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На основу члана 47. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16) и члана 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 

сједници одржаној дана 26.10.2017. године, донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о  утврђивању нацрта Зонинг плана 

„Ново Требиње“ 

 

I 

Утврђује се Нацрт Зонинг плана „Ново Требиње“ (у 

даљем тексту: План). 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, 

који је њен саставни дио. 

 

III 

Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 06.11. до 

07.12.2017. године. 

 

IV 

О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на 

јавни увид, јавност и власници непокретности ће се 

обавијестити огласом који ће бити објављен у најмање 

два средства јавног информисања, најмање два пута с тим 

да ће прва обавијест бити објављена 8 дана прије почетка 

јавног увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта 

на јавни увид. 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-382/17 

Датум:26.10.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
____________________________________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о управљању отпадом 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 111/13 и 

106/15) и члана 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 сједници 

одржаној дана 26.10.2017. године, донијела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о одређивању локалитета за одлагање непотребног 

грађевинског материјала 

 

I 

Одређује се локалитет „Мајдан пијеска“ за одлагање 

непотребног грађевинског материјала. 

 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, 

који је њен саставни дио. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-383/17 

Датум:26.10.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
____________________________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 40. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16) и члана 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 

сједници одржаној дана 26.10.2017. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о приступању измјени Плана парцелације  

„Тодорићи 3“ 

 

I 

Приступа се измјени Плана парцелације  „Тодорићи 3" 

(у даљем тексту: План). 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, 

који је њен саставни дио. 

 

III 

Граница подручја на које се односи измјена Плана су: са 

јужне стране магистрални пут Требиње - Дубровник, са 

источне стране локалитет Бијеле Гомиле, са сјеверне 

стране брдо Хум, а са западне стране локалитет Сијаћа 

лука. 

Површина обухвата Плана је cca 65000 m². 
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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 

Садржај планског акта:  

- намјена површина (концепт организације простора), 

- концепт парцелације по зонама и критеријуми за 

формирање парцела према врсти потреба, 

- минималне и максималне величине грађевинских 

парцела, 

- поступке парцелације и препарцелације, диобе и 

апропријације парцела, исправљање граница парцела 

за потребе грађења и друго, 

- услове коришћења уређења и грађења на грађеви-

нским парцелама,     

- услове изградње објеката према врстама објеката, 

- потребе за јавним површинама и објектима,                                                                              

- потребе за комуналним опремањем и капацитирање 

инфраструктуре са условима прикључења у мјери 

довољној за издавање локацијских услова, 

- природне карактеристике (рељеф, хидрографија, 

геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија, 

сеизмичност, клима и друге карактеристике и друго) 

и  

- све карте стања и карте планираног рјешења 

прописане правилником из члана 27. став 5. тачка а) 

Закона. 

VIII 

Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана 

предати овјерен преднацрт Плана. Носилац припреме 

Плана ће размотрити преднацрт на стручној расправи.  

Носилац израде Плана ће размотрити примједбе, 

мишљења и сугестије на преднацрт и прихваћена 

рјешења ће уградити у нацрт Плана. 

Скупштина Града Требиња на приједог носиоца 

припреме Плана утврдиће нацрт Плана, мјесто, вријеме и 

начин излагања нацрта Плана на јавни увид. 

Јавни увид ће трајати 30 дана. О мјесту, времену и 

начину излагања нацрта Плана јавност и власници 

непокретности на подручју за које се доноси План ће се 

обавијестити огласом.  

Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у просторијама 

Одјељења за просторно уређење, Центра за дозволе, МЗ и 

просторијама носиоца израде Плана. 

Носилац израде Плана ће размотрити све примједбе, 

приједлоге и мишљења достављена у току јавног увида и 

о њима заузети и образложити свој став и тај став у 

писменој форми доставити носиоцу припреме Плана и 

лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и 

мишљења. 

Став носиоца израде Плана према примједбама, 

приједлозима и мишљенима разматра се на јавној 

расправи у року од 30 дана од дана затварања јавног 

увида. Позив за јавну расправу ће се јавно објавити у 

најмање једном дневном листу доступном на територији 

РС. Уколико би се приједлог Плана на основу 

прихваћених приједлога, примједаба и мишљења 

достављених у току јавног увида значајно разликовао од 

нацрта документа, носилац припреме ће поново 

организовати јавни увид који се може спроводити 

највише два пута. 

IX 

Носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи 

утврдиће приједлог Плана у складу са закључцима са 

расправе, најдуже у року од 30 дана.  

Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о 

приједлогу Плана у року од 60 дана од дана утврђивања 

приједлога.  

X 

Средства потребна за покривање материјалних трошкова 

за израду Плана обезбиједиће 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:09-013-384/17 

Датум:26.10.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
____________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 

109/12 и 44/16), 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 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 26.10.2017. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

  

I 

Госпођа Даница Милутиновић разрјешава се са мјеста 

директора Јавне здравствене установе „Апотека“ 

Требиње, ради истека мандата на који је именована. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-385/17 

Датум:26.10.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
______________________________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 18. став 3а. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 

109/12 и 44/16), 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 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 26.10.2017. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  
 

I 

Госпођа Даница Милутиновић именује се за вршиоца 

дужности директора Јавне здравствене установе 

„Апотека“ Требиње.       

II 

Именована ће обављати послове вршиоца дужности 

директора до коначног избора директора ЈЗУ „Апотека“ 

Требиње. 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-386/17 

Датум:26.10.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
______________________________________________________________ 
 

На основу члана 36. став 2. тачка 23. 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 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 26.10.2017. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 
 

I 

Господин Радослав Зубац разрјешава се дужности члана 

Етичке комисије части, због смрти.  
 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требиња". 
 

Број:09-013-387/17 

Датум:26.10.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
____________________________________________________________ 
 

На основу члана 36. став 2. тачка 23. 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 и 8/17), Скупштина Града Требиња, 

на сједници одржаној дана 26.10.2017. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

I 

Господин Ранко Кисић именује се на мјесто члана Етичке 

комисије части.  

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требиња". 

 

Број:09-013-388/17 

Датум:26.10.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
______________________________________________________________ 

 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

26.10.2017. године, 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 187. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), у предмету установљења 

права служности за реконструкцију и проширење 

приступне телекомуникационе мреже ИАТ 1, а по 

захтјеву m:tel а.д. Бања Лука ИЈ Требиње, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1. Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња 

Луки Петровићу да може закључити Уговор о 

установљењу права служности за реконструкцију и 

проширење приступне телекомуникационе мреже 

ИАТ 1, а на земљишту означеном као к.ч. број 295/1, 

уписано у зк. ул. број 39 К.О. СП Горица, као 

државно власништво са дијелом 1/1, орган 

управљања СО-е Требиње. 

Уговор о установљењу права служности потписаће се 

са m:tel а.д. Бања Лука ИЈ Требиње. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-374/17 

Датум:26.10.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
______________________________________________________________ 

 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

26.10.2017. године, 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 187. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), у предмету установљења 

права служности за реконструкцију и проширење ПМ 

ИПАН Прљача 1, а по захтјеву m:tel а.д. Бања Лука ИЈ 

Требиње, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1. Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња 

Луки Петровићу да може закључити Уговор о 

установљењу права служности за реконструкцију и 

проширење ПМ ИПАН Прљача 1, а на земљишту 

означеном као к.ч. број 225/6 и 295/12, уписано у зк. 

ул. број 39 К.О. СП Горица, као државно власништво 

са дијелом 1/1, орган управљања СО-е Требиње. 

Уговор о установљењу права служности потписаће се 

са m:tel а.д. Бања Лука ИЈ Требиње. 
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2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-375/17 

Датум:26.10.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
______________________________________________________________ 

 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

26.10.2017. године, 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 187. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), у предмету установљења 

права служности за реконструкцију и проширење 

приступне ТК мреже и привода оптичким каблом за ПМ 

ИПАН Прљача 2, а по захтјеву m:tel а.д. Бања Лука ИЈ 

Требиње, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1. Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња 

Луки Петровићу да може закључити Уговор о 

установљењу права служности за реконструкцију и 

проширење приступне ТК мреже и привода 

оптичким каблом за ПМ ИПАН Прљача 2, а на 

земљишту означеном као к.ч. број 160/1, уписано у 

зк. ул. број 28 К.О. СП Горица, као власништво Града 

Требиња са дијелом 1/1. 

Уговор о установљењу права служности потписаће се 

са m:tel а.д. Бања Лука ИЈ Требиње. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-376/17 

Датум:26.10.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
____________________________________________________________ 

 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

26.10.2017. године, 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 187. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), у предмету установљења 

права служности за реконструкцију и проширење 

приступне ТК мреже и привода оптичким каблом за ПМ 

ИПАН Градина, а по захтјеву m:tel а.д. Бања Лука ИЈ 

Требиње, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1. Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња 

Луки Петровићу да може закључити Уговор о 

установљењу права служности за реконструкцију и 

проширење приступне ТК мреже и привода 

оптичким каблом за ПМ ИПАН Градина, а на 

земљишту означеном као к.ч. број 364/1 и к.ч. број 

825/1 уписано у зк. ул. број 36 К.О. СП Горица као 

јавно добро, к.ч. број 788/1 и к.ч. број 819 уписано у 

з.к. ул. број 212 К.О. СП Горица као државна својина 

– орган управљања СО-е Требиње, к.ч. број 787/1 и 

786/2 уписано у зк. ул. број 15 К.О. СП Горица као 

државна својина са правом кориштења „Swisslion 

Индустрија алата Требиње“ а.д. Требиње са дијелом 

1/1, к.ч. број 782/1 уписано у зк. ул. број 23 К.О. СП 

Горица као власништво Града Требиња са дијелом 

1/1 и к.ч. број 779/3 уписано у зк. ул. број 2073 К.О. 

СП Горица као државна својина са правом 

располагања Града Требиња.  

Уговор о установљењу права служности потписаће се 

са m:tel а.д. Бања Лука ИЈ Требиње. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-377/17 

Датум:26.10.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
______________________________________________________________ 
 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

26.10.2017. године, 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 187. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), у предмету установљења 

права служности за проширење нисконапонске мреже 

Дражин До 2, а по захтјеву МХ ЕРС ЗП „Електро-

Херцеговина“ а.д. Требиње, донијела је 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1. Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња 

Луки Петровићу да може закључити Уговор о 

установљењу права служности за проширење 

нисконапонске мреже Дражин До 2, а на земљишту 

означеном као к.ч. број 356/67, уписано у зк. ул. број 

4 К.О. СП Мостаћи, као власништво Града Требиња 

са дијелом 1/1 и к.ч. број 472 уписано у зк. ул. број 25 

К.О. СП Мостаћи као јавно добро. 

Уговор о установљењу права служности ће се 

потписати са МХ ЕРС ЗП „Електро-Херцеговина“ 

а.д. Требиње. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-378/17 

Датум:26.10.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 

и 8/17), Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 26.10.2017. године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 
  

1. Прихвата се Информација о стању безбједности на 

подручју града Требиња за период од 01.01.2017. 

године до 30.06.2017. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  
 

Број:09-013-379/17 

Датум:26.10.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 

и 8/17), Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 26.10.2017. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Позивају се представници Полицијске управе 

Требиње – сектора полиције, полицијске станице 

Требиње да своје информације достављају 

Скупштини Града Требиња садржајније и 

свеобухватније. 

Информација, осим евиденције прекршаја и 

кривичних дјела, треба да садржи мјерљиве податке, 

нпр. број патрола на терену по смјенама, број 

полицијских службеника, кадровске проблеме, ако их 

има, остале проблеме, ако их има, да ли има 

интерних и екстерних истраживања о ставрном броју 

прекршаја или кривичних дјела, однос и проблеми 

односа према Јавном тужилаштву и Основном суду у 

Требињу итд.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  
 

Број:09-013-380/17 

Датум:26.10.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

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 

и 8/17), Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 26.10.2017. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о остваривању Програма рада 

Скупштине за период јул – септембар 2017. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  
 

Број:09-013-381/17 

Датум:26.10.2017. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_______________________________________________________________________ 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2017. 

годину („Службени гласник Града Требиња“, број 15/16 

10/17) и приједлога Одјељења за борачко инвалидску 

заштиту број: ИД/08-91/17 од 03.10.2017. године, 

Градоначелник Града Требиња донио је  
 

О Д Л У К У  

о измјени Одлуке о расподјели нераспоређеног гранта 

дефинисаног као „грант борачким категоријама“ 
 

I 

Одлука о расподјели нераспоређеног гранта дефинисаног 

као „грант борачким категоријама“ број: 11-022-29/17 од 

23.02.2017. године у тачки I алинеја 1 „грант Градској 

борачкој организацији“, у износу од 67.000,00 КМ се 

мијења и сада гласи: „грант Борачкој организацији у 

износу од 64.000,00 КМ“. 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:11-022-115/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:04.10.2017. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
 _________________________________________________ 
 

На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 58. и 73. Статута Града Требиња 

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

6/15, 3/16 и 6/17), Градоначелник Града Требиња, доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјени и допуни Одлуке о расподјели 

новчаних средстава за помоћ дјеци из подручних 

одјељења Основних школа „Вук Караџић“ Требиње и 

„Јован Јовановић Змај“ Требиње 
 

I 

У Одлуци о расподјели новчаних средстава за помоћ 

дјеци из подручних одјељења основних школа „Вук 

Караџић“ Требиње и „Јован Јовановић Змај“ Требиње 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 9/17), тачка III 

мијења се и гласи: „Финансијска помоћ се исплаћује на 

текући рачун родитеља дјеце из тачке I, ове одлуке, за 

вријеме трајања школске 2017/2018 године, у износу од: 

 

- 50,00 КМ – у случају да су родитељи дјетета 

запослени; 

- 75,00 КМ – у случају да је један од родитеља дјетета 

запослен; 

- 75,00 КМ – у случају да је родитељ самохран и 

запослен; 

- 125,00 КМ – у случају да је родитељ самохран и 

незапослен; 
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- 125,00 КМ - у случају да су оба родитеља дјетета 

незапослена. 

1) Исплата предметних новчаних средстава ће се 

вршити током 2017. године у четири мјесечне рате, а 

у 2018. години у пет мјесечних рата.“ 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-124/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:13.10.2017. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
_________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16 и 10/17), Градоначелник Града 

Требиња,  донио је 

О Д Л У К У 
 

I 

Одобрава се употреба средстава Буџетске резерве на 

нивоу од 2.000,00 КМ, а на име помоћи Удружењу за 

узајамну помоћ у душевној невољи „Соната“ Требиње, за 

обиљежавање Свјетског дана менталног здравља под 

слоганом „Нема здравља без менталног здравља“ којом 

приликом ће се обиљежити и 17 година волонтерског 

рада самог Удружења. 

II 

Средства Буџетске резерве за измирење обавезе из става I 

ове Одлуке прерасподјељују се са организационог кода 

99999999 - позиције 3722 на организациони код број 

01070150, конто 4152 - грантови у оквиру потрошачке 

јединице Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

дефинисане као грант Удружењу за узајамну помоћ у 

душевној невољи „Соната“ Требиње. 

 

III 

Ову одлуку ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-430-543/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:18.10.2017. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
 _________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2017. 

годину („Службени гласник Града Требиња“, број 15/16 и 

10/17) и приједлога Одјељења за друштвене дјелатности 

ИД/10-378-2017 од 10.10.2017. године, Градоначелник 

Града Требиња је донио  
 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о расподјели нераспоређеног гранта 

дефинисаног као „грант за удружења особа са 

инвалидитетом“ 

 

I 
Одлука о расподјели нераспоређеног гранта дефинисаног 

као „грант за удружења особа са инвалидитетом“ број:11-

022-53/17 од 23.02.2017. године, се мијења и сада гласи: 

„нераспоређени грант дефинисан као „грант удружењима 

особа са инвалидитетом“ планиран Буџетом Града 

Требиња за 2017. годину, у укупном износу од 20.000,00 

КМ, а у оквиру Одјељења за друштвене дјелатности, 

распоређује се како слиједи: 

- грант Савезу слијепих у износу од 3.000,00 КМ (од 

тога из Буџета Града 1.200,00 КМ и 1.800,00 КМ са 

рачуна посебних намјена), 

- грант Удружењу параплегичара у износу од 4.000,00 

КМ (од тога из Буџета Града 1.600,00 КМ и 2.400,00 

КМ са рачуна посебних намјена), 

- грант Савезу инвалида рада у износу од 4.000,00 КМ 

(од тога из Буџета Града 1.600,00 КМ и 2.400,00 КМ 

са рачуна посебних намјена), 

- грант Удружењу ампутираца у износу од 5.000,00 

КМ (од тога из Буџета Града 2.000,00 КМ и 3.000,00 

КМ са рачуна посебних намјена), 

- грант Удружењу родитеља, дјеце и омладине са 

посебним потребама „Сунце нам је заједничко“ у 

износу од 4.000,00 КМ (од тога из Буџета Града 

1.600,00 КМ и 2.400,00 КМ са рачуна посебних 

намјена). 
 

II 

Даје се сагласност на пренос средстава са рачуна 

посебних намјена - Фонд солидарности - социјална 

давања у износима назначеним у ставу I ове Одлуке, као 

и потрошња расположивих средстава сагласно плановима 

и програмима удружења и Одлуци о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2017. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 15/16 и 10/17). 
 

III 

Ову одлуку ће реализовати Одјељење за финансије у 

сарадњи са Одјељењем за друштвене дјелатности. 
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-53-1/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:18.10.2017. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 

_________________________________________________ 
 



Датум: 27.10.2017. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 13 - Страна:    7 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 

2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/16) и Одлуком о усвајању Ребаланса Буџета Града 

Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 10/17), Градоначелник Града Требиња 

донио је 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Српском удружењу „Ћирилица“ 

Требиње на План утрошка средстава гранта планираног 

Ребалансом Буџета Града Требиња за  2017. годину (План 

број: 17/17 од 28.09.2017. године). 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге 

Закључак број: 10-400-109/17 од 27.02.2017. године. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:10-400-589/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:02.10.2017. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
_________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. 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 за 2017. 

годину („Службени гласник Града Требиња“, број 15/16 и 

10/17), а у вези са интерним дописом Одјељења за 

друштвене дјелатности број: ИД/10-346-2017 од 

29.09.2017. године, Градоначелник Града Требиња донио 

је  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ЈУ Музичка школа „Требиње“ на 

утрошак средстава гранта (5.500,00 КМ – за Основну 

Музичку школу) планираних Ребалансом Буџета Града 

Требиња за  2017. годину (План број: 31/17 од 08.06.2017. 

године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

 

Број:10-400-356-1/17                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:03.10.2017. године                  Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
__________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. 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 за 2017. 

годину („Службени гласник Града Требиња“, број 15/16 и 

10/17), а у вези са захтјевом ЈУ „Народна библиотека“ 

број: 92-1/17 од 25.09.2017. године, Градоначелник Града 

Требиња донио је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на коришћење средстава за набавку 

нефинансијске имовине (2.300,00 КМ), планираних 

Ребалансом Буџета Града Требиња за  2017. годину, ЈУ 

„Народна библиотека“ Требиње. 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-575-1/17                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:03.10.2017. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
__________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у 

вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2017. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 15/16 и 10/17) и интерним дописом 

број: ИД/08-91/17 од 03.10.2017. године, Градоначелник 

Града Требиња је донио 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са 

позиције 4152 - дефинисане као „грантови у земљи – 

грант Градској борачкој организацији“ у висини од 

3.000,00 КМ, на позицију 4161 дефинисану као „дознаке 

грађанима – остале помоћи ППБ и РВИ“, а све у оквиру 

Одјељења за борачко инвалидску заштиту при Градској 

управи Града Требиња. 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-619/17                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:04.10.2017. године                 Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________________________________________________________________ 



Датум: 27.10.2017. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 13 - Страна:    8 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 

2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/16 и 10/17) и Одлуком о усвајању Ребаланса Буџета 

Града Требиња за 2017. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/17), Градоначелник Града 

Требиња донио  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Удружењу грађана „НАДА“ Требиње 

на План утрошка средстава гранта планираног 

Ребалансом Буџета Града Требиња за  2017. годину (План 

од 20.09.2017. године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге 

Закључак број: 10-400-68-2/17 од 24.03.2017. године. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:10-400-484-2/17                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:04.10.2017. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
_________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 

2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/16 и 10/17) и Одлуком о усвајању Ребаланса Буџета 

Града Требиња за 2017. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/17), Градоначелник Града 

Требиња донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Ловачком друштву „Леотар“ Требиње 

на План утрошка средстава гранта планираног 

Ребалансом Буџета Града Требиња за  2017. годину (План 

број: 62-09/17 од 21.09.2017. године). 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге 

Закључак број: 10-400-96/17 од 15.02.2017. године. 
 
 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-66-197/17                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:04.10.2017. године                     Лука Петровић,  

                                                                дипл.инж.маш.с.р. 
_________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 

2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/16 и 10/17) и мишљењем Одјељења за друштвене 

дјелатности број: ИД/10-328-2017 од 27.09.2017. године, 

Градоначелник Града Требиња донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Камерном хору Херцеговачке 

Грачанице „Свети Роман Слаткопојац“ на План утрошка 

средстава гранта планираног Ребалансом Буџета Града 

Требиња за  2017. годину (План број: 25-9/17 од 

25.09.2017. године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге 

Закључак број: 10-400-173/17 од 27.02.2017. године. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:10-400-571/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:05.10.2017. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
_______________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 

2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/16 и 10/17) и мишљењем Одјељења за друштвене 

дјелатности број: ИД/10-329-2017 од 27.09.2017. године, 

Градоначелник Града Требиња донио је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Мјешовитом хору „Трибуниа“ 

Требиње на План утрошка средстава гранта планираног 

Ребалансом Буџета Града Требиња за  2017. годину (План 

од 25.09.2017. године). 

 



Датум: 27.10.2017. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 13 - Страна:    9 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге 

Закључак број: 10-400-175/17 од 20.03.2017. године. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:10-400-569/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:05.10.2017. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
_______________________________________________________________________ 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 

2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/16 и 10/17) и мишљењем Одјељења за друштвене 

дјелатности број: ИД/10-331-2017 од 27.09.2017. године, 

Градоначелник Града Требиња донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Удружењу Црногораца у Херцеговини 

„Вук Мићуновић“ Требиње на План утрошка средстава 

гранта планираног Ребалансом Буџета Града Требиња за  

2017. годину (План број: 35/17 од 25.09.2017. године). 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге 

Закључак број: 10-400-187/17 од 20.03.2017. године. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:10-400-578/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:05.10.2017. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
_________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 

2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/16 и 10/17) и мишљењем Одјељења за друштвене 

дјелатности број: ИД/10-330-2017 од 27.09.2017. године, 

Градоначелник Града Требиња донио је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност Завичајном удружењу Црногораца у 

Херцеговини „Петар Петровић Његош“ на План утрошка 

средстава гранта планираног Ребалансом Буџета Града 

Требиња за  2017. годину (План број: 5-17 од 22.09.2017. 

године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге 

Закључак број: 10-400-194/17 од 24.03.2017. године. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:10-400-579/17                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:05.10.2017. године                     Лука Петровић,  

                                                                дипл.инж.маш.с.р. 
_________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у 

вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2017. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 15/16 и 10/17) и интерним дописом 

број: ИД/2-97-2017 од 06.10.2017. године, Градоначелник 

Града Требиња је донио  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са 

позиције 4129 - дефинисане као „остали непоменути 

расходи“ у висини од 3,00 КМ, на позицију 6112 

дефинисану као „издаци за акције и учешће у капиталу“, 

а све у оквиру Стручне службе Скупштине Града при 

Градској управи Града Требиња. 

 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-400-638/17                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:12.10.2017. године                Лука Петровић, 

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
_________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 

приједлогом в.д. начелника Одјељења за друштвене 

дјелатности број: ИД-10-386-2017 од 16.10.2017. године, 

Градоначелник Града Требиња је донио  
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З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на убрзано коришћење гранта 

планираног за рад Клуба малог фудбала „Леотар“ 

Требиње за 2017. годину и то на нивоу од 2.000,00 КМ, 

ради покривања трошкова везаних за учешће чланова 

овог Клуба на предстојећим такмичењима. 
 

II 

Обавезује се корисник средстава да Граду Требињу 

достави доказ о намјенском утрошку средстава из става I 

овог закључка. 

III 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-66-193-1/17                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:20.10.2017. године                   Лука Петровић,  

                                                               дипл.инж.маш.с.р. 
_________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у 

вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2017. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 15/16 и 10/17) и интерним дописом 

Одјељења за општу управу број: ИД/03-337/17 од 

20.10.2017. године, Градоначелник Града Требиња је 

донио  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са 

позиције 4125 дефинисане као „расходи за текуће 

одржавање“ у износу од 20.000 КМ, на позицију 4152 

дефинисану као „грант за Цивилну заштиту“, а све у 

оквиру Одјељења за општу управу. 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-400-653/17                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:20.10.2017. године               Лука Петровић, 

                                                           дипл.инж.маш.с.р. 
_________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 

2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/16 и 10/17) и мишљењем Одјељења за друштвене 

дјелатности број: ИД/10-394-2017 од 18.10.2017. године, 

Градоначелник Града Требиња донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Удружењу повратника Требиње на 

План утрошка средстава гранта планираног Ребалансом 

Буџета Града Требиња за  2017. годину (План од 

17.10.2017. године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге 

Закључак број: 10-400-219/17 од 28.03.2017. године. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-661/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:20.10.2017. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
_____________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 приједлогом в.д. начелника Одјељења за 

друштвене дјелатности број: ИД-10-398-2017 од 

20.10.2017. године, Градоначелник Града Требиња је 

донио  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на убрзано коришћење гранта 

планираног за рад Рукометног клуба „Леотар“ Требиње 

за 2017. годину и то на нивоу од 100 % средстава 

планираних грантом, ради покривања трошкова везаних 

за одигравање јесењег дијела такмичарске сезоне. 
 

II 

Обавезује се корисник средстава да Граду Требињу 

достави доказ о намјенском утрошку средстава из става I 

овог закључка. 

III 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-400-662/17                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:23.10.2017. године                 Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
______________________________________________________________ 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 

2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/16 и 10/17), Градоначелник Града Требиња донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Техничка школа“ Требиње на 

План утрошка средстава за произведену сталну имовину, 

планираног Ребалансом Буџета Града Требиња за  2017. 

годину (План број: 01-675-1/1-17 од 05.10.2017. године). 

 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-400-622/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:24.10.2017. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
_______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 

2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/16 и 10/17) и мишљењем Одјељења за друштвене 

дјелатности број: ИД/10-395-2017 од 18.10.2017. године, 

Градоначелник Града Требиња донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност Ансамблу националних игара „Јован 

Дучић“ Требиње на План утрошка средстава гранта 

планираног Ребалансом Буџета Града Требиња за 2017. 

годину (План број: 069/17 од 27.09.2017. године). 

 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-400-659/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:20.10.2017. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
_______________________________________________ 
 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 

2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/16 и 10/17), Градоначелник Града Требиња донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Центар за информисање и 

образовање“ Требиње на План утрошка средстава за 

произведену сталну имовину, планираног Ребалансом 

Буџета Града Требиња за  2017. годину (План број: 

596/17 од 17.10.2017. године). 

 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-400-665/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:24.10.2017. године                Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
_______________________________________________ 
 

На основу члана 99. став 2. и члана 101. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 59. став 1. тачка 21., члана 82. 

став 3., Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. и 73. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Градоначелник Града Требиња доноси  

 

П Р А В И Л Н И К 

о пријему у радни однос и стручном оспособљавању 

приправника у Градској управи Града Требиња 

 

I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 
Овим правилником се утврђује поступак заснивања 

радног односа приправника, начин стручног оспосо-

бљавања и обуке приправника, обавезе приправника и 

Градске управе Града Требиња за вријеме трајања 

приправничког стажа.  

 

Члан 2. 
(1) Приправник је лице које се прима у радни однос на 

одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад 

у струци, односно самостално обављање посла, које 

након завршеног образовања први пут заснива радни 

однос у том степену стручне спреме или звања, као и 

лице које је провело на раду вријеме краће од времена 
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утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне 

спреме или звања.  

(2) Приправнички стаж за лица са завршеним високим 

образовањем траје 12 (дванаест) мјесеци, а за лица са 

завршеним средњим образовањем 6 (шест) мјесеци.  

 

II - ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У РАДНИ ОДНОС  

 

Члан 3. 
Приправник заснива радни однос на одређено вријеме 

након спроведеног јавног конкурса и закључивања 

уговора о приправничком стажу.  

 

Члан 4. 
Градоначелник оглашава јавни конкурс за пријем 

приправника, а који се објављује у најмање једном 

дневном листу и званичном сајту Града са роком 

пријављивања од 15 дана, од дана посљедње објаве.  

 

Члан 5. 
Јавни конкурс садржи:  

1) опште и посебне услове,  

2) списак потребних докумената, рок и мјесто њиховог 

подношења,  

3) друге информације релевантне за јавни конкурс.  

 

Члан 6. 
(1) Поступак пријема приправника у радни однос јавним 

конкурсом проводи Комисија, коју именује Градона-

челник из реда запослених у Градској управи Града 

Требиња након објаве јавног конкурса.  

(2) Комисија има три (3) члана, и то: један службеник за 

управљање људским ресурсима и два службеника или 

намјештеника који имају одговарајућу стручну спрему и 

радно искуство.  

(3) Један од чланова Комисије је предсједник који сазива 

Комисију, руководи њеним радом и потписује акте о раду 

Комисије.  

 

Члан 7. 
Комисија је дужна да:  

- утврди благовременост и потпуност пристиглих 

пријава;  

- изврши контролу испуњености општих и посебних 

услова;  

- обави интервју са кандидатима који испуњавају 

услове;  

- изврши бодовање кандидата;  

- утврди редослијед кандидата, тј. приоритетну ранг-

листу.  

Члан 8. 
(1) Критеријуми и начин оцјењивања кандидата који 

испуњавају услове предвиђене конкурсом за пријем 

приправника, су сљедећи:  

1) просјек оцјена;  

2) дужина чекања на запослење у струци;  

3) општи утисак. 

(2) Максималан број бодова који кандидат на интервјуу 

може добити је 100, од чега за просјек оцјена у току 

студирања 50, за дужину чекања на запослење у струци 

30 бодова и за општи утисак 20 бодова.  

(3) Просјек оцјена ће се бодовати тако што се просјек 

оцјена који је кандидат остварио у току школовања 

помножи са пет (5).  

(4) Дужина чекања на запослење у струци ће се 

бодовати тако што ће за сваки мјесец чекања на 

запослење у струци за који је кандидат био пријављен 

Заводу за запошљавање исти добити 0,5 бодoва, а 

максимално 30 бодова.  

(5) Општи утисак се бодује тако што сваки члан 

комисије након обављеног разговора са кандидатом 

додјељује бодове, максимално 20 бодова. Приликом 

бодовања општег утиска узимаће се у обзир и 

ваннаставне активности, познавање страних језика и рада 

на рачунару.  

(6) Коначна оцјена општег утиска за сваког кандидата се 

добија тако што се укупан број бодова добијених од 

чланова Комисије подијели са бројем чланова Комисије 

који су присуствовали интервју.  

 

Члан 9. 
(1) На основу утврђене приоритетне ранглисте, Одјељење 

за општу управу израђује приједлог Одлуке о избору 

кандидата који доставља Градоначелнику, заједно са 

записницима са сједница Комисије.  

(2) Одлуку о избору кандидата доноси Градоначелник.  

(3) О жалбама кандидата који су учествовали на јавном 

конкурсу одлучује Одбор за жалбе запослених у Градској 

управи Града Требиња.  

 

III - ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА 

  

Члан 10. 
Стручно оспособљавање приправника садржи:  

1) детаљније упознавање приправника са надлежношћу и 

улогом Градске управе Града као јединице локалне 

самоуправе, организацијом и радом органа Града, 

односом Градске управе Града према државним органима 

и институцијама и обавезама према грађанима;  

2) права, обавезе и одговорности које произлазе из радног 

односа заснованог у јединици локалне самоуправе;  

3) детаљно упознавање са унутрашњом организацијом и 

систематизацијом радних мјеста у организационој 

јединици Градске управе Града у којој се врши пријем 

приправника;  

4) упознавање са начелима управног поступка и начином 

комуникације организационих јединица Градске управе и 

грађана у поступку остваривања њихових права и 

обавеза;  

5) упознавање са пословима који произилазе из примјене 

Уредбе о канцеларијском пословању.  

 

Члан 11. 
(1) Приправник се распоређује на обављање припра-

вничког стажа у организациону јединицу Градске управе 
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у складу са степеном стручне спреме и звањем 

приправника, те у складу са надлежностима и описом 

послова организационих јединица.  

(2) Приправници ће се упознати са радом и провести дио 

приправничког стажа и у другим организационим 

јединицама Градске управе у складу са степеном њихове 

стручне спреме и звањем.  
 

Члан 12. 
(1) За вријеме трајања приправничког стажа, руково-

дилац организационе јединице у коју је приправник 

распоређен, одређује приправнику ментора под чијим 

надзором се врши стручно оспособљавање приправника.  

(2) За ментора се може одредити службеник или 

намјештеник чија стручна спрема не може бити нижа од 

стручне спреме приправника који ће по оцјени 

руководиоца организационе јединице, а на основу 

његовог радног искуства, пружити потребну обуку 

приправнику и упознати га са обављањем одређене групе 

послова.  

Члан 13. 
(1) Ментор је дужан израдити план активности стручног 

оспособљавања за приправника са утврђеним 

активностима, динамиком и службеницима или 

намјештеницима Градске управе задуженим за обуке из 

појединих активности, а у складу са члановима 10. и 11. 

овог Правилника, уважавајући специфичности послова и 

надлежности организационих јединица Градске управе 

Града.  

(2) План активности се доставља Одјељењу за општу 

управу.  

Члан 14. 
(1) За вријеме обављања приправничког стажа припра-

вник има права и обавезе као и остали запослени у 

Градској управи у складу са Законом о локалној 

самоуправи, Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе, Законом о раду, 

Општим и Посебним колективним уговором, као и овим 

правилником.  

(2) За вријеме трајања приправничког стажа приправник 

је обавезан:  

- извршавати обавезе у складу са овим правилником и 

планом активности стручног оспособљавања донесеним 

од стране ментора,  

- водити приправнички дневник у складу са динамиком 

стручног оспособљавања.  
 

Члан 15. 
(1) Након обављеног приправничког стажа приправник 

доставља приправнички дневник овјерен од стране 

ментора и службеника/радника који су вршили обуку 

приправника у појединим областима надлежног 

одјељења.  

(2) Надлежно одјељење издаје увјерење приправнику 

којим потврђује да је одрадио приправнички стаж након 

чега приправник стиче услов за полагање приправничког 

испита у свом стручном звању у складу са Законом и 

другим прописима и услов за полагање стручног испита 

за рад у управи.  

IV- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 16. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:11-123-5/17                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:12.10.2017. године                     Лука Петровић, 

                                                                дипл.инж.маш.с.р. 
_________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

приједлога начелника Одјељења Градске управе, 

Градоначелник Града Требиња, донио је 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјени и допуни Правилника о организацији 

послова и систематизацији радних мјеста  Градске 

управе Града Требиња 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији послова и систематизацији 

радних мјеста у Градској управи Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 9/17 и 11/17), 

у члану 57. тачка 1.4.1. „Шеф одсјека“ се брише. У истом 

члану тачка 1.4.2. „Самостални стручни сарадник за 

послове цивилне заштите“ се брише. У истом члану тачка 

1.4.3. „Сарадник за опште и административно-техничке 

послове“ се брише. У истом члану тачка 1.4.4. „Виши 

стручни сарадник за организацију, осматрање, 

обавјештавање и упозоравање“ се брише. У истом члану 

тачка 1.4.5. „Стручни сарадник за осматрање, 

обавјештавање и упозоравање-оперативац“ се брише. У 

истом члану тачка 1.4.6. „Возач“ се брише. У истом 

члану тачка 1.4.7. „Магационер“ се брише. У истом члану 

тачка 1.4.8. „Координатор за деминирање“ се брише. У 

истом члану тачка 1.4.9. „Помоћни радник“ се брише. 

 

Члан 2. 

У члану 59. Правилника тачка 3.1.5. „Координатор за 

здравствену заштиту“ се брише. 

 

Члан 3. 

У члану 60. Правилника у тачки 4.3.8. „Стручни сарадник 

за техничку документацију“, мијења се опис послова и 

задатака и сада гласи: 

„Опис послова и задатака: 

Обавља техничке послове за потребе реферата. Врши 

теренске увиђаје са референтима за теренске увиђаје. 

Умножава и повезује материјале потребне за рад 

Одјељења. Прикупља, сређује, евидентира и чува 

документацију, просторне, урбанистичке, регулационе и 

друге планове, регистар споменика културе и природних 

ријеткости, регистре намјене простора и површина, 

одговарајуће основе и планове или изводе из њих, 
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техничку документацију за грађење грађевинских 

цјелина, статистичке, картографске, аналитичке, планске 

и друге информације од значаја за планирање простора. 

Води евиденцију о закљученим уговорима за капиталне 

инвестиције и о томе подноси извјештаје. Прикупља 

документацију за закључивање уговора предвиђених 

законом, одлуком о грађевинском земљишту и другим 

општим актима и одлукама из области просторног 

уређења. Обавља и друге послове по налогу шефа одсјека 

и начелника одјељења. За свој рад одговоран је шефу 

одсјека и начелнику одјељења.“ 

  

У члану 60. Правилника у тачки 4.4.6. „Достављач“, у 

дијелу услови за вршење послова, ријечи „положен 

стручни испит“ се бришу. 

 

Члан 4. 

У члану 62. Правилника тачка 6.1.1. „Самостални 

стручни сарадник, помоћник начелника Одјељења за 

стамбено комуналне послове“ се брише.  

 

Члан 5. 

У члану 64. Правилника тачка 8.1.1. „Виши стручни 

сарадник за стручно оперативне послове и задатке“ се 

брише. 

Члан 6. 

У члану 65. Правилника тачка 9.4.5. „Стручни сарадник 

за административно техничке послове“ се брише. 

 

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-12-15/17                              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:26.10.2017. године                   Лука Петровић, 

                                                              дипл.инж.маш.с.р. 
_________________________________________________ 
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) 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 ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње    

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста ЈЗУ „Дом здравља“ 

Требиње,  број: 02-340-4/17 од 29.09.2017. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-114/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:03.10.2017. године                Лука Петровић, 

                                                           дипл.инж.маш.с.р. 
_______________________________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) 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 оснивању васпитно образовне групе-

полудневни боравак у МЗ Ластва, у саставу ОШ 

„Јован Јовановић Змај“ Требиње    
 

I 

Сходно поднеску број: 331/1/17 од 04.10.2017. године, а 

темељем одредаба Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 

79/15), даје се сагласност на одлуку Управног одбора 

Јавне установе за предшколско васпитање и образовање 

дјеце „Наша радост“ Требиње број: 331/17 од 04.10.2017. 

године, о оснивању васпитно образовне групе – 

полудневни боравак у МЗ Ластва, у саставу ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ Требиње. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-116/17                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:13.10.2017. године                   Лука Петровић, 

                                                              дипл.инж.маш.с.р. 
_______________________________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) 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 Правилника 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 измјенама Правилника 

о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у Јавној установи за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,  број: 325/17 

од 04.10.2017. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-117-1/17                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:17.10.2017. године                   Лука Петровић,  

                                                              дипл.инж.маш.с.р. 
__________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) 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 и другим примањима 

запослених у Јавној установи за предшколско 

васпитање и образовање дјеце  

„Наша радост“ Требиње     
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о платама и другим 

примањима запослених у Јавној установи за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, 

број: 334/17 од 04.10.2017. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-120-1/17                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:17.10.2017. године                 Лука Петровић,  

                                                            дипл.инж.маш.с.р. 
__________________________________________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) 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 увођењу часова плеса и часова музичке 

радионице у Јавној установи за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ 

Требиње  
   

I 

Сходно поднеску број: 333/1/17 од 04.10.2017. године, а 

темељем одредаба Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 

79/15), даје се сагласност на одлуку Управног одбора 

Јавне установе за предшколско васпитање и образовање 

дјеце „Наша радост“ Требиње број: 333/17 од 04.10.2017. 

године, о увођењу часова плеса и часова музичке 

радионице у Јавној установи за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-121/17                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:13.10.2017. године                 Лука Петровић, 

                                                           дипл.инж.маш.с.р. 
_________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) 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 оснивању млађе јасличке групе и 

утврђивању цијене услуге вртића у млађој јасличкој 

групи у организационој јединици Брегови    

 

I 

Сходно поднеску број: 329/1/17 од 04.10.2017. године, а 

темељем одредаба члана 43. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број 79/15), даје се сагласност на одлуку 

Управног одбора Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, о 

оснивању млађе јасличке групе и утврђивању цијене 

услуга вртића у млађој јасличкој групи у организационој 

једници Брегови (број: 329/17 од 04.10.2017. године) у 

износу од 150,00 КМ. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а иста ће 

се објавити у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-122/17                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:13.10.2017. године                   Лука Петровић,  

                                                             дипл.инж.маш.с.р. 
_________________________________________________ 
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) 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 Статут Јавне установе „Екологија и безбједност“ 

Требиње    

 

I 

Даје се сагласност на Статут Јавне установе „Екологија и 

безбједност“ Требиње, број: 1/17 од 05.10.2017. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-126-1/17                    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:17.10.2017. године                 Лука Петровић,  

                                                           дипл.инж.маш.с.р. 
_______________________________________________ 
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РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове Града 

Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу 

Рјешења број: 06-372-55/17 од 06.10.2017. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у Регистарском листу број: 01-152, 

упис оснивања Заједнице за управљање зградом, 

Требиње, улица Ластванска 3. 

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 удијела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. Заступа Ранко 

Кисић, предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу заступа и Вуковић Комнен, 

предсједник Скупштине.   

 

Број: 06-372-55/17           СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 06.10.2017. године            Јања Ћапин,с.р. 

________________________________________________  
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С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

1. Одлука о утрђивању нацрта Зонинг плана „Ново Требиње“,      1 

2. Одлука о одређивању локалитета за одлагање непотребног грађевинског материјала,   1 

3. Одлука о приступању измјени Плана парцелације „Тодорићи 3“,     1 

4. Одлука о разрјешењу госпође Данице Милутиновић са мјеста директора Јавне здравствене установе  

„Апотека“ Требиње, ради истека мандата на који је именована,      2 

5. Одлука о именовању вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Апотека“ Требиње, 3 

6. Одлука о разрјешењу дужности члана Етичке комисије части, господина Радослава Зубца, због смрти, 3 

7. Одлука о именовању члана Етичке комисије части, господина Ранка Кисића,    3 

8. Закључак о давању сагласности Градоначелнику,       3 

9. Закључак о давању сагласности Градоначелнику,       3 

10. Закључак о давању сагласности Градоначелнику,       4 

11. Закључак о давању сагласности Градоначелнику,       4 

12. Закључак о давању сагласности Градоначелнику,       4 

13. Закључак о прихватању Информације о стању безбједности на подручју града Требиња за период  

од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године,         4 

14. Закључак,            5 

15. Закључак о прихватању Извјештаја о остваривању Програма рада Скупштине за период  

јул – септембар 2017. године.         5 

 

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Одлука о измјени Одлуке о расподјели нераспоређеног гранта дефинисаног као „грант  

борачким категоријама“,          5 

2. Одлука о измјени и допуни Одлуке о расподјели новчаних средстава за помоћ дјеци из подручних  

одјељења Основних школа „Вук Караџић“ Требиње и „Јован Јовановић Змај“ Требиње,   5 

3. Одлука,            6  

4. Одлука о измјени Одлуке о расподјели нераспоређеног гранта дефинисаног као „грант за удружења  

особа са инвалидитетом“,          6 

5. Закључак,            7  

6. Закључак,            7  

7. Закључак,            7  

8. Закључак,            7  

9. Закључак,            8  

10. Закључак,            8  

11. Закључак,            8 

12. Закључак,            8  

13. Закључак,            9  

14. Закључак,            9  

15. Закључак,            9  

16. Закључак,            9  

17. Закључак,            10  

18. Закључак,            10  

19. Закључак,            10  

20. Закључак,            11  

21. Закључак,            11  

22. Закључак,            11  

23. Правилник о пријему у радни однос и стручном оспособљавању приправника у Градској управи  

Града Требиња,           11 

24. Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији послова и систематизацији радних мјеста 

 Градске управе Града Требиња,         13 

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

систематизацији радних мјеста ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње,      14 
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26. Сагласност на Одлуку о оснивању васпитно образовне групе-полудневни боравак у МЗ Ластва, у  

саставу ОШ „Јован Јовановић Змај“ Требиње,        14    

27. Сагласност на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији  

радних мјеста у Јавној установи за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, 14  

28. Сагласност на Правилник о платама и другим примањима запослених у Јавној установи за  

предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,     15     

29. Сагласност на Одлуку о увођењу часова плеса и часова музичке радионице у Јавној установи за  

предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,     15 

30. Сагласност на Одлуку о оснивању млађе јасличке групе и утврђивању цијене услуге вртића у млађој  

јасличкој групи у организационој јединици Брегови,       15 

31. Сагласност на Статут Јавне установе „Екологија и безбједност“ Требиње.    15 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.     16  
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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. 


