СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LIV

Требиње, 21.12.2017. године

На основу члана 83. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 73. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Градоначелник Града Требиња, дана
19.12.2017. године, донио је
ОДЛУКУ
о условима, начину и висини новчане помоћи за
новорођено дијете у 2018. години
I
1) Овом одлуком уређују се услови, начин остваривања и висина новчане помоћи за новорођено
дијете.
2) Помоћ за новорођено дијете је новчани износ на
који има право родитељ или законски старатељ.
II
Услови за остваривање помоћи из подтачке 2. претходне
тачке су:
- да је дијете рођено у периоду од 1. јануара до 31.
децембра 2018. године,
- да је корисник помоћи држављанин БиХ - РС са
пребивалиштем на подручју града Требиња
најмање 2 (двије) године, непрекидно у односу на
дан рођења дјетета.
III
Висина новчане помоћи за новорођено дијете износи:
- за прворођено дијете
150,00 КМ
- за другорођено дијете
300,00 КМ
- за трећерођено дијете
500,00 КМ
- за четврторођено и свако наредно дијете 800,00 КМ.
Висина новчане помоћи, уколико један родитељ није
запослен, множи се коефицијентом 1,5.
Висина новчане помоћи, уколико су оба родитеља
незапослена, множи се коефицијентом 3.
Новчана помоћ ће се исплаћивати на текући рачун
родитеља или законског старатеља новорођеног дјетета
на сљедећи начин:
- за прворођено и другорођено дијете у једнократном
износу,
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за трећерођено дијете у двије једнаке рате и то да се
прва рата исплаћује након подношења захтјева, а
друга четири мјесеца касније,
- за четврторођено и свако наредно дијете у три
једнаке рате и то да се прва рата исплаћује након
подношења захтјева, а друга и трећа у размаку од по
четири мјесеца.
IV
Захтјев за остваривање права на новчану помоћ за
новорођено дијете, родитељ или законски старатељ
дјетета подноси Одјељењу за друштвене дјелатности, на
обрасцу који је саставни дио ове одлуке.
Уз захтјев је потребно приложити:
- овјерену фотокопију личне карте подносиоца
захтјева,
- увјерење о пребивалишту/боравишту са подацима о
свим адресама које се воде у евиденцији
пребивалишта/боравишта (образац ПБ4А),
- родни лист новорођеног дјетета,
- доказ о старатељству над новорођеним дјететом,
- потврду надлежне Службе за запошљавање, уколико
један или оба родитеља нису запослени,
- фотокопију текућег рачуна подносиоца захтјева.
-

V
Одјељење за друштвене дјелатности, након обраде
захтјева из претходног члана, приједлог рјешења
доставља
Градоначелнику,
ради
доношења
одговарајућег акта за реализацију захтјева.
VI
Средства за провођење ове одлуке обезбијеђена су у
Буџету Града Требиња за 2018. годину, на позицији 4161
- дознаке грађанима – помоћ за новорођенчад.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се
у „Службеном гласнику Града Требиња“, а примјењиваће се од 1.1.2018. – 31.12.2018. године.
Број:11-022-140/17
Датум:19.12.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_____________________________________________________________

Датум: 21.12.2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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), Градоначелник
Града Требиња донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиција: 4111 дефинисане као „расходи за бруто плате“
у износу од 4.500,00 КМ, дефинисане као „расходи за
бруто накнаде запослених“ у износу од 1.000,00 КМ и
4124 дефинисану као „расходи за материјал за посебне
намјене“ у износу од 2.100,00 КМ, на позицију 4129
дефинисану као „остали некласификовани расходи“ у
износу од 7.600,00 КМ, а све у оквиру Ребаланса буџета
буџетског корисника ЈУ „Културни центар“ 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:11-400-811/17
Датум:21.12.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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), Градоначелник
Града Требиња донио је
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Број:11-400-818/17
Датум:21.12.2017. године
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
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), Градоначелник
Града Требиња донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиције 4112 дефинисане као „расходи за бруто
накнаде“ у износу од 1.680,00 КМ, на позицију 4123
дефинисану као „расходи за режијски материјал“ у
износу од 700,00 КМ, позицију 4124 дефинисану као
„расходи за материјал за посебне намјене“ у износу од
100,00 КМ, позицију 4125 дефинисану као „расходи за
текуће одржавање“ у износу од 300,00 КМ, позицију
4127 дефинисану као „расходи за стручне услуге“ у
износу од 200,00 КМ и позицију 4129 дефинисану као
„остали некласификовани расходи“ у износу од 380,00
КМ, а све у оквиру Ребаланса буџета за 2017. годину
буџетског корисника ЈУ „Техничка школа“ 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:11-400-827/17
Датум:21.12.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_____________________________________________________________

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиције 4125 дефинисане као „расходи за текуће
одржавање“ у износу од 1.000,00 КМ на позицију 4114
дефинисану као „расходи за отпремнине и једнократне
помоћи“, а све у оквиру Ребаланса буџета Града
Требиња буџетског корисника ЈУ за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ 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“.

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), Градоначелник
Града Требиња донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиција у оквиру Одјељења за општу управу: 4125
дефинисане као „расходи за текуће одржавање“ у износу
од 7.000,00 КМ и 4124 дефинисане као „расходи за
материјал и посебне намјене“ у износу од 4.150,00 КМ и
са позиција у оквиру Одјељења за финансије 4111
дефинисане као „расходи за бруто плате“ у износу од
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45.900,00 КМ и 4112 дефинисане као „расходи за бруто
накнаде“ у износу од 8.950,00 КМ на позиције у оквиру
Одјељења за општу управу 4152 дефинисану као
„грантови у земљи“ – грант за ЈУ „Екологија и
безбједност“ у износу од 59.000,00 КМ и 5112
дефинисану као „издаци за реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката“ у износу од 7.000,00 КМ.

I
Овим правилником ближе се утврђује поступак и
критеријуми за остваривање права на стипендију
студентима уписаним први пут као редовни студенти
првог циклуса студија са пребивалиштем на подручју
града Требиња, водећи рачуна о успјеху током
школовања и социјалном статусу подносиоца захтјева.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Редовни студенти друге и наредних година првог
циклуса
студија могу конкурисати за додјелу
стипендија под следећим условима:
- да је подносилац захтјева држављанин РС са
сталним мјестом боравка на територији града
Требиња,
- Да подносилац захтјева није корисник стипендије
или другог вида помоћи (кредит) одобрене од
стране правног или физичког лица,
- Да је пoдносилац захтјева уписан први пут као
редован студент II, III, IV, V или VI године студија,
- Студенти другог и трећег циклуса студија као и
апсолвенти, немају право на стипендију по овом
Правилнику.
III
Висину износа стипендије за мјесец по стипендисти
утврђује Градоначелник Одлуком о расписивању
конкурса за додјелу стипендија редовним студентима
првог циклуса студија, а исплаћиваће се за 10 мјесеци у
години.
IV
Број бодова по основу просјечне оцјене добије се на
начин да се просјечној оцјени 6 додјељује 0 бодова.
Свако повећање просјечне оцјене од 0,10 носи по један
бод, тј.
- просјечна оцјена
6 број бодова
0
- просјечна оцјена
6,1 број бодова
1
- просјечна оцјена
6,2 број бодова
2
... ... .... до
- просјечна оцјена
9,8 број бодова
38
- просјечна оцјена
9,9 број бодова
39
- просјечна оцјена
10 број бодова
40

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-830/17
Датум:21.12.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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), Градоначелник
Града Требиња је донио
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиције 4122 дефинисане као „расходи по основу
утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга“ у износу од 400,00 КМ и са
позиције 4126 дефинисане као „расходи по основу
путовања и смјештаја“ у износу од 3.500,00 на позицију
4141 дефинисану као „субвенције“ у износу од 3.900,00
КМ, а све у оквиру Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности.
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:11-400-835/17
Датум:21.12.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_____________________________________________________________

Ha основу члана 82. став 3. 3акона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и Одлуке о стипендирању студената
(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),
Градоначелник Града Требиња, донио је
ПРАВИЛНИК
о условима и поступку остваривања права на
стипендију

V
Подносиоци захтјева, редовни студенти, без оба
родитеља бодују се са 45 бодова.
Подносиоци захтјева, редовни студенти, без једног
родитеља бодују се са 35 бодова. Подносиоци захтјева,
редовни студенти, оба родитеља незапослена бодују се
са 30 бодова.
Подносиоци захтјева, редовни студенти, један од
родитеља незапослен бодују се са 20 бодова.
Подносиоци захтјева, редовни студенти, оба родитеља
запослена бодују се са 10 бодова.
Уколико мјесечна примања родитеља, у задња три
мјесеца пред расписивање Конкурса за додјелу
стипендија, прелазе 1.700,00 КМ подносилац захтјева
не остварује право на стипендију.
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VI
1) Подносиоци захтјева, редовни студенти, инвалиди,
према категорији инвалидности бодују се :
- I категорија бодује се са
10 бодова
- II категорија бодује се са
8,5 бодова
- II категорија бодује се са
7 бодова
- IV категорија бодује се са
5 бодова.
2) Подносиоци захтјева, редовни студенти чији je
један или оба родитеља инвалид према категорији
инвалидности бодују се:
- I категорија бодује се са
5 бодова
- II категорија бодује се са
4 бода
- III категорија бодује се са
3 бода
- IV категорија бодује се са
2 бода.
VII
1) Право на стипендију остварују студенти који имају
највећи збир бодова из тачака IV, V и VI овог
Правилника.
2) У случају истог броја бодова предност има студент
који има већи број бодова остварених по тачки V
овог Правилника.
VIII
Прилози уз пријаву, које су редовни студенти дужни
доставити Комисији уз захтјев за стипендирање су:
- потврда факултета да je подносилац захтјева уписан
први пут као редован студент II, III, IV, V или VI
године студија са просјеком оцјена свих година
студирања,
- копија личне карте подносиоца захтјева издата од
МУП РС – Требиње,
- копија личних карата родитеља издатих од МУП
РС – Требиње, a ако један или оба родитеља нису
живи извод из матичне књиге умрлих,
- копија рјешења о инвалидитету,
- потврда да се један или оба родитеља налазе на
евиденцији незапослених лица надлежног Завода за
запошљавање,
- потврда о просјеку примања једног или оба
родитеља за задња три мјесеца пред расписивање
Конкурса за додјелу стипендија,
- ако је неко од родитеља пензионер, увјерење Фонда
ПИО о просјечној пензији за задња три мјесеца пред
расписивање Конкурса за додјелу стипендија,
- овјерену изјаву студента да не прима другу
стипендију или материјалну помоћ за студирање.
Сви документи се достављају у оригиналу или овјерене
копије.
IX
Редовни студенти, подносиоци захтјева, могу остварити
право на стипендију ако до дана затварања Јавног
конкурса нису навршили 26 година живота.

Број: 16 - Страна:
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X
Захтјеви студената који не доставе сва потребна
документа, на основу којих ће комисија одлучивати и
утврђивати редослијед првенства, ће се одбацити.
XI
Комисија има право провјерити вјеродостојност и
тачност сваког достављеног документа.
Ако комисија, послије провјере, утврди да достављени
подаци нису тачни или да су лажни, захтјев ће одбацити.
XII
Ступањем на снагу овог правилника ставља се ван снаге
Правилник о условима и поступку остваривања права на
стипендију („Службени гласник Града Требиња“, број
3/17).
XIII
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, a
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-67-225/17
Датум:19.12.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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),
Градоначелник Града Требиња донио је
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника
о кориштењу средстава репрезентације
Члан 1.
У Правилнику о кориштењу средстава репрезентације
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/11), у
цијелом тексту „Административна служба општине
Требиње“ замјењују се ријечима „Градска управа Града
Требиња“, ријечи „Начелник општине“ мијењају се у
ријеч „Градоначелник“, ријечи „замјеник начелника“
мијењају се у ријечи „замјеник Градоначелника“, а
ријечи „општина Требиње“ мијењају се у ријечи „Град
Требиње“ у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 4. став 1. алинеја 6. мијења се и гласи „начелник
Одјељења за привреду - 60,00 КМ“, иза алинеје 6. додаје
се алинеја 7. која гласи: „начелник Одјељења за
друштвене дјелатности - 60,00 КМ“. Досадашња алинеја
7. постаје алинеја 8., а остале алинеје се помјерају.
У истом члану иза става 3. додаје се став 4. који гласи:
„У случајевима када запослени немају право на
репрезентацију из интерног бифеа, према одредбама
овог Правилника, дужни су да плате трошкове услуге
према цјеновнику који одобрава Градоначелник, а на
приједлог начелника Одјељења за општу управу.“

Датум: 21.12.2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-141/17
Датум:21.12.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
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САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Јавној установи „Требињеспорт“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Јавној установи
„Требињеспорт“ Требиње, број: 536/17 од 15.12.2017.
године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-139/17
Датум:19.12.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_____________________________________________________________

Датум: 21.12.2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 16 - Страна:

САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука о условима, начину и висини новчане помоћи за новорођено дијете у 2018. години,
2. Закључак,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Правилник о условима и поступку остваривања права на стипендију,
8. Правилник о измјенама и допунама Правилника о кориштењу средстава репрезентације,
9. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној установи „Требињеспорт“ Требиње.
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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.

7

