања 

Заједнице етажних власника, Требиње, Зубачка број 27. 

Оснивачи: 16 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 удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа предсједник 

Скупштине Бранко Јокшић, самостално и без ограничења. 

Заједницу заступају и представљају и Лазо Јокшић и 

Велибор Атељевић.  
 

Број: 05-372-82/21                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 07.10.2021. године             Спасоје Радовић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за комунално-инспекцијске послове Града 

Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу 

Увјерења број: 05-372-83/21 од 12.10.2021. године, 

извршило је промјену уписа у Регистар заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у улици Милешевска број 5 и 6 

у Требињу, у регистарском листу број 01-004, имена нових 

заступника. У Регистар заједница уписује се Горан 

Комненовић, лице овлаштено да заступа заједницу, 

самостално и без ограничења. Брише се ранији заступник 

заједнице Милан Бејатовић.  
 

Број: 05-372-83/21                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 12.10.2021. године            Спасоје Радовић,с.р. 
________________________________________________________________ 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за комунално-инспекцијске послове Града 

Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу 

Рјешења број: 05-372-85/21 од 02.11.2021. године, извршило 

је упис у Регистар заједнице етажних власника стамбених 

зграда, у Регистарском листу број: 01-246, упис оснивања 

Заједнице етажних власника, улица Доситејева број 2 

Требиње са сљедећим подацима: 

Оснивачи: 8 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 удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа Нада 

Магазин предсједник Скупштине, самостално и без 

ограничења и замјеник Скупштине Љиља Мрдић.  

 

Број: 05-372-85/21                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 02.11.2021. године               Спасоје Радовић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Датум: 10.11.2021. год.                         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                      Број: 8 - Страна:   13 

 

С А Д Р Ж А Ј 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

1. Oдлукa о о додјели Јавног признања „Почасни грађанин Града Требиња“,  

господину Момиру Булатовићу, постхумно,        1 

2. Oдлукa о о додјели Јавног признања „Повеља Града Требиња“, Гимназији „Јован Дучић“ Требиње,  1 

3. Oдлукa о о додјели Јавног признања „Повеља Града Требиња“ доктору Синиши Дучићу,   1 

4. Одлука о усвајању Нацрта ребаланса Буџета Града Требиња за 2021. годину,    2 

5. Одлука о усвајању Нацрта Буџета Града Требиња за 2022. годину,      2  

6. Одлука о дугорочном кредитном задужењу,        2 

7. Закључак о прихватању Информације о стању безбједности на подручју града Требиња  

за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године.       3 

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Одлука о додјели новчане накнаде супругама умрлих бораца Одбрамбено-отаџбинског  

рата Републике Српске,           3 

2. Одлука о оснивању Савјета за безбједност саобраћаја Града Требиња,     4 

3. Рјешење о именовању Радне групе за умањење економских и социјалних посљедица епидемије вируса  

COVID -19,            5 

4. Рјешење о допуни Рјешења,          6 

5. Рјешење о именовању чланова Комисије,         6 

6. Рјешење о именовању Радне групе за друштвено предузетништво (ДП) и интегрисано  

вођење случаја (ИВС),           7 

7. Закључак,            7 

8. Закључак,            8 

9. Закључак,            8 

10. Закључак,            8 

11. Закључак,            8 

12. Закључак,            9 

13. Сагласност на Правилник о измјени и допунама Правилника о унутрашњој организацији  

и систематизацији радних мјеста у Јавној установи „Центар за социјални рад“ Требиње,   9  

14. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду у Јавном предузећу 

„Радник“ д.о.о. Требиње,           9  

15. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији  

и систематизацији радних мјеста у Јавном предузећу „Радник“ д.о.о. Требиње,    9  

16. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама у Јавном предузећу  

„Радник“ д.о.о. Требиње,           9 

17. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у  

ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње,         10  

18. Сагласност на Правилник о платама у ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње,    10  

19. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији  

и систематизацији радних мјеста у Јавној установи „Базени“ Требиње,     10  

20. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста  

у Јавној установи за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,   10  

21. Сагласност на Годишњи програм рада за 2021/2022. годину Јавне установе за предшколско  

васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,       10 

22. Сагласност на Извјештај о реализацији Годишњег програма рада за 2020/2021. годину  

Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,   11  

23. Сагласност на Одлуку о увећању броја дјеце по васпитним групама у Јавној установи  

за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,     11  

24. Сагласност на Одлуку о критеријима за ослобађање од плаћања услуга у Јавној установи  

за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,     11 

25. Сагласност на кориштење назива „Требиње“ у пословном имену Привредног друштва  

Штампарија „Требиње арт“ д.о.о. Требиње.        11 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,      11 

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,      12 

3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,      12 

4. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.      12 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


