СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LVIII

Требиње, 23.07.2021. године

На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15,
3/16 и 84/19), чл. 36. и 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17) Скупштина Града Требиња на Шестој сједници
одржаној дана 21.07.2021. године, донијела је
О Д Л У К У
о приступању измјени Зонинг плана „Град Сунца“
I
Приступа се измјени Зонинг плана „Град Сунца“ (у даљем
тексту: План).
II
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који
је њен саставни дио.
III
1) Границе обухвата Плана су границе назначене на
графичком прилогу.
2) Површина обухвата Плана је сса 99,62 хектара.
IV
План се доноси за временски период од 10 година.

-

-

V
Смjернице за израду Плана: Носилац израде Плана је дужан
да се приликом израде Плана руководи свим важећим
законским прописима и програмским задатком.
VI
Рок израде Плана је 6 мјесеци од дана доношења ове
одлуке.
VII
1) План се састоји од текстуалног и графичког дијела.
2) Текстуални дио зонинг плана по зонама садржи
сљедеће урбанистичке стандарде за грађење и уређење
простора:

-

-

Број: 6

дозвољене намјене, односно намјене које треба
измјестити,
минимална и максимална величина парцеле,
могуће препарцелације ради интерполације нових
објеката,
услови интерполације нових објеката,
параметри коришћења земљишта (коефицијенти
изграђености и коефицијенти заузетости,
услови уличне регулације,
услови пејзажног уређења,
услови противпожарне заштите,
обавезе поштовања биоклиматских карактеристика
локације: осунчање, провјетреност, визуре, зеленило, однос према утицају водених токова, однос
према утицају корисних и штетних емисија и друго,
положај објекта на парцели са грађевинским
линијама према правилима регулације,
услови уређења парцела,
спратност објеката одређена висинским котама,
могућност доградње и надоградње објеката,
типови објеката,
архитектонско
обликовање
(волумен,
кров,
материјал, боја и друго),
услови за опремање свим врстама инфраструктуре
(саобраћајна, водна, енергетска, комунална и друге)
са условима прикључења у мјери довољној да буду
основ за издавање локацијских услова,
уређење јавних простора и земљишта,
услови за чување, заштиту и презентацију
културно-историјског насљеђа, природног насљеђа
и услови за грађење у зонама заштите,
услови за заштиту, чување, уређење и активирање
природних ресурса,
природни услови за грађење (рељеф, хидрографија,
геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија,
сеизмичност, клима и др.),
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Број: 6- Страна: 2

услови за заштиту људи и добара у случају
елементарних непогода, ратних катастрофа и
технолошких акцидената,
- мјере енергетске ефикасности,
- услови за уклањање баријера за кретање лица са
умањеним тјелесним способностима,
- услови за заштиту животне средине од штетних
утицаја (вибрације, бука, гасови и друго),
- услови за објекте нискоградње у складу са
посебним прописима и
- други услови који произилазе из конкретних
карактеристика простора и планираних садржаја.
3) Графички дио Зонинг плана чине све карте стања и
карте планираног рјешења прописане Правилником из
члана 27. став 5. тачка а) Закона.

X
Средства потребна за покривање материјалних трошкова за
израду Плана обезбједиће инвеститор градње.

VIII
1) Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана
предати овјерен преднацрт Плана.
2) Носилац припреме Плана ће размотрити преднацрт на
стручној расправи.
3) Носилац израде Плана ће размотрити примједбе,
мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена
рјешења ће уградити у нацрт Плана.
4) Носилац припреме Плана утврдиће нацрт Плана,
мјесто, вријеме и начин излагања нацрта Плана на јавни
увид.
5) 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
обавјестити огласом.
6) Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у просторијама
Одјељења за просторно уређење, Центра за дозволе, МЗ
и просторијама носиоца израде Плана.
7) 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.
8) 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.

На основу члана 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 Шестој сједници одржаној
дана 21.07.2021. године, донијела је

IX
1) Носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи
утврдиће приједлог Плана у складу са закључцима са
расправе, најдуже у року од 60 дана.
2) Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о
приједлогу Плана у року од 60 дана од дана достављања
приједлога.

I
Усваја се Политика заштите животне средине Града
Требиња.
II
Саставни дио ове одлуке је Политика заштите животне
средине Града Требиња.

-

XI
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење, а носиоца израде Плана ће одредити инвеститор
градње.
XII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-276/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:21.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________

ОДЛУКУ
I
Усваја се Средњорочни план капиталних инвестиција за
период 2021-2025. године.
II
Саставни дио ове одлуке је Средњорочни план капиталних
инвестиција за период 2021. – 2025. године.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-277/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:21.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 28. став 12. и члана 39. став 1. тачка 9.
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 наставку Шесте сједнице одржане дана
22.07.2021.године, донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Политике заштите животне средине
Града Требиња
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III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

II
Просјечне јединичне цијене радова комуналне и друге јавне
инфраструктуре и уређења јавних површина износе:

Број:09-013-288/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, брoj
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) 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
наставку Шесте сједнице одржаној дана 22.07.2021. године,
донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању основице за обрачун ренте
I
Овом одлуком утврђује се просјечна коначна грађевинска
цијена једног квадратног метра корисне површине
стамбеног и пословног простора у 2020. години, на
подручју града Требиња, као основицa за израчунавање
висине накнаде за ренту.
II
Просјечна коначна грађевинска цијена једног квадратног
метра корисне површине стамбеног и пословног простора у
2020. години износи 1.128,16 КМ.
III
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Oдлука о
утврђивању основице за обрачун ренте објављена у
„Службеном гласнику Града Требиња“, број 3/20.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-291/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 69. став 1. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чл. 13. и 14. Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта - пречишћен текст („Службени гласник
Републике Српске“, број 34/14) 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
наставку Шесте сједнице одржане дана 22.07.2021. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и
друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина
I
Овом одлуком утврђују се просјечне јединичне цијене
радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења
јавних површина на подручју града Требиња.

Број: 6- Страна: 3

Инфрастуктура

Јед.м.

Јед.цијена

1.

Водовод Ø110
Ø160

m

85,19
170,37

2.

Реконструкцијa водовода

m

58,46

3.

Техничка вода Ø90
Оборинска и фекална
канализација
Оборинска и фекална
канализација
Ø160
Ø200
Ø300
Ø400

m

58,36

m

155,61

m

82,99
165,99
331,98
497,98

6.

Реконструкција фекалне

m

134,01

7.

Оборинска канализација канал
Изградња саобраћајнице –
асфалтирање
d=7cm
d=5cm

m

87,71

m²

92,74
71,33

m²

33,37

m²

310,57

4.

5.

8.
9.

Рек. асфалта
Јавна поплочана
10.
(камен)
11. Ванулични паркинг

d=6cm
површина

m²

28,68

12. Паркинг
13. Реконструкција паркинга

m²

48,66

m²

46,79

14. Тротоар
15. Зелене површине уз саобраћ.

m²

76,392

m²

34,29

16. Бициклистичке стазе
17. Пејзажно уређење

m²

15,99

m²

90,00

18. Спортски терен
19. Јавна расвјета

m²

51,07

ком

947,40

III
Тржишне цијене земљишта предвиђеног за изградњу
комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних
површина, по зонама износе :
150 КМ/m² у првој зони
100 КМ/m² у другој зони
70 КМ/m² у трећој зони
50 КМ/m² у четвртој зони
30 КМ/m² у петој зони
25 КМ/m² у шестој зони
IV
Цијена m² објекта предвиђеног за рушење износи 19,05 КМ/
m².
V
Просјечни трошкови израде докумената просторног
уређења у складу са чланом 155. Закона о уређењу простора
и грађењу износе 376 КМ/ha.
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VI
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге
јавне инфраструктуре и уређења јавних површина
објављена у „Службеном гласнику Града Требиња“, број
3/20.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-292/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 69. став 1. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, брoj
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 9. став 2. Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта - пречишћен текст („Службени гласник
Републике Српске“, брoj 34/14) и члана 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, брoj 2/13,
5/14, 6/15 и 6/17), Скупштина Града Требиња на наставку
Шесте сједнице одржане дана 22.07.2021. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о висини накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта
I
Овом одлуком утврђује се висина накнаде за трошкове
уређења градског грађевинског земљишта за 1 m² корисне
површине објекта за групе спроведбених докумената по
зонама.
II
Трошкови уређења градског грађевинског земљишта,
израчунати према одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу, Правилника о обрачуну накнаде трошкова
уређења градског грађевинског земљишта - пречишћен
текст за групе спроведбених докумената по зонама градског
грађевинског земљишта износе:
Прва зона:
98,48 КМ/m²
Друга зона:
91,45 KM/m²
Трећа зона:
84,41 KM/m²
Четврта зона:
70,35 KM/m²
Пета зона:
56,28 KM/m²
Шеста зона :
42,21 KM/m²
Ванградске зоне
обухваћене
42,21 KM/m²
спроведбеним
планским актима:
III
Трошкови опремања градског грађевинског земљишта из
тачке II ове одлуке произишли су из просјечних трошкова
опремања градског грађевинског земљишта груписаних
спроведбених докумената у обухвату зона и примјењују се
и на подручје за које није донесен спроведбени плански акт,
или је он истекао.
IV
Управни поступци покренути пред надлежним органом до
дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће се по
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одредбама одлуке која је била на снази у вријеме покретања
поступка, осим ако је ова одлука повољнија за инвеститора.
V
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског
земљишта објављена у „Службеном гласнику Града
Требиња“, број 3/20.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-293/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу чл. 65. стaв 3, 69. став 1, 73. и 80, 125. стaв 2, 134.
став 2, 151, 151.а Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске”, број 40/13, 106/15,
3/16 и 84/19), члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09,
95/11 и 60/15), 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 наставку Шесте
сједнице одржане дана 22.07.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
o измјенама Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту
Члан 1.
У Одлуци о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/16, 6/17, 2/18,
3/19 и 6/20) члан 2. мијења се и гласи:
„Градским грађевинским земљиштем се сматра:
1) изграђено и неизграђено грађевинско земљиште унутар
границе обухвата урбанистичког плана града, односно
насеља градског карактера, као и оно које је предвиђено
за проширење града, односно насеља градског
карактера, за које је донесен спроведбени плански акт.
2) земљиште на другим подручјима предвиђеним за
стамбену и другу изградњу, као што су приградска
насеља и друга већа насеља, рекреационо-туристички
центри, подручја предвиђена за изградњу кућа за одмор
и опоравак и друге сличне намјене.
3) остало грађевинско земљиште које чини изграђено и
неизграђено грађевинско земљиште ван границе
обухвата
урбанистичког
плана
и
донесених
спроведбених докумената, а унутар обухвата
просторног плана, односно земљиште које није предмет
подтачке 1. овог члана.“
Члан 2.
Члан 29. се мијења и гласи:
(1) „За изградњу односно постављање привремених
објеката, накнада за ренту износи 20% накнаде која се
плаћа за градњу трајних грађевина,
(2) За објекте сезонског карактера односно постављене
привремене објекте чији се рок привремености
продужава на нов период накнада за ренту се не плаћа,
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(3) За изградњу објеката у обухвату осталог грађевинског
земљишта за које су донесени спроведбени планови
накнада за ренту се рачуна као за обухват шесте зоне.
(4) За изградњу објеката у обухвату осталог грађевинског
земљишта ван граница обухвата Урбанистичког плана
Требиње 2015 и спроведбених планских докумената из
претходног става накнада за ренту се рачуна као за
обухват шесте зоне.
(5) Накнада за ренту не плаћа се за изградњу линијских
објеката комуналне и јавне инфраструктуре као што су :
 водоводна и канализациона мрежа,
 инсталације топловода и вреловода,
 електромрежа слабе и јаке струје,
 инсталације
кабловске
телевизије
и
телекомуникација,
 саобраћајнице за моторна возила и тротоари,
 пјешачке и бициклистичке стазе и слично.
(6) Накнада за ренту не плаћа се за септичке јаме, цистерне
за воду индивидуалних стамбених објеката.
(7) Приликом доградње и надоградње постојећих објеката,
инвеститор плаћа накнаду за ренту за површину
дограђеног, односно надограђеног дијела.
(8) Приликом реконструкције или замјене старог објекта
новим објектом, инвеститор плаћа ренту обрачунату за
разлику у корисној површини између новог и старог
објекта.
(9) За објекте који могу имати негативан утицај на животну
средину, природне вриједности и културно-историјска
добра висина ренте додатно се увећава за 20% без
обзира на зону.
(10) За пољопривредно земљиште које је документом
просторног уређења одређено као грађевинско
земљиште за које инвеститор плаћа накнаду за
претварање пољопривредног у грађевинско земљиште у
складу са посебним прописом, трошкови ренте умањују
се за износ плаћене накнаде за претварање.
(11) За изградњу производних односно индустријских
објеката у пословним и индустријским зонама накнада
за ренту се умањује за 99%.
(12) За објекте који се граде у првој зони накнада за ренту се
увећава за 20%.“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику ГрадаТребиња“.
Број:09-013-294/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу 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 наставку Шесте сједнице
одржане дана 22.07.2021. године, донијела је
О Д Л У К У
о начину финансирања набавке рефлектора за потребе
стадиона Полице у Требињу

Број: 6- Страна: 5

I
Овом одлуком утврђује се начин финансирања набавке
рефлектора за потребе стадиона Полице у Требињу.
II
Финансирање набавке рефлектора наведене у тачки I ове
одлуке вршиће се у 2021. и 2022. години и то на начин:
- у 2021. години ће се финансирати у износу од
300.000КМ (средства обезбјеђена у оквиру спортске
инфрасруктуре),
- у 2022. години ће се финансирати у износу од
550.000 КМ.
III
Уговор о набавци рефлектора закључиће се са
најповољнијим понуђачем, након проведене процедуре,
према Закону о јавним набавкама.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-297/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15,
3/16 и 84/19), чл. 17. и 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на наставку Шесте
сједнице одржане дана 22.07.2021. године, донијела је
О Д Л У К У
о приступању измјени Регулационог плана
„Јужни градски излаз“
I
Приступа се измјени регулационог плана „Јужни градски
излаз“ (у даљем тексту План).
II
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који
је њен саставни дио.
III
1) Границе обухвата Плана су границе означене на
графичком прилогу.
2) Површина обухвата Плана је сса 33 ha.
IV
План се доноси за временски период од 10 година.
V
Смjернице за израду Плана: Носилац израде Плана је дужан
да се приликом израде Плана руководи свим важећим
законским прописима и програмским задатком.
VI
Рок израде Плана је шест мјесеци од дана доношења ове
одлуке.
VII
1) План се састоји од текстуалног и графичког дијела.
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2) Текстуални дио регулационог плана по дијеловима
простора, односно цјелинама и потцјелинама садржи
сљедеће урбанистичке стандарде за грађење и уређење
простора:
- намјена површина,
- подјела простора на просторне цјелине и потцјелине са
објашњењем свих битних критеријума за подјелу по
зонама и критеријума за подјелу,
- избор врста, односно типова регулационих и
нивелационих рјешења,
- одређивање грађевинских линија,
- приједлог за измјену, односно побољшање парцелације
или препарцелације према власништву над земљиштем,
- одређивање граничних параметара за кориштење,
односно
рационално
кориштење
земљишта
(коефицијент изграђености и коефицијент заузетости,
спратност објеката и друго), одређивање дијела
наслијеђених
фондова
за
замјену,
доградњу,
надоградњу и друго са образложењем,
- обезбјеђење јавног и општег интереса у функционисању простора: саобраћајних површина, зелених и
рекреативних површина, објекти пејзажне архитектуре,
простора за развој привреде и услуга, за развој објеката
непривреде односно јавних служби и друго,
- услови за опремање свим врстама техничке и комуналне инфраструктуре са условима прикључења у мјери
довољној да буду основ за издавање локацијских
услова,
- формирање урбанистичко - техничких услова за
изградњу, доградњу или надоградњу објеката према
типовима парцелације, регулације и параметара за
кориштење земљишта,
- услови за заштиту, очување, уређење и активирање
природних ресурса,
- природни услови за грађење (рељеф, хидрографија,
геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија,
сеизмичност, клима и друго),
- услови за очување, заштиту и презентацију насљеђа
културе, природе и заштиту животне средине,
- услови за заштиту људи и добара у случају
елементарних непогода, ратних катастрофа и технолошких акцидената,
- мјере енергетске ефикасности,
- услови за уклањање баријера за кретање лица са
умањеним тјелесним способностима,
- одређивање зона, дијелова зона, групе локација или
појединачних линија за које је потребно радити
урбанистички пројекат, односно расписати конкурс за
израду тог пројекта,
- економска валоризација плана и
- друго што проистиче из карактера задатог подручја,
односно његове изграђености.
3) Графички дио регулационог плана чине све карте стања
и карте планираног рјешења прописане Правилником
из члана 27. став 5. тачка а)Закона.
VIII
1) Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана
предати овјерен преднацрт Плана.
2) Носилац припреме Плана ће размотрити преднацрт на
стручној расправи.
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3) Носилац израде Плана ће размотрити примједбе,
мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена
рјешења ће уградити у нацрт Плана.
4) Носилац припреме Плана утврдиће нацрт Плана,
мјесто, вријеме и начин излагања нацрта Плана на јавни
увид.
5) 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
обавјестити огласом.
6) Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у просторијама
Одјељења за просторно уређење, Центра за дозволе, МЗ
и просторијама носиоца израде Плана.
7) 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.
8) 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.
IX
1) Носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи
утврдиће приједлог Плана у складу са закључцима са
расправе, најдуже у року од 60 дана.
2) Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о
приједлогу Плана у року од 60 дана од дана достављања
приједлога.
X
Средства потребна за покривање материјалних трошкова за
израду Плана обезбједиће Град Требиње.
XI
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење, а носилац израде Плана ће бити изабран у складу
са Законом.
XII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-298/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 129. став 1. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) 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
наствку Шесте сједнице одржане дана 22.07.2021. године,
донијела је
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О Д Л У К У
I
Даје се сагласност ЈП „Путеви Републике Српске“ за
изградњу источне обилазнице око града Требиња, Алексина
Међа - Петрина – Подгљивље, на некретнинама које су у
власништву Града Требиња.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-300/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 13. 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 и
3/16), Скупштина Града Требиња на наставку Шесте
сједнице одржане дана 22.07.2021. године, донијела је
О Д Л У К У
I
Овом одлуком даје се сагласност за упис забиљежбе
постојања уговора о концесији за изградњу и кориштење
соларне фотонапонске електране „Требиње 1“ на подручју
Града Требиња на катастарској парцели број 1322/76 К.О.
СП Зубци, уписане у з.к. уложак број 1963, власник Град
Требиње у корист концесионара „СЕ Требиње 1“ д.о.о
Требиње.
II
Упис забиљежбе постојања уговора о концесији у јавним
евиденцијама о непокретностима, извршиће се код
надлежне Републичке управе за геодетске и имовинскоправне послове Бања Лука, ПЈ Требиње у складу са
Уговором о уступању Уговора о концесији за изградњу и
коришћење Соларне фотонапонске електране “Требиње 1“,
на подручју града Требиња закључен између МХ
„Електропривреде Републике Српске“ М.П. а.д. Требиње,
„СЕ Требиње 1“ д.о.о. Требиње и Владе Републике Српске
број 01-70-37/21 и 01-28-2/21 од 24.06.2021. године у корист
„СЕ Требиње 1“ д.о.о. Требиње.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-301/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број
93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 21. Правилника о
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 47/12, 65/15, 45/16 и 115/18), члана 39. став 2.
алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чл.
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36. и 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и претходно
прибављене сагласности Министарства пољо-привреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске број: 12.03.5330-1660/21 од 06.07.2021. године, Скупштина Града
Требиња на наставку Шесте сједнице, одржане 22.07.2021.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, на подручју града Требиња
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске на подручју града
Требиња путем усменог јавног надметања за обављање
пољопривредне производње број 11-330-11/21 од
16.04.2021. године, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија,
понуда достављена на име Милоша Ђајића из Требиња, за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске које се налази на територији града
Требиња.
II
У складу са тачком I ове одлуке, на име Милоша Ђајића из
Требиња, (у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као:
- БП 8 - к.ч. број 598/1, воћњаци III класе површине 800
m2, к.ч. број 598/2, воћњаци III класе, површине 1950
m2, к.ч. број 598/3, воћњаци III класе, површине 720 m2,
к.ч. број 598/4, воћњаци III класе, површине 5210 m2 и
к.ч. број 598/6, пашњак VI класе, површине 2700 m2,
укупне површине 11380 m², К.О. Врпоље, све уписано у
посједовни лист број 141/0.
Укупна површина земљишта, додијељеног у закуп, износи
11380 m², односно 1,138 hа. Пољопривредно земљиште из
претходног става додјељује се у закуп ради обављања
сточарске производње на период од 10 година, рачунајући
од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове
одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине у износу од 85,00 КМ. Закупац је дужан, прије
закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа
уплатити годишњу закупнину у износу од 76,50 КМ, а која
је умањена за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина
за све наредне године закупа уплаћујe се 30 дана унапријед,
на годишњем нивоу у износу од 85,00 КМ.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
градоначелник Града Требиња и закупац ће закључити
уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске, којим ће се
ближе утврдити права и обавезе између уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје
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испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и 64.
Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног
уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове
одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва права
утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња”.
Број:09-013-302/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 18. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12
и 44/16), члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 25/03, 41/03 и 104/06),
члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и тачке
XV подтачка 1) Одлуке о утврђивању критеријума за избор,
именовања и разријешења органа у јавним установама и
јавним предузећима чији је оснивач Град Требиње
(„Службени гласник Града Требиња“, број 4/17),
Скупштина Града Требиња на наставку Шесте сједнице
одржане дана 22.07.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
директора у jавним установама чији је
оснивач Град Требиње
I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора
у јавним установама чији је оснивач Град Требиње и то у:
„Развојна агенција Града Требиња –ТРЕДЕА“, ЈУ за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“
Требиње, ЈУ „Центар за информисање и образовање“
Требиње, ЈУ „Културни центар“ Требиње, ЈУ „Центар за
социјални рад“ Требиње, ЈЗУ „Апотека“ Требиње, ЈЗУ „Дом
здравља“ Требиње, ЈУ „Туристичка организација Града
Требиња“ Требиње, ЈУ „Дом младих“ Требиње, ЈУ „Базени“
Требиње, ЈУ „Требињеспорт“ Требиње, ЈУ „Екологија и
безбједност“ Требиње.
II
За избор и именовање из тачке I ове oдлуке поред општих
услова прописаних Законом, прописани су посебни услови
и критеријуми Одлуком о утврђивању критеријума за избор,
именовања и разријешења органа у јавним установама и
јавним предузећима чији је оснивач Град Требиње
(„Службени гласник Града Требиња“, број 4/17).
III
1) Јавни конкурс из тачке I ове oдлуке објавиће се у
„Службеном гласнику Републике Српске“ и у једним
дневним новинама.
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2) Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у гласилима из подтачке 1) ове тачке.
3) Ако Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок
ће се рачунати од дана посљедњег објављивања у
гласилу из подтачке 1) ове тачке.
IV
Поступак избора, укључујући и преглед пријава приспјелих
на Јавни конкурс, разговора са кандидатима који уђу у ужи
избор и предлагање ранг листе кандидата у складу са
утврђеним критеријумима прописаних Законом, Одлуком о
утврђивању критеријума за избор, именовања и
разријешења органа у јавним установама и јавним
предузећима чији је оснивач Град Требиње („Службени
гласник Града Требиња“, број 4/17) и критеријума
утврђеним статутима јавних установа чији је оснивач Град
Требиње, уколико су исти у складу са наведеном одлуком,
извршиће Комисија за избор гдје Скупштина Града врши
коначно именовање.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-303/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17) и тачке XV подтачка 1) Одлуке о утврђивању
критеријума за избор, именовања и разријешења органа у
јавним установама и јавним предузећима чији је оснивач
Град Требиње („Службени гласник Града Требиња“, број
4/17), Скупштина Града Требиња на наставку Шесте
сједнице одржане дана 22.07.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
чланова управних одбора у jавним установама и
чланова надзорног одбора у јавним предузећима
чији је оснивач Град Требиње
I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чланова
управних одбора у јавним установама чији је оснивач Град
Требиње, и то у: „Развојна агенција Града Требиња –
ТРЕДЕА“, ЈУ за предшколско васпитање и образовање
дјеце „Наша радост“ Требиње, ЈУ „Центар за информисање
и образовање“ Требиње, ЈУ „Културни центар“ Требиње, ЈУ
„Центар за социјални рад“ Требиње, ЈЗУ „Апотека“
Требиње, ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње, ЈУ „ Туристичка
организација Града Требиња“ Требиње, ЈУ „Дом младих“
Требиње, ЈУ „Базени“ Требиње, ЈУ „Требињеспорт“
Требиње, ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње и чланова
Надзорног одбора у Јавном предузећу „Радник“ д.о.о.
Требиње и Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“
д.о.о. Требиње.
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II
За избор и именовање из тачке I ове oдлуке поред општих
услова прописаних Законом, прописани су посебни услови
и критеријуми Одлуком о утврђивању критеријума за избор,
именовања и разријешења органа у јавним установама и
јавним предузећима чији је оснивач Град Требиње
(„Службени гласник Града Требиња“, број 4/17).
III
1) Јавни конкурс из тачке I ове oдлуке објавиће се у
„Службеном гласнику Републике Српске“ и у једним
дневним новинама.
2) Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у гласилима из подтачке 1) ове тачке.
3) Ако Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок
ће се рачунати од дана посљедњег објављивања у
гласилу из подтачке 1) ове тачке.
IV
Поступак избора, укључујући и преглед пријава приспјелих
на Јавни конкурс, разговора са кандидатима који уђу у ужи
избор и предлагање ранг листе кандидата у складу са
утврђеним критеријумима прописаних Законом, Одлуком о
утврђивању критеријума за избор, именовања и
разријешења органа у јавним установама и јавним
предузећима чији је оснивач Град Требиње („Службени
гласник Града Требиња“, број 4/17) критеријума утврђеним
Статутима јавних установа и јавних предузећа чији је
оснивач Град Требиње, уколико су исти у складу са
наведеном одлуком, извршиће Комисија за избор гдје
Скупштина Града врши коначно именовање.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-305/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17) и тачке XIV подтачка 1) Одлуке о утврђивању
критеријума за избор, именовања и разријешења органа у
јавним установама и јавним предузећима чији је оснивач
Град Требиње („Службени гласник Града Требиња“, број
4/17) Скупштина Града Требиња на наставку Шесте
сједнице одржане дана 22.07.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за избор директора у
јавним установама чији је оснивач Град Требиње
1.

У Комисију за избор директора у јавним установама
чији је оснивач Град Требиње и то у:
- „Развојна агенција Града Требиња –ТРЕДЕА“,
- ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње,
- ЈУ „ Центар за информисање и образовање“
Требиње,
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-

ЈУ „Културни центар“ Требиње,
ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње,
ЈЗУ „Апотека“ Требиње,
ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње,
ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“
Требиње,
- ЈУ „Дом младих“ Требиње,
- ЈУ „Базени“ Требиње,
- ЈУ „Требињеспорт“ Требиње,
- ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње,
именују се:
1. Стојанка Мисита, предсједник
2. Марица Милановић, члан
3. Даница Новчић, члан
4. Драган Поповић, члан
5. Јелена Карадеглија, члан.
2. Задатак и надлежности Комисије дефинисани су
Одлуком о утврђивању критеријума за избор,
именовања и разријешења органа у јавним установама и
јавним предузећима чији је оснивач Град Требиње
(„Службени гласник Града Требиња“, број 4/17).
3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-304/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21), члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17) и тачке XIV подтачка 1) Одлуке о утврђивању
критеријума за избор, именовања и разријешења органа у
јавним установама и јавним предузећима чији је оснивач
Град Требиње („Службени гласник Града Требиња“, број
4/17), Скупштина Града Требиња на наставку Шесте
сједнице одржане дана 22.07.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за избор чланова
управних одбора у јавним установама и чланова
надзорног одбора у јавним предузећима чији
је оснивач Град Требиње
1.

-

У Комисију за избор чланова управних одбора у јавним
установама и чланова надзорног одбора у јавним
предузећима чији је оснивач Град Требиње и то у:
„Развојна агенција Града Требиња –ТРЕДЕА“,
ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње,
ЈУ „ Центар за информисање и образовање“ Требиње,
ЈУ „Културни центар“ Требиње,
ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње,
ЈЗУ „Апотека“ Требиње,
ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње,
ЈУ „ Туристичка организација Града Требиња“
Требиње,
ЈУ „Дом младих“ Требиње,
ЈУ „Базени“ Требиње ,

Датум: 23.07.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

ЈУ „Требињеспорт“ Требиње,
ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње,
ЈП „ Радник“ Требиње,
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис„ д.о.о.
Требиње,
именују се:
1. Марица Милановић, предсједник
2. Стојанка Мисита, члан
3. Даница Новчић, члан
4. Веселин Савић, члан
5. Јелена Карадеглија, члан.
2. Задатак и надлежности Комисије дефинисани су
Одлуком о утврђивању критеријума за избор,
именовања и разријешења органа у јавним установама и
јавним предузећима чији је оснивач Град Требиње
(„Службени гласник Града Требиња“, број 4/17).
3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
-

Број:09-013-306/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу чл. 36. став 2. тачка 9. 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 Шестој сједници одржаној дана 21.07.2021.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о реализацији стипендија које
додјељује Град Требиње (период 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 школска година).
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-278/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:21.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу чл. 36. став 2. тачка 9. 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 Шестој сједници одржаној дана 21.07.2021.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Информација о реализацији програма
подршке породици.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-279/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:21.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу чл. 36. став 2. тачка 9. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,

Број: 6- Страна: 10

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 Шестој сједници одржаној дана 21.07.2021.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Информација о реализацији основних и
проширених права социјалне заштите (извјештајни
период: јануар 2020. године – мај 2021. године).
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-280/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:21.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 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 Шестој сједници одржаној
дана 21.07.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о реализованим активностима из
„Стратегије развоја социјалне заштите у граду Требињу
2018-2023“ (извјештајни период - март 2020 - март
2021.).
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-281/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:21.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 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 Шестој сједници одржаној
дана 21.07.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Информација о подршци повратницима у
општину Равно (2020. године).
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-282/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:21.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 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 Шестој сједници одржаној
дана 21.07.2021. године, донијела је

Датум: 23.07.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Информација о раду Спортског друштва
„Леотар“ за 2020. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-283/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:21.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 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 Шестој сједници одржаној
дана 21.07.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Информација о раду јавних здравствених
установа на простору града Требиња.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-284/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:21.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 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 Шестој сједници одржаној
дана 21.07.2021. године, донијела је

2.

На основу члана 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 наставку Шесте сједнице
одржане дана 22.07.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

На основу чл. 36. став 2. тачка 2. 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 наставку Шесте сједнице одржане дана
22.07.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

2.

2.

Број:09-013-285/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:21.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 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 Шестој сједници одржаној
дана 21.07.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Прихвата се Извјештај о реализацији Плана
имплементације Стратегије развоја града Требиња
2018-2027. за период 1. јануар - 31. децембар 2020.
године.

Прихвата се Програм развоја туризма Града Требиња за
2021. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-287/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________

1.

Прихвата се План имплементације Стратегије развоја
града Требиња 2018-2027. за период 1. јануар - 31.
децембар 2021. године.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

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

Број:09-013-286/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:21.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________

ЗАКЉУЧАК
1.

Број: 6- Страна: 11

Прихвата се Информација о раду Савеза општина и
града Источне Херцеговине за 2020. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-289/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу чл. 36. став 2. тачка 9. 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 наставку Шесте сједнице одржане дана
22.07.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Извјештај о пословању Центра за
газдовање кршом Требиње за 2020. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-290/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________

Датум: 23.07.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу чл. 36. став 2. тачка 4. 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 наставку Шесте сједнице одржане дана
22.07.2021. године, донијела је

3.

4.

ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Извјештај о реализацији утрошка средстава
добијених од водних накнада.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-295/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу чл. 36. став 2. тачка 9. 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 наставку Шесте сједнице одржане дана
22.07.2021. године, донијела је

5.

Број: 6- Страна: 12

Начин и услови учешћа биће дефинисани Јавим
позивом, који ће бити објављен у средствима јавног
информисања и на огласној табли Градске управе.
Анализу пристиглих понуда извршиће Комисија, коју
рјешењем именује градоначелник.
Овлашћује се градоначелник, да у име Града Требиња,
потпише уговор са инвеститором, којим ће се у
потпуности дефинисати међусобни односи између
Града Требиња и инвеститора, у складу са позитивним
законским прописима.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-299/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 58. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и
тачке III Плана кориштења јавних површина („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/17), градоначелник Града
Требиња, донио је
ОДЛУКУ
о начину и условима додјеле привремене локације за
заузимање јавних површина

ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Информација о раду ЈУ „Воде Српске“
Бијељина – Сектор за управљање водама обласним
ријечним сливом ријеке Требишњице.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-296/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.07.2021. године
Драгослав Бањак,с.р.
__________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња”, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на наставку Шесте
сједнице одржане дана 22.07.2021. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња
Мирку Ћурићу да може расписати Јавни позив за
прикупљање
писмених
понуда
потенцијалних
инвеститора за:
- изградњу спортско-рекреативног центра у Требињу
на к.ч. број 1714/1 К.О. СП Требиње, што одговара
к.ч. број 1635/1 К.О. Полице 1, власништво Града
Требиња са 1/1 дијела.
Задужује се градоначелник да са надлежним одјељењем
Градске управе Града Требиња, у одговарајућим
процедурама, распише Јавни позив за прикупљање
писмених понуда потенцијалних инвеститора за
изградњу спортско - рекреативниг центра у Требињу.

I
Под условима и на начин регулисан овом одлуком
провешће се путем јавног оглашавања додјела привремене
локације на јавној површини и то за: дјечије аутиће,
штандове и замак за надувавање.
- За дјечије аутиће на к. ч. број: 1887/2 (дио) К.О. Требиње
(стари операт), што одговара к.ч. број: 1202/2 (дио) (нови
операт) Шеталиште Брата Павловића и к.ч. број 1959 (дио)
К.О. Требиње (стари операт), што одговара к.ч. број
1251/1(дио) К.О. Требиње (нови операт) – Трг палих бораца.
- За штандове на к.ч. број 1898/1 К.О. Требиње (стари
операт), што одговара к.ч. број 1251/1 (дио)К.О. Требиње 1
(нови операт) – Градски парк и к.ч. број 362 К.О. Требиње
(стри операт), што одговара к.ч. број 1875/1 (дио) К.О.
Полице 1 (нови операт) – Обала Луке Вукаловића.
- За замак за надувавање на к.ч. број 1751/14 К.О. Требиње
(стари операт) што одговрара к.ч. број 2455 К.О. Требиње 1
(нови операт) – Бреговачки базен и к.ч. број 265/1 К.О.
Горица (стари операт), што одговара к.ч. број 666/185 К.О.
Горица 1 (нови операт) – Горичка улица код школе.
II
Почетна цијена привременог заузимања локације на јавној
површини не може бити нижа од цијене утврђене тарифом
комуналних такси.
III
Почетна цијена и остали услови утврдиће се јавним огласом
који ће бити објављен у средствима јавног информисања и
на огласној табли Градске управе.
IV
Поступак јавног оглашавања провешће Комисија коју
рјешењем именује градоначелник.

Датум: 23.07.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-41/21
Градоначелник
Датум:11.06.2021. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19)
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
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Организационог одбора
за обиљежавање 80 година страдања Срба у
Херцеговини
I
У Организациони одбор за обиљежавање 80 година
страдања Срба у Херцеговини, именују се:
1. Лука Петровић, предсједник Одбора,
2. Мирко Ћурић, члан,
3. Миодраг Новокмет, члан,
4. Ђорђо Одавић, члан,
5. Рајко Ћапин, члан,
6. Небојша Колак, члан,
7. Владимир Самарџић, члан,
8. Слађана Скочајић, члан.
II
Задатак Организационог одбора је да сачини концепт
Програма обиљежавања 80 година страдања Срба у
Херцеговини, као и План са цјелокупним активностима,
који су саставни дио овог Програма.
Чланови из тачке I овог рјешења, могу ангажовати и друга
лица, у сврху реализације Програма.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-111-24/21
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум:21.06.2021.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), члана 58. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
члана 7. Правилника о условима и критеријима за
финансирање програма развоја спорта у општини Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/10 и 7/10) и
Закључка о реалокацији број: 11-400-334/21 од 08.07.2021.
године, градоначелник Града Требиња донио је

Број: 6- Страна: 13

за резерву“, у висини од 5.000,00 КМ, увећава се износ од
306.000,00 КМ и сада износи 311.000,00 КМ.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-66-11-1/21
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум:08.07.2021.год.
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 17. став 2. Закона о социјалном становању
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 54/19) тачке 1. став 1. и тачке 2. став 2. и 3. Одлуке о
висини закупнине за кориштење стамбених јединица
социјалног становања („Службени гласник Града Требиња“,
број 10/19), 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
РЈЕШЕЊЕ
о висини закупнине за кориштење
стамбених јединица социјалног становања
I
Висина закупнине утврђује се кориснику са којим је
закључен уговор о закупу за кориштење стамбене јединице
социјалног становања, која се користи у сврху одрживог
управљања и одржавања стамбених јединица.
II
За кориштење закупљене стамбене јединице закупац плаћа
закуподавцу стамбене јединице закупнину под условима и
на начин одређен уговором о закупу.
III
Висина закупнине за јединице социјалног становања
износиће 1.00 КМ/m2.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-372-75/21
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум:23.07.2021.год.
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2021. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 02/21), а на основу сагласности на
реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06145-2021 од 18.06.2021. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења број: 11-66-11/21 од 02.03.2021. године

1.

I
Рјешење број: 11-66-11/21 од 02.03.2021. године се мијења у
тачки I, на начин да се редни број 8. дефинисан као „грант

-

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањујe сљедећа позиција:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
4127 – расходи за стручне услуге за износ од 7.040,00
КМ,

Датум: 23.07.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

а увећава сљедећа позиција:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5113 – издаци за набавку опреме за износ од 7.040 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:11-400-303/21
Градоначелник
Датум:18.06.2021. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 58. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а
на основу Споразума број: 11-122-103/21 од 21.06.2021.
године и Одлуке о начину и условима пружања финансијске
подршке за реализацију пројеката одобрених у оквиру
Interreg Јадранско – јонског програма транснационалне
сарадње (АДРИОН) број: 09-013-225/21 од 24.05.2021.
године, градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

3.
4.

Одобрава се пренос средстава у висини од 90.000,00
КМ са Одјељења за туризам, пољопривреду и
предузетништво – позиција 4789 – трансфери осталим
јединицама власти, Развојној агенцији Града Требиња
ТРЕДЕА, на рачун пројекта Emotional technologies for
the cultural heritage valorization within transnational
undergrounds
–
EMOUNDERGROUNDS,
број:
5559000048819474 код Нове банке а.д. Бања Лука, на
име финансијске подршке за реализацију пројеката
одобрених у оквиру Interreg Јадранско-јонског програма транснационалне сарадње (АДРИОН).
Обавезује се корисник средстава да Граду Требињу
рефундира укупна уплаћена средства, сходно приливима програма АДРИОН, којим је дефинисано да се
пројектним партнерима рефундира 85 % од укупног
износа утрошених средстава.
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:11-400-66/21
Градоначелник
Датум:29.06.2021. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19),
члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а на
основу Споразума број: 11-122-103/21 од 21.06.2021. године
и Одлуке о начину и условима пружања финансијске
подршке за реализацију пројеката одобрених у оквиру
Interreg Јадранско – јонског програма транснационалне
сарадње (АДРИОН) број: 09-013-225/21 од 24.05.2021.
године, градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
1.

Одобрава се пренос средстава у висини од 60.000,00
КМ са Одјељења за туризам, пољопривреду и

2.

3.
4.

Број: 6- Страна: 14

предузетништво – позиција 4789 – трансфери осталим
јединицама власти, Развојној агенцији Града Требиња
ТРЕДЕА, на рачун пројекта „Promotion of natural and
cultural heritage to develop sustainable tourisam in
protected areas - ProNaCul“, број: 5559000048819571 код
Нове банке а.д. Бања Лука, на име финансијске
подршке за реализацију пројеката одобрених у оквиру
Interreg ADRIATIC - IONIAN COOPERATION
PROGRAMME 2014-2020 – ADRION“.
Обавезује се корисник средстава да Граду Требињу
рефундира укупна уплаћена средства, сходно
приливима програма АДРИОН, којим је дефинисано да
се пројектним партнерима рефундира 85 % од укупног
износа утрошених средстава.
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:11-400-68/21
Градоначелник
Датум:29.06.2021. 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 на
реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06151-2021 од 05.07.2021. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
1.

-

2.
3.

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањујe сљедећа позиција
у оквиру Одјељења за општу управу:
5111 – издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката за износ од 20.000,00 КМ,
а увећавају сљедеће позиције:
у оквиру Одјељења за општу управу:
4129 – остали непоменути расходи за износ од
10.000,00 КМ,
5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ
од 10.000,00 КМ.
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:11-400-331/21
Датум:07.07.2021. године

Градоначелник
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 за
реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06155-2021 од 08.07.2021. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
1.

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањују сљедеће позиције:

Датум: 23.07.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

у оквиру Стручне службе градоначелника
- позиција 4129 – остали некласификовани расходи за
износ од 26.000,00 КМ,
у оквиру Одјељења за просторно уређење
- позиција 5111 – издаци за изградњу и прибављање
објеката за износ од 280.000,00 КМ
- спортска инфраструктура за износ од 280.000,00 КМ,
а увећава позиција:
у оквиру Одјељења за културу, породицу, спорт и
образовање
- 4152 – грант за финансирање спорта (грант за резерву)
за износ од 306.000,00 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:11-400-334/21
Градоначелник
Датум:08.07.2021. 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), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2021. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/21) и Сагласности Одјељења за финансије
број: 04-400-308-1/21, градоначелник Града Требиња, донио
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.
3.

Даје се сагласност ЈУ „Техничка школа“ Требиње на
измјену Плана утрошка средстава за набавку
нефинансијске имовине планираних Буџетом Града
Требиња за 2021. годину, на начин да се позиција 5113
– издаци за набавку постројења и опреме умањује за
износ од 2.500,00 КМ, а увећава позиција 5112 – издаци
за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката за износ од 2.500,00 КМ.
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије,
сходно реализованим приходима.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:11-400-324/21
Градоначелник
Датум:08.07.2021. 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), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2021. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/21) и мишљења Одјељења за културу,
породицу, спорт и образовање број: 10-053-315/21 од
13.07.2021. године, градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК

2.
3.

Број: 6- Страна: 15

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије,
сходно реализованим приходима.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:10-053-315-1/21
Градоначелник
Датум:13.07.2021. 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 на
реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06165-2021 од 20.07.2021. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањују сљедеће позиције:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
5111 – издаци за изградњу и прибављање објеката –
Системи за наводњавање на подручју града Требиња за
износ од 20.000,00 КМ,
5117 – издаци за осталу нематеријалну произведену
имовину – Клиничко болнички центар – техничка
документација за износ од 333.700,00 КМ,
а увећавају сљедеће позиције:
у оквиру Одјељења за просторно уређење
4152 – капитални грантови нефинансијским субјектима –
грант Удружењу корисника вода „Пољице – Петрово Поље“
за потребе система за наводњавање за износ од 50.000,00
КМ,
5131 – издаци за прибављање земљишта за износ од
303.700,00 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“.
1.

Број:11-400-348/21
Градоначелник
Датум:20.07.2021. 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 02/21), а на основу сагласности на
реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06165-2021 од 19.07.2021. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК

1.

Даје се сагласност ЈУ „Дом ученика“ Требиње на План
утрошка средстава планираних Буџетом Града Требиња
за 2021. годину у износу од 13.500,00 КМ (План број:
134/21 од 30.06.2021. године), с тим, да ће се пренос
средстава вршити у складу са оствареним приходима
Буџета Града Требиња.

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањује сљедећа позиција у оквиру Одјељења за општу
управу:
- 5111 – издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката за износ од 10.000,00 КМ
а увећава сљедећа позиција:
1.

Датум: 23.07.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

у оквиру Одјељења за општу управу
- 4129 – остали неопоменути расходи за износ од
10.000,00 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:11-400-349/21
Датум:20.07.2021. године

Градоначелник
Мирко Ћурић,с.р.

_________________________________________________________

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) 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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у
Јавној установи „Центар за социјални рад“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној
установи „Центар за социјални рад“ Требиње, број: 01-122/21 од 15.06.2021. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-44/21
Градоначелник
Датум:21.06.2021. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) 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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
раду ЈУ „Центар за информисање и образовање“
Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о раду ЈУ „Центар за информисање и
образовање“ Требиње, број: 407/21 од 11.06.2021. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-43/21
Градоначелник
Датум:18.06.2021. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) 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

Број: 6- Страна: 16

САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“
Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈУ „Туристичка организација Града
Требиња“ Требиње, број: 114-3/21 од 26.05.2021. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-40/21
Градоначелник
Датум:14.06.2021. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) 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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама Правилника о начину
обрачуна и исплате плата и других примања запослених
у Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама Правилника о
начину обрачуна и исплате плата и других примања
запослених у Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА,
број: 226-06/21 од 22.06.2021. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-45/21
Градоначелник
Датум:28.06.2021. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) 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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње број: 174/21 од
22.06.2021. године.

Датум: 23.07.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-47/21
Датум:01.07.2021. године

Градоначелник
Мирко Ћурић,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) 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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
раду ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о раду у ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње број:
172/21 од 22.06.2021. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-48/21
Градоначелник
Датум:01.07.2021. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) 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

Број: 6- Страна: 17

I
Даје се сагласност на Правилник о измјени Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
у Јавној установи „Културни центар“ Требиње број: 417/21
од 28.06.2021. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-50/21
Градоначелник
Датум:01.07.2021. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) 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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Јавној здравственој установи
„Дом здравља“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Јавној здравственој установи „Дом
здравља“ Требиње, број: 01-495/21 од 28.06.2021. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
платама у ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње

Број:11-022-51/21
Градоначелник
Датум:01.07.2021. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о платама у ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње број:
173/21 од 22.06.2021. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

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

Број:11-022-49/21
Градоначелник
Датум:01.07.2021. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) 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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјени Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној
установи „Културни центар“ Требиње

САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама Правилника о раду Развојна
агенција Града Требиња ТРЕДЕА
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама Правилника о
раду у ЈУ „Развојна агенција Града Требиња“, број: 22506/21 од 22.06.2021. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-52/21
Градоначелник
Датум:05.07.2021. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

Датум: 23.07.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 6- Страна: 18

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Одјељење за комунално-инспекцијске послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу
Увјерења број: 05-372-14/21 од 25.05.2021. године,
извршило је промјену уписа у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у улици Николе Тесле број 5 у
Требињу у регистарском листу број: 01-097, имена нових
заступника. Брише се ранији заступник заједнице Милован
Росић, а именује нови предсједник Скупштине Божидар
Живанић, који представља заједницу, самостално и без
ограничења.

Одјељење за комунално-инспекцијске послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу
Рјешења број: 05-372-17/21 од 07.06.2021. године, извршило
је упис у Регистар заједнице етажних власника стамбених
зграда, у Регистарском листу број: 01-243, упис оснивања
Заједнице етажних власника, Требиње, Церска 15.
Оснивачи: 17 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
Управног одбора Слађан Милићевић, самостално и без
ограничења. Заједницу представља предсједник Скупштине
Милка Манигода.

Број: 05-372-14/21
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 25.05.2021. 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: 05-372-15/21 од 28.05.2021. године,
извршило је промјену уписа у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у улици Тини С-34/I, Требиње у
регистарском листу број: 01-053, имена нових заступника.
Заједницу заступа предсједник Скупштине Владимир
Глухајић самостално и без ограничења и његов замјеник
Милорад Брковић.
Бришу се имена ранијих заступника заједнице Предраг
Јеремић и Рајко Кржић.
Број: 05-372-15/21
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 31.05.2021. 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: 05-372-16/21 од 07.06.2021. године, извршило
је упис у Регистар заједнице етажних власника стамбених
зграда, у Регистарском листу број: 01-242, упис оснивања
Заједнице етажних власника, Требиње, улица Воја
Даниловића 8.
Оснивачи: 50 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
Управног одбора Слободан Буха, самостално и без
ограничења. Заједницу представља предсједник Скупштине
Саво Рикало.
Број: 05-372-16/21
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 07.06.2021. године
Спасоје Радовић,с.р.
___________________________________________________

Број: 05-372-17/21
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 07.06.2021. 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: 05-372-18/21 од 14.06.2021. године, извршило
је упис у Регистар заједнице етажних власника стамбених
зграда, у Регистарском листу број: 01-244, упис оснивања
Заједнице етажних власника, Требиње, улица Ластванска 1.
Оснивачи: 10 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа и
представља предсједник Скупштине Растко Климовић,
самостално и без ограничења.
Број: 05-372-18/21
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 14.06.2021. 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: 05-372-19/21 од 17.06.2021. године,
извршило је промјену уписа у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у улици Вожда Карађорђа 11 у
Требињу у регистарском листу број: 01-181, имена нових
заступника. У Регистар заједница уписује се Милица
Радовановић која заступа заједницу, самостално и без
ограничења. Заједницу представља Радован Настић.
Брише се ранији заступник заједнице Данило Ковач.
Број: 05-372-19/21
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 17.06.2021. године
Спасоје Радовић,с.р.
___________________________________________________

Датум: 23.07.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за комунално-инспекцијске послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу
Увјерења број: 05-372-21/21 од 01.07.2021. године,
извршило је промјену уписа у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у улици Луке Вукаловића бб у
Требињу у регистарском листу број: 01-009, имена нових
заступника. У Регистар заједнице уписује се Слободан
Шараба, лице овлаштено да заступа заједницу, самостално
и без ограничења.
Брише се ранији заступник заједнице Рајко Вуковић.
Број: 05-372-22/21
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 01.07.2021. године
Спасоје Радовић,с.р.
___________________________________________________

Број: 6- Страна: 19

Датум: 23.07.2021. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 6- Страна: 20

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Одлука о приступању измјени Зонинг плана „Град Сунца“,
Одлука о усвајању средњорочног Плана капиталних инвестиција,
Одлука о усвајању Политике заштите животне средине Града Требиња,
Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте,
Одлука о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне инфраструктуре
и уређења јавних површина,
Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта,
Одлука о измјенама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту,
Одлука о начину финансирања набавке рефлектора за потребе стадиона Полице у Требињу,
Одлука о приступању измјени Регулационог плана „Јужни градски излаз“,
Одлука о давању сагласности ЈП „Путеви Републике Српске“,
Одлука о давању сагласности,
Одлука o избору најповиљнијех понуђача и додијели у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града Требиња,
Одлука расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама
чији је оснивач Град Требиње,
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора
у јавним установама и чланова надзорног одбора у јавним предузећима чији је оснивач Град Требиње,
Рјешење о именовању чланова Комисије за избор директора у јавним установама чији је оснивач Град Требиње,
Рјешење о именовању чланова Комисије за избор управних одбора у јавним установама
и чланова надзорног одбора у јавним предузећима чији је оснивач Град Требиње.
Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији стипендија које додјељује Град Требиње
(период 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 школска година),
Закључак о прихватању Информације о реализацији програма подршке породици,
Закључак о прихватању Информације о реализацији основних и проширених права социјалне заштите,
Закључак о прихватању Извјештаја о реализованим активностима из „Стратегије развоја социјалне
заштите у граду Требињу 2018-2023“ (извјештајни период - март 2020 - март 2021.),
Закључак о прихватању Информације о подршци повратницима у општину Равно,
Закључак о прихватању Информације о раду Спортског друштва Леотар,
Закључак о прихватању Информације о раду јавних здравствених установа на простору града Требиња,
Закључак о прихватању Плана имплементације Стратегије развоја града Требиња 2018-2027.
за период 01.01.2021-31.12.2021. године,
Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Плана имплементације Стратегије развоја града Требиња
2018-2027. за период 01.01.2020-31.12.2020. године,
Закључак о прихватању Програма развоја туризма Града Требиња за 2021. годину,
Закључак о прихватању Информације о раду Савеза општина и града Источне Херцеговине за 2020. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о пословању Центра за газдовање кршом Требиње за 2020. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији утрошка средстава добијених од водних накнада,
Закључак о прихватању Информације о раду ЈУ „Воде Српске“ Бијељина – Сектор за управљање
водама обласним ријечним сливом ријеке Требишњице,
Закључак о давању сагласности градоначелнику.

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука о начину и условима додјеле привремене локације за заузимање јавних површина,
2. Рјешење о именовању чланова Организационог одбора, за обиљежавање 80 година
страдања Срба у Херцеговини,
3. Рјешење о измјени Рјешења број: 11-66-11/21 од 02.03.2021. године,
4. Рјешење о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Закључак,
8. Закључак,
9. Закључак,
10. Закључак,
11. Закључак,
12. Закључак,
13. Закључак,
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
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14. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној установи
„Центар за социјални рад“ Требиње,
15. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду ЈУ „Центар за информисање
и образовање“ Требиње,
16. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње,
17. Сагласност на Правилник о измјенама Правилника о начину обрачуна и исплате плата и других примања
запослених у Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА,
18. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње,
19. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње,
20. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама у ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње,
21. Сагласност на Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
у Јавној установи „Културни центар“ Требиње,
22. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Јавној здравственој установи „Дом здравља“ Требиње,
23. Сагласност на Правилник о измјенама Правилника о раду Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА.
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,
5. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
6. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
7. 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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