
 

 

С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 
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Година LV                                                   Требиње, 31.12.2018. године                                                               Број:11

 

Ha основу чл. 55. став 2, 59. и 82. став 3. 3акона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске", број 

97/16) и чл. 58, 59. и 73. Статута Града Требиња („Службе-

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

6/17), а у вези са Одлуком o стипендирању студената 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16) и Прави-

лником о условима и поступку остваривања права на 

стипендију број: 11-67-225/17 од 19.12.2017. године, 

замјеник Градоначелника Града Требиња, доноси  
 

О Д Л У К У 

о расписивању Kонкурса за додјелу стипендија 

редовним студентима првог циклуса  

студија за 2019. годину 
 

I 

1) Расписује се Конкурс за додјелу стипендија студентима 

првог циклуса студија, уписаним први пут као редовни 

студенти са сталним мјестом боравка на територији 

града Требиња. 

- Комисија за додјелу стипендија ће у складу са Прави-

лником о условима и поступку остваривања права на 

стипендију број: 11-67-225/17 од 19.12.2017. године 

утврдити редослијед првенства за добијање стипендија 

студентима уписаним први пут у II, III, IV, V или VI 

годину студија.   

2) Висина износа стипендије за мјесец по стипендисти ће 

износити: 

- Од редног броја 1 до редног броја 10 ранг листе 

утврђене од стране Комисије за додјелу стипендија, 

стипендија по студенту за мјесец ће износити 250 КМ; 

- Од редног броја 11 до редног броја 20 ранг листе 

утврђене од стране Комисије за додјелу стипендија, 

стипендија по студенту за мјесец ће износити 200 КМ;  

- Од редног броја 21 до редног броја 50 ранг листе 

утврђене од стране Комисије за додјелу стипендија, 

стипендија по студенту за мјесец ће износити 150 КМ; 

- Од редног броја 51 до редног броја 100 ранг листе 

утврђене од стране Комисије за додјелу стипендија, 

стипендија по студенту за мјесец ће износити 100 КМ.  

II 

Бодовање студената извршиће се у складу са Одлуком o 

стипендирању студената („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16) и Правилником о условима и посту-

пку остваривања права на стипендију број: 11-67-225/17 од 

19.12.2017.године. 

   III 

Конкурс објавити на Радио Требињу, сајту и огласној табли 

Града Требиња. 

    IV 

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

„Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-67-339/18                        Замјеник Градоначелника 

Датум:10.12.2018. године                  Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 55. став 2, 59. и 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и чл. 58, 59. и 73. 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 2019. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/18), замјеник Градоначелника 

Града Требиња, дана 10.12.2018. године, донио је 
 

О Д Л У К У 

о условима, начину и висини новчане помоћи за 

новорођено дијете у 2019. 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 живорођено у периоду од 1. јануара 2019. до 

31. децембра 2019. године, 
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- да је дијете уписано у матичне књиге Републике Српске, 

- корисник помоћи држављанин РС - БиХ са пребива-

лиштем на подручју града Требиња најмање 2 (двије) 

године, непрекидно у односу на дан рођења дјетета. 
 

III 

1) 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. 

2) Висина новчане помоћи, уколико један родитељ није 

запослен, множи се са коефицијентом 1,5. 

3) Висина новчане помоћи, уколико су оба родитеља 

незапослена, множи се коефицијентом 3. 

4) Новчана помоћ ће се исплаћивати на текући рачун 

подносиоца захтјева, односно родитеља или законског 

старатеља новорођеног дјетета на сљедећи начин: 
за проворођено и другорођено дијете у једнократном 

износу, 

- за трећерођено дијете у двије једнаке рате и то да се прва 

рата исплаћује након подношења захтјева, а друга 

четири мјесеца касније, 

- за четврто 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 

1) 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. 

2) Уз захтјев је потребно приложити: 

- увјерење о пребивалишту/боравишту са подацима о 

свим адресама које се воде у евиденцији пребива-

лишта/боравишта (образац ПБ4А) за подносиоца 

захтјева, 

- извод из матичне књиге рођених РС - БиХ за новоро-

ђено дијете, односно дијете на које се остварује право и 

за свако претходно рођено дијете у породици или ван ње 

уколико подносилац захтјева има старатељство (брига и 

старање), 

- доказ о старатељству над новорођеним дјететом (у 

случају старатељства), 

- потврда надлежне службе за запошљавање, односно 

ЗЗЗРС, Увјерење Пореске управе Републике Српске да 

лице није порески обвезник по основу примања и 

прихода, потврда да је лице редован студент и сл., 

уколико један или оба родитеља нису запослени, 

- фотокопију текућег рачуна подносиоца захтјева. 
 

V 

Одјељење за друштвене дјелатности, након обраде захтјева 

из претходног члана, доставља Градоначелнику приједлог 

рјешења, ради доношења одговарајућег акта за реализацију 

захтјева. 

VI 

Средства за провођење ове Одлуке обезбијеђена су у Буџету 

Града Требиња за 2019. годину, на позицији 4161- дознаке 

грађанима – дознаке за новорођенчад. 
 

VII 

1) Ова одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требиња“, а примје-

њиваће се од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2019. 

године. 

2) За захтјеве који  се подносе у 2019. години, а односе се 

на дјецу рођену у претходној години примјењује се 

Одлука број: 11-022-140/17 и Одлука о измјени и 

допуни Одлуке број: 11-022-5/18, уколико су исти 

поднесени најкасније до 1. марта текуће године. Исти 

се након наведеног датума неће разматрати.  
 

Број:11-022-95/18                        Замјеник Градоначелника 

Датум:10.12.2018. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 55, став 2, 59. и 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и чл. 58, 59. и 73. Статута Града Требиња („Службе-

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

6/17), замјеник Градоначелника Града Требиња, доноси 
 

О Д Л У К У 

о додјели подстицајних средстава за склапање брака за 

лица старија од тридесет осам година 
 

I 

Овом одлуком утврђују се услови, начин остваривања и 

висина новчаног подстицаја за склапање брака лицима 

старијим од тридесет осам година. 
 

II 

Право на кориштење подстицајних средстава имају 

подносиоци захтјева који: 

- имају држављанство Републике Српске; 

- први пут ступају у брачну заједницу; 

- имају пребивалиште на територији града Требиња 

најмање 12 мјесеци прије склапања брака; 

- су у моменту закључења брака навршили 38 година 

живота. 

III 

1) Висина новчаног подстицаја из тачке I ове одлуке 

износи: 

- 11.700,00 КМ у случају да брак склапају оба незапо-

слена брачна партнера, а исплаћиваће се на текући 

рачун корисника, на мјесечном нивоу у износу од 

650,00 КМ, у периоду од 18 мјесеци од дана 

остваривања права; 

- 6.300,00 КМ у случају да брак склапају брачни 

партнери чија укупна мјесечна примања не прелазе 

800,00 КМ, средства у износу од 350,00 КМ исплаћи-

ваће се на текући рачун корисника, на мјесечном нивоу 

у периоду од 18 мјесеци од дана остваривања права; 

- 3.600,00 КМ у случају да брак склапају брачни 

партнери чија укупна мјесечна примања прелазе 800,00 

КМ, средства у износу 200,00 КМ исплаћиваће се на 

текући рачун корисника, на мјесечном нивоу, у периоду 

од 18 мјесеци од дана остваривања права. 

2) Уколико оба брачна партнера у моменту склапања 

брака имају преко 38 година, право на подстицај 

остварује само један супружник. 
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3) Период за исплату подстицаја почиње тећи од наредног 

мјесеца од дана доношења рјешења којим је кориснику 

утврђено право на кориштење подстицаја. 
 

IV 

1) Захтјев за додјелу подстицајних средстава за склапање 

брака за лица старија од тридесет осам година се 

подноси Одјељењу за друштвене дјелатности на 

обрасцу који је саставни дио ове одлуке на протоколу 

Града Требиња. 

2) Подносилац захтјева је дужан поднијети захтјев 

најкасније у року од 3 мјесеца од дана закључења бракa. 

3) Уз захтјев се прилаже: 

- Увјерење о држављанству Републике Српске за 

подносиоца захтјева; 

- Увјерење о пребивалишту/боравишту са подацима о 

свим адресама које се воде у евиденцији пребива-

лишта/боравишта, (образац ПБ4А) за подносиоца 

захтјева; 

- Извод из матичне књиге вјенчаних; 

- Извод из матичне књиге рођених за подносиоца 

захтјева; 

- Увјерење/Потврда из матичне евиденције да лице које 

подноси захтјев, прије закључења брака из којег 

остварује право, није ступало у брачну заједницу, 

односно да је једина забиљежена промјена брачног 

статуса у Изводу из матичне евиденције, брак из ког се 

остварује право; 

- Увјерење од Завода за запошљавање Републике Српске 

- Филијала Требиње да се подносилац захтјева налази 

на евиденцији незапослених лица, уколико је подноси-

лац захтјева незапослен (увјерење је потребно достави-

ти приликом подношења захтјева, као и након 6 и 12 

мјесеци од добијања рјешења, у противном се постојеће 

рјешење ставља ван снаге и доноси ново); 

- Увјерење за брачног партнера од надлежног Завода за 

запошљавање да се налази на њиховој евиденцији 

незапослених лица, уколико је исти незапослен, 

(увјерење је потребно доставити приликом подношења 

захтјева, као и након 6 и 12 мјесеци од добијања 

рјешења, у противном се постојеће рјешење ставља ван 

снаге и доноси ново); 

- Увјерење о просјечним примањима оствареним у 

посљедња три мјесеца, за подносиоца захтјева и 

брачног партнера, уколико су исти запослени (увјерење 

је потребно доставити приликом подношења захтјева, 

као и након 6 и 12 мјесеци од добијања рјешења, у 

противном се постојеће рјешење ставља ван снаге и 

доноси ново); 

- Фотокопију текућег рачуна подносиоца захтјева. 
 

V 

1) Остварено право о кориштењу подстицајних средстава 

за склапање брака за лица старија од тридесет осам 

година ће се реализовати до момента док постоји 

брачна заједница, односно, најдуже осамнаест мјесеци. 

2) Корисник средстава је обавезан након 6 и 12 мјесеци од 

доношења рјешења о остваривању права, доставити 

Одјељењу за друштвене дјелатности увјерење о посто-

јању брачне заједнице са супружником са којим је 

остварено право, издато од надлежне матичне службе. 

VI 

1) Одјељење за друштвене дјелатности, након обраде 

захтјева из тачке IV ове одлуке, приједлог рјешења 

доставља Градоначелнику, ради доношења одговара-

јућег акта за реализацију захтјева. 

2) Одјељење за друштвене дјелатности има право 

контроле и провјеравања достављене документације са 

стварним стањем (пребивалиште, радноправни статус, 

промјена примања, евиденција на Заводу за запошља-

вање РС, матичне књиге). Уколико, Одјељење увидом у 

документацију дође до сазнања о промјени радно-

правног статуса корисника средстава за подстицај или 

његовог брачног партнера, као и промјене брачног 

статуса носиоца права, доставља Градоначелнику 

приједлог о измјени рјешења. 
 

VII 

Средства за провођење ове одлуке биће обезбијеђена у 

Буџету Града Требиња на позицији 4161 - Дознаке 

грађанима - дознаке за склапање брака по одлуци. 
 

VIII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, примјењиваће 

се од 1. јануара 2019. године, а објавиће се у „Службеном 

гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-96/18                        Замјеник Градоначелника 

Датум:10.12.2018. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу чл. 55. став 2. и 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), чл. 58. 

и 59. 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 2019. годину („Службе-

ни гласник Града Требиња“, број 10/18) и приједлога 

Одјељења за друштвене дјелатности број: ИД/10-290-2018 

од 24.12.2018.године, Замјеник градоначелника Града 

Требиња је донио   

ОДЛУКУ 

о расподјели гранта дефинисаног као  

„грант за суфинансирање пројеката из  

социјално – хуманитарних активности“ 
 

I 
Грант дефинисан као „грант за суфинансирање пројеката из 

социјално – хуманитарних активности“ планиран Буџетом 

Града Требиња за 2019. годину, у укупном износу од 

150.000,00 КМ, а у оквиру Одјељења за друштвене 

дјелатности, распоређује се како слиједи: 

- грант Градској организацији Црвеног крста Требиње 

у износу од 75.000,00 КМ, 

- грант Удружењу за хуманитарну помоћ „Имарет“ у 

износу од 2.500,00 КМ, 

- грант ЕЗХиП за Народну кухињу у износу од 

60.000,00 КМ, 

- остатак средстава 12.500,00 КМ. 
 

II 

1) Грантови из тачке I ове одлуке ће се реализовати 

сагласно Одлуци о извршењу Буџета Града Требиња за 

2019. годину, а на основу сагласности дате од стране 
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Замјеника Градоначелника Града Требиња на програм 

утрошка планираних средстава које ће сачинити 

корисници грантова. 

2) Епархија Захумско-Херцеговачка и Приморска, ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Требиње и Град Требиње 

закључиће Споразум о условима и начину кориштења 

средстава планираних за Народну кухињу. 

3) Остатак средстава из тачке I ће се искористити у исту 

сврху, а на основу захтјева потенцијалног корисника, 

приједлога Одјељења за друштвене дјелатности и 

одговарајућег акта замјеника Градоначелника којим се 

одобрава употреба остатка средстава гранта. 
 

III 

Ову одлуку ће реализовати Одјељење за финансије у 

сарадњи са Одјељењем за друштвене дјелатности. 
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, 

а објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-100/18                     Замјеник Градоначелника 

Датум:25.12.2018. године                  Мирко Ћурић,с.р. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 55. став 2. и члана 59. став 1. алинеја 7, 

члана 60, 61, 62, и члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), и члана 58, 61, 62, 63. и 73. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17), Замјеник Градоначелника Града Требиња 

доноси 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о оснивању  

Градске управе Града Требиња 
 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Градске управе Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 8/17) члан 7. 

мијења се и гласи:  

„У Градској управи образују се сљедеће службе као основне 

организационе јединице: Стручна служба Скупштине, 

Територијална ватрогасна јединица и Стручна служба 

Градоначелника“.  

Члан 2. 

У члану 34. ријечи „У оквиру стручне Службе Градоначе-

лника организују се Одсјек за интерну ревизију“ бришу се. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-103-1/18                  Замјеник Градоначелника 

Датум:31.12.2018. године                  Мирко Ћурић,с.р. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

58. Статута Града Требињa („Службени гласник Града 

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

Градоначелника Града Требиња, донио је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

по Ребалансу 
 

I 

Средства Буџета Града Требиња планирана за финансирање 

програма развоја спорта на подручју града Требиња за 2018. 

годину по ребалансу, у износу од 452.310,00 КМ, 

распоређују се како слиједи: 
 

1. Грант за спортске организације 385.250,00 КМ 

2. Грант за одржавање, изградњу и 

реконструкцију спортских објеката, 

као и набавку опреме и реквизита 

37.630,00 КМ 

3. Грант за школски спорт 2.380,00 КМ 

4. Грант за припреме и учешће 

перспективних и врхунских 

спортиста на међународним 

такмичењима 

4.250,00 КМ 

5. Грант за усавршавање спортских 

стручњака и спортских радника 
5.300,00 КМ 

6. Грант за обезбјеђивање услова за 

спортске активности инвалидних 

лица 

500,00 КМ 

7. Грант за награде за постигнуте 

спортске резултате 
4.750,00 КМ 

8. Грант за резерву 12.250,00 КМ 

 

II 

Средства из тачке I подтачке 1. овог Рјешења („Грант 

спортским организацијама“) распоређују се како слиједи: 

 

1. Спортско друштво „Леотар“                                                     353.490,00 КМ 

2. Клуб водених спортова „Леотар“                                        4.800,00 КМ 

3. Атлетски клуб „Требиње“  5.000,00 КМ 

4. Куглашки клуб „Требишњица“ 4.000,00 КМ 

5. Шаховски клуб „Леотар+“ 3.000,00 КМ 

6. Клуб фудбала „Леостарс“ 2.400,00 КМ 

7. Стонотениски клуб „Свети Сава“ 2.400,00 КМ 

8. Ловачко друштво „Леотар“ 2.000,00 КМ 

9. Фудбалски клуб „Викторија“      1.600,00 КМ 

10. Тениски клуб „Тини“ 2.160,00 КМ 

11. Спелеолошко друпштво „Зелена 

брда“  
1.200,00 КМ 

12. Карате клуб „Требиње“ 1.600,00 КМ 

13. Клуб борилачких спортова „Карате-

ју јутсу“  
1.600,00 КМ 

 

III 

Планирана средства из тачке II овог рјешења Одјељење за 

финансије ће дозначавати на жиро - рачуне спортских 

организација сразмјерно извршењу Буџета.  
 

IV 

Корисници средстава обавезни су Одјељењу за финансије и 

Одјељењу за друштвене дјелатности достављати кварталне 

извјештаје о намјенском утрошку средстава. 
 

V 

Надзор над намјенским трошењем средстава вршиће др 

Митар Мрдић и Миро Гредо, службеници Градске управе 

Града Требињa. 
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VI 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требињa“. 
 

Број:11-66-9-5/18                        Замјеник Градоначелника 

Датум:14.12.2018. године                  Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

58. Статута Града Требињa („Службени гласник Града 

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

градоначелника Града Требиња, донио је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

I 

Средства Буџета Града Требиња планирана за финансирање 

програма развоја спорта на подручју града Требиња за 2019. 

годину, у износу од 400.000,00 КМ, распоређују се како 

слиједи: 
 

- Грант за спортске организације 

- (грант се реализује путем јавног 

позива) 

335.000,00 КМ 

- Грант за одржавање, изградњу и 

реконструкцију спортских објеката, 

као и набавку опреме и реквизита 
34.000,00 КМ 

- Грант за школски спорт 3.000,00 КМ 

- Грант за припреме и учешће 

перспективних и врхунских спортиста 

на међународним такмичењима 

8.000,00 КМ 

- Грант за усавршавање спортских 

стручњака и спортских радника 
5.000,00 КМ 

- Грант за обезбјеђивање услова за 

спортске активности инвалидних лица 
3.000,00 КМ 

- Грант за награде за постигнуте 

спортске резултате 
4.000,00 КМ 

- Грант за резерву 8.000,00 КМ 
 

II 

Расподјела средстава гранта за спортске организације 

дефинисаће се Јавним позивом. 
 

III 

Корисници средстава осталих грантова обавезни су 

Одјељењу за финансије и Одјељењу за друштвене 

дјелатности достављати кварталне извјештаје о намјенском 

утрошку средстава. 

Надзор над намјенским трошењем средстава вршиће др 

Митар Мрдић и Миро Гредо, службеници Градске управе 

Града Требињa. 

IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требињa“. 
 

Број:11-66-140/18                        Замјеник Градоначелника 

Датум:24.12.2018. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 55. став 2. и члана 59.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 58. и 59. 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 

2018. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/17, 6/18 и 10/18), Замјеник градоначелник Града 

Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње на План и 

програм утрошка средстава планираних за финансирање 

капиталних инвестиција (План и програм број: 417/18 од 

28.11.2018. године). 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге 

закључак број: 11-400-559/18 од 11.10.2018. године. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-676/18                      Замјеник Градоначелника 

Датум:10.12.2018. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 55. став 2. и 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 2018. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 15/17, 6/18 и 10/18), Замјеник  

градоначелника Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се 

умањују сљедеће позиције: 

У оквиру Одјељења за општу управу: 

- 4123 - расходи за режијски материјал за износ од 

5.000 КМ, 

У оквиру Одјељења за финансије: 

- 6311 – издаци по основу ПДВ-а за износ 19.170 

КМ, 

У оквиру Одјељења за инспекцијске и послове комуналне 

полиције: 

- 4129 – остали некласификовани расходи за износ 

300 КМ, 

У оквиру Стручне службе Скупштине: 

- 4129 – остали некласификовани расходи за износ 

од 1 КМ, 

У оквиру Одјељења за друштвене дјелатности: 

- 4152 - грант ЈУ Болница Требиње за износ 17.500 

КМ, 

У оквиру Стручне службе Градоначелника: 

- 4152 - грантови у земљи – суфинансирање 

пројеката од интереса за град за износ 20.000 КМ, 
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У оквиру Одјељења за стамбено комуналне послове: 

- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 20.000 

КМ, 

У оквиру Територијалне ватрогасне јединице: 

- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за 

износ од 10.000 КМ, 

У оквиру Одјељења за борачко инвалидску заштиту: 

- 4126 – расходи по основу путовања и смјештаја за 

износ од 900 КМ, 

- 4152 – грантови у земљи – остали грантови за износ 

од 2.100 КМ, 

У оквиру ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње: 

- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за 

износ од 200 КМ, 

У оквиру ЈУ „Туристичка организација Граа Требиња“: 

- 4113 – расходи за накнаду плате за вријеме 

боловања за износ од 1.700 КМ, 

- 4122 – расходи по основу утрошка енергије, ком., и 

комуниксц. услуга за износ од 1.500 КМ, 

- 4123 – расходи за режијски материјал за износ од 

500 КМ, 

- 4124 – расходи за материјал за посебне намјене за 

износ 2.000 КМ, 

- 4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 500 

КМ, 

- 4126 – расходи по основу путовања и смјештаја за 

износ од 1.500 КМ, 

- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 8.000 

КМ, 

- 6381 – остали издаци за износ од 600 КМ, а  

увећавају позиције: 

У оквиру Стручне службе Градоначелника: 

- 4161 – дознаке грађанима за износ од 6.000 КМ, 

- 4129 – остали некласификовани расходи за износ 

10.000 КМ, 

У оквиру Стручне службе Скупштине: 

- 6114 – издаци за дате зајмове за износ од 1 КМ, 

У оквиру Одјељења за општу управу: 

- 4124 – расходи за материјал за посебне намјене за 

износ 1.000 КМ, 

- 4138 – расходи по основу негативних курсних 

разлика за износ 3.140 КМ, 

- 4152 – грантови у земљи – грант ДВД Ластва за 

износ од 4.800 КМ,  

У оквиру Одјељења за финансије: 

- 4138 – расходи по основу негативних курсних 

разлика за износ 1.700 КМ, 

- 6319 – остали издаци за износ од 1.800 КМ, 

У оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 12.000 

КМ, 

- 5112 – издаци за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и објеката – 

санација ПЦ Тини за износ 14.000 КМ, 

- 5111 – издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката – оборинска одводња у Старом граду за 

износ од 7.000 КМ, 

У оквиру Одјељења за борачко-инвалидску заштиту: 

- 4141 – субвенције по Програму запошљавања 

борачких категорија за износ од 6.100 КМ, 

- 4161 - дознаке грађанима – дознаке супругама 

умрлих бораца 100 КМ, 

У оквиру Одјељења за стамбено комуналне послове: 

- 4124 – расходи за материјал за посебне намјене за 

износ 30 КМ, 

- 5117 – издаци за нематеријалну произведену 

имовину за износ 20.000 КМ, 

У оквиру Одјељења за друштвене дјелатности: 

- 4161 – помоћ за избјегла и расељена лица – 

одрживи повратак у Равно за износ 1.000 КМ, 

У оквиру Одјељења за инспекцијске и послове комуналне 

полиције: 

- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за 

износ 300 КМ, 

У оквиру Територијалне ватрогасне јединице: 

- 4129 – остали некласификовани расходи за износ 

1.000 КМ, 

У оквиру ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње: 

- 5161 – издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара за износ 200 КМ, 

У оквиру ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“: 

- 4111 – расходи за бруто плате за износ од 2.300 

КМ, 

- 4129 – остали некласификовани расходи за износ 

19.000 КМ. 

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:11-400-716/18                      Замјеник Градоначелника 

Датум:20.12.2018. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 55. став 2. и 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 2018. годину („Службени гласник 

Града Треби-ња“, број 15/17, 6/18 и 10/18), замјеник 

Градоначелника Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се 

умањују сљедеће позиције: 

У оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 5111 – издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката за износ од 22.800 КМ (зграда за избјегла и 

расељена лица за 10.800 КМ и водоснабдијевање 

Драженска гора за 12.000 КМ), 

- 5112 – издаци за реконструкцију и адаптацију 

зграда и објеката – Оборинска одводња у Старом 

граду за износ од 7.000 КМ, 

У оквиру Одјељења за привреду: 

- 4126 – расходи по основу путовања и смјештаја за 

износ 800 КМ, 

У оквиру Одјељења за финансије: 

- 4111 – расходи за бруто плате плате за износ од 

3.000 КМ 
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У оквиру ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“: 

- 4112 – расходи за бруто накнаде за износ од 2.000 

КМ, а 

увећавају позиције: 

У оквиру Стручне службе Градоначелника: 

- 4161 – дознаке грађанима за износ од 3.000 КМ, 

- 4129 – остали некласификовани расходи за износ 

2.670 КМ, 

У оквиру Стручне службе Скупштине: 

- 4129 – остали некласификовани расходи за износ 

4.430 КМ, 

У оквиру Одјељења за привреду: 

- 4129 – остали некласификовани расходи за износ 

800 КМ, 

У оквиру Одјељења за финансије: 

- 4113 – расходи за накнаду плате за вријеме 

боловања за износ 3.000 КМ, 

У оквиру Одјељења за друштвене дјелатности: 

- 4152 – грант Градском удружењу пензионера за 

износ 10.000 КМ, 

У оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 7.000 

КМ, 

У оквиру Одјељења за борачко инвалидску заштиту: 

- 4141 – субвенције по Програму запошљавања 

борачких категорија за износ од 1.750 КМ, 

- 4161 - дознаке грађанима – дознаке супругама 

умрлих бораца 950 КМ, 

У оквиру ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“: 

- 4129 – остали некласификовани расходи за износ 

2.000 КМ. 

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:11-400-727/18                      Замјеник Градоначелника 

Датум:25.12.2018. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 55. став 2. и члана 59.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 58. и 59. Статута Града Требиња („Службени 

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

замјеник Градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Одобрава се пренос средстава у висини од 4.430,00 КМ са 

Стручне службе Скупштине – конто 4129 – остали 

непоменути расходи – Слава Града, на рачун број: 

5510300003253152 код Уни кредит банке, Бања Лука, 

Црквеној општини Требиње, на име помоћи за покривање 

дијела трошкова организовања славског ручка поводом 

обиљежавања славе Храма и Града Светог Преображења 

Господњег. 

II 

Обавезује се корисник средстава да Граду Требиње достави 

доказе о намјенском утрошку средстава. 

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:11-400-433-1/18                  Замјеник Градоначелника 

Датум:26.12.2018. године                  Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 55. став 2. и члана 59.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 58. и 59. 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 

2018. годину („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/17, 6/18 и 10/18), замјеник Градоначелник Града 

Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ДВД „Бјеласница“ на План и програм 

утрошка средстава гранта планираног Буџетом Града 

Требиња за 2018. годину у износу од 20.000,00 КМ (План и 

програм број: 03/18 од 21.12.2018. године). 
 

II 

Одобрава се пренос средстава из става I овог Закључка на 

рачун ДВД „Бјеласница“, а на име покривања трошкова 

везаних за реализацију Плана. 
 

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:11-400-718/18                      Замјеник Градоначелника 

Датум:27.12.2018. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

Ha основу чл. 55. став 2. и 59. 3акона о локалној самоуправи 

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

121. став 1. тачка 4. и тачка 11. Закона о службеницима и 

намјештеницима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), чл. 5. и 7. Кодекса понашања службеника у 

Градској односно општинској управи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 18/17) и чл. 58. и 59. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), замјеник Градоначелник Града 

Требиња, донио је 
 

П Р А В И Л Н И К 

о тестирању запослених у Градској управи Града 

Требиња на алкохол и друга средства зависности 
 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђује се: 

1) Забрана рада и доласка на рад под утицајем алкохола и 

других средстава зависности; 
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2) Поступак провјере алкохолисаности и утицаја других 

средстава зависности за вријеме рада и доласка на рад;  

3) Мјере које надлежно лице предузима према 

запосленима који су за вријеме рада и приликом 

доласка на рад затечени под утицајем алкохола и 

других средстава зависности. 
 

Члан 2. 

(1) Забрањено је конзумирање алкохолних пића и других 

средстава зависности у свим просторијама Градске 

управе Града Требиња, осим конзумирања алкохола у 

посебним приликама на одговарајућем мјесту у 

организацији надлежних органа Градске управе. 

(2) Забрањен је долазак на рад као и рад под утицајем 

алкохола или других средстава зависности. 
 

Члан 3. 

(1) Под алкохолисаним стањем, у смислу овог Правилника 

подразумијева се садржај алкохола у организму 

запосленог већи од 0,03 %. 

(2) Стање запосленог под утицајем осталих средстава 

зависности утврђиваће се за сваки случај појединачно. 

(3) Упућивање на тестирање врши руководилац организа-

ционе јединице у оквиру кога је запослени распоређен, 

у случају сумње да је запослени дошао на рад или ради 

под утицајем алкохола или других средстава 

зависности. 

Члан 4. 

(1) Присуство алкохола и других средстава зависности 

утврђиваће се путем тестирања које проводи овлаштена 

здравствена установа са којом Град има уговор. 

(2) Уколико се након тестирања код запосленог у Градској 

управи утврди присуство алкохола и других средстава 

зависности, финансирање тестирања пада на терет 

запосленог, коме ће се за одговарајући износ умањити 

плата у мјесецу у коме је вршено тестирање, а након 

проведеног дисциплинског поступка. 
 

Члан 5. 

(1) Алкотестирање се изводи у одвојеној просторији у 

присуству комисије коју чине три члана: овлашћени 

радник здравствене установе са којом послодавац има 

потписан уговор и два члана испред послодавца. 

(2) Градоначелник рјешењем именује комисију из 

претходног става. 

Члан 6. 

(1) О проведеном тестирању води се записник који 

саставља стручно оспособљена особа која врши 

тестирање. Записник садржи датум, вријеме и мјесто 

извођења тестирања, као и основне личне податке о 

лицу које се тестира (име, презиме, име једног 

родитеља, ЈМБГ, назив радног мјеста и назив 

послодавца). 

(2) У записник се уносе очитани резултати тестирања које 

својим потписом потврђују чланови комисије. Записник 

се овјерава округлим печатом здравствене установе са 

којом послодавац има потписан уговор. Записник се 

ради у три примјерка од којих се један доставља посло-

давцу, један остаје у здравственој установи са којом 

послодавац има потписан уговор, а један тестираном 

лицу. 

(3) На основу Записника овлашћено лице здравствене 

установе са којом послодавац има потписан уговор 

издаје налаз, оцјену и мишљење са интерпретацијом 

резултата. 

Члан 7. 

Уколико резултати тестирања указују на присуство 

алкохола у организму изнад граничне вриједности из члана 

3. став 1, односно присуство других средстава зависности, 

руководилац организационе јединице је у обавези да без 

одлагања према Градоначелнику упути иницијативу за 

покретање дисциплинског поступка против запосленог за 

кога је утврђено да је приступио на рад, односно за вријеме 

рада био под дејством алкохола или других средстава 

зависности. 

Члан 8. 

Одбијање тестирања на присуство алкохола и других 

зависних средстава у организму сматраће се тежом 

повредом радне дужности у смислу члана 121. став 1. тачка 

11. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 9. 

Дисциплински поступак, утврђивање одговорности и 

изрицање дисциплинских мјера провешће се према 

одредбама утврђеним Законом о службеницима и намје-

штеницима у органима јединице локалне самоуправе и 

Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности 

запослених у градској, односно општинској управи. 
 

Члан 10. 

Руководиоци организационих јединица упознаће све 

запослене који су распоређени у оквиру тих јединица са 

одредбама овог Правилника и обезбједиће потписане изјаве 

да су запослени упознати са одредбама овог Правилника.  
 

Члан 11. 

Овај правилник се објављује и на огласној табли Града 

Требиња. 

Члан 12. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
  

Број:11-022-98/18                        Замјеник Градоначелника 

Датум:14.12.2018. године                  Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________________________________ 
 

На основу члана 55. став 2. и 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), Закона о службеницима и намјештеницима 

(„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), Уредбе о 

начелима за унутрашњу организацију и систематизацију 

радних мјеста у градској односно општинској управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 10/17), 

Уредбе о категоријама, звањима и условима за обављање 

послова службеника у јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 10/17), 

Одлуке о оснивању Градске управе Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 8/17) и 

приједлога начелника одјељења и старјешине Терито-

ријалне ватрогасне јединице, замјеник Градоначелника 

Града Требиња, доноси 
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П Р А В И Л Н И К 

о измјенама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста  

Градске управе Града Требиња 
 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних 

мјеста Градске управе Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 9/17, 11/17, 13/17 и 7/18) у даљем 

тексту Правилник, члан 11. мијења се и гласи: 

„У Градској управи успостављено је осам одјељења. У 

Градској управи образују се службе као основне организа-

ционе јединице: Стручна служба Скупштине, Територија-

лна ватрогасна јединица и Стручна служба Градоначелника. 

У оквиру Градске управе образује се Служба за локални 

економски развој, инвестиције и енергетску ефикасност” 
 

Члан 2. 

У члану 38. ријечи „а кабинетом Градоначелника руководи 

шеф кабинета”  се бришу. 

Члан 3. 

У члану 57. тачка 1.2.2. „самостални стручни сарадник за 

радно правни статус запослених и људске ресурсе у 

Градској управи“ у дијелу којим се дефинише број 

извршилаца, број „два (2)“ мијења  се бројем „један (1)“. У 

истом члану тачка 1.5.1. „Шеф одсјека“ брише се.  

У истом члану тачке 1.5.2. „портир” у дијелу којим се 

дефинише опис послова и задатака бришу се ријечи „или 

шеф одсјека”, 1.5.3. ”обезбјеђење у главној згради 

Градске управе Града Требиња” у дијелу којим се дефи-

нише опис послова и задатака бришу се ријечи „шефа 

одсјека“ „и шефу одсјека” и 1.5.11. „шеф бифеа” у дијелу 

којим се дефинише опис послова и задатака бришу се 

ријечи „и шефу одсјека за заједничке послове”. 
 

Члан 4. 
У члану 59.тачка 3.1.1. „Самостални стручни сарадник за 

друштвене дјелатности – координатор“ се брише. 
 

Члан 5. 
У члану 60. тачке 4.3.1. „Шеф одсјека“, 4.3.4. 

„Самостални стручни сарадник за уређење грађеви-

нског земљишта - хидротехнички објекти“, 4.3.7. 

„Самостални стручни сарадник за геодетске послове“, 

бришу се. 

У истом члану тачке 4.3.2. „самостални струни сарадник 

за припрему просторно -  планске документације”, 4.3.3. 

„самостални стручни сарадник за уређење грађевинског 

земљишта и утврђивање накнаде за уређење земљи-

шта”, 4.3.5. „самостални стручни сарадник за капиталне 

пројекте”, 4.3.6. „виши стручни сарадик за уређење 

грађевинског земљишта - објекти електроенергетских 

постројења и мрежа”, у дијелу којим се дефинише опис 

послова и задатака ријечи „шефа одсјека и” бришу се, 4.3.8. 

„стручни сарадник за техничку документацију” и 4.3.11. 

„саостални стручни сарадник за географско информа-

циони систем” у дијелу којим се дефинише опис послова и 

задатака ријечи „шефа одсјека и” и „шефу одсјека и” бришу 

се, 4.3.10. „виши стручни сарадик - контакт са 

грађанима” у дијелу којим се дефинише опис послова и 

задатака ријечи „шефу одсјека и” бришу се. 

Члан 6. 
У члану 61. тачке 5.1.1.  „Самостални стручни сарадник, 

помоћник начелника Одјељења за финансије”, 5.2.4. 

„Виши стручни сарадник за рачуноводство“ бришу се. 
 

Члан 7. 
У члану 62. тачка 6.2.2.  „инкансант -контролор наплате 

паркирања” у дијелу којим се дефиниш е број извршилаца, 

број „седам (7)“ се мијења бројем „шест (6)“. У истом члану 

тачка 6.2.3. „самостални стручни сарадник за контролу 

паркирања“ брише се. 

Члан 8. 
У члану 63. тачка 7.1.4  „Виши стручни сарадник за ППБ 

и ЦЖР“, тачка 7.1.5. „Виши стручни сарадник за РВИ и 

МВИ“ бришу се. У истом члану тачка 7.1.7 „стручни 

сарадник за административно техничке послове“ у 

дијелу којим се дефинише број извршилаца, број „три (3)“ 

мијења се бројем „два (2)“. 
 

Члан 9. 
У члану 64. тачке 8.2.1. „Шеф одсјека“, 8.2.5. 

„Водопривредни инспектор“ брише се, у истом члану у 

оквиру тачака 8.2.7. „урбанистичко - грађевински 

инспектор“, 8.2.11. „инспектор рада“ у дијелу којим се 

дефинише број извршилаца, број „два (2)“ се мијења бројем 

„један (1)“, тачка 8.2.2. „тржишни инспектор“ у дијелу 

којим се дефинише број извршилаца, број „четири (4)“ 

мијења се бројем „три (3)“. У истом члану тачка 8.2.13. 

„Стручни сарадник за административно - техничке 

послове” у дијелу којим се дефинише опис послова и 

задатака ријечи “или шеф одсјека” бришу се. 
 

Члан 10. 
У члану 65. тачке 9.1.1. „Стручни савјетник за правна 

питања“, 9.1.2. „Самостални стручни сарадник за 

протокол“, 9.1.4. “Самостални стручни сарадник за ИТ 

област - систем администратор“, 9.1.6. „технички 

секретар Градоначелника“, бришу се. 

У истом члану иза тачке 9.1.8 додаје се нова тачка 9.1.9.  

која гласи: 

„9.1.9. интерни ревизор  

Опис послова и задатака: 

Учествује у процедуралним радњама ревизије за које га 

задужи Градоначелник. Прати рокове у поступку ревизије и 

о томе обавјештава надлежне руководиоце организационих 

јединица чије је пословање предмет ревизије. Контролише 

усклађеност интерних прописа и извјештаја из рачуново-

дствено финансијске области са законом и другим 

прописима. Прати и примјењује прописе из области интерне 

ревизије. Обавља и друге послове и задатке које му повјери 

Градоначелник. За свој рад одговоран је Градоначелнику. 

Број извршилаца: један (1). 

Група и степен сложености: управно - надзорни, сложени. 

Радно мјесто службеника четврте категорије. 

Услови за вршење послова: ВСС економски факултет или 

други факултет економског смјера или завршен први 

циклус студија са најмање 240 ЕЦТС бодова, три године 

радног искуства у траженом степену образовања, положен 

стручни испит за рад у управи, звање овлашћеног ревизора, 

познавање рада на рачунару.” 
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У члану 65. тачке 9.2. „одсјек за интерну ревизију“, 9.2.1. 

„Шеф одсјека“, 9.2.2 „интерни ревизор”, 9.2.3. „Стручни 

сарадник за административно - техничке послове”, 9.3. 

„Кабинет градоначелника“, 9.3.1. „Шеф кабинета“, 9.3.2. 

„Градски менаџер“, 9.4.3. „Самостални стручни сара-

дник за послове енергетске ефикасности“ бришу се.  
 

Члан 11. 
У члану 67. у оквиру тачке 11.1.7. „Ватрогасац - возач“ у 

дијелу којим се дефинише број извршилаца број „осам (8)“ 

се мијења бројем „пет (5)“. У истом члану тачка 11.1.10. 

„Помоћни радник - магационер“ брише се. 
 

Члан 12. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-103/18                      Замјеник Градоначелника 

Датум:31.12.2018. године                  Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу чл. 55. став 2. и 59. став 1. тачка 12. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и чл. 58. и 59. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17), замјеник Градоначелника Града Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјени и допуни Правилника о 

систематизацији радних мјеста у  

ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјени и допуни Прави-

лника о систематизацији радних мјеста у ЈУ „Екологија и 

безбједност“ Требиње број: 189/18 од 14.12.2018. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-99/18                        Замјеник Градоначелника 

Датум:20.12.2018. године                    Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

 

 

На основу чл. 55. став 2 и 59. став 1 тачка 12. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16)  и чл. 58. и 59. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17), замјеник Градоначелника Града Требиња, даје 
 

С  А  Г  Л  А  С Н  О  С  Т 

на Правилник о измјени Правилника  о унутрашњој 

организацији и систематизацији  радних мјеста у  

ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце 

„Наша радост“ Требиње 
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјени Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији  радних мјеста 

у ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње, број:468/18 од 26.12.2018. године. 

 

II 

Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у Службеном гласнику Града Требиња. 
 

Број:11-022-101/18                      Замјеник Градоначелника 

Датум:31.12.2018. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________________________________ 
 

РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Одлуке о избору 

предсједника Управног одбора и Одлуке о избору 

предсједника Скупштине, извршило је промјену уписа лица 

овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника Трг 

петрал бб у Требињу. 

Из регистра се бришу лица: 

Предсједник Управног одбора, Мрдић Јелена, умјесто ње се 

уписује као нови предсједник Управног одбора Ћеранић 

Нада. 

Предсједник Скупштине, Мрдић Радован, умјесто њега се 

уписује као нови предсједник Скупштине Пудар Немања. 
 

Број: 06-372-69/18                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 26.12.2018. године               Јања Ћапин,с.р. 

________________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 

1. Одлука о расписивању Kонкурса за додјелу стипендија редовним студентима  

првог циклуса студија за 2019. годину,        1 

2. Одлука о условима, начину и висини новчане помоћи за новорођено дијете у 2019. години,  1 

3. Одлука о додјели подстицајних средстава за склапање брака за лица старија од тридесет осам година, 2 

4. Одлука о расподјели гранта дефинисаног као „грант за суфинансирање пројеката  

из социјално – хуманитарних активности“,        3 

5. Одлука о измјени Одлуке о оснивању Градске управе  Града Требиња,    4 

6. Рјешење по Ребалансу,          5 

7. Рјешење о расподјели средства Буџета Града Требиња планирана за финансирање  

програма развоја спорта на подручју града Требиња за 2019. годину,     5  

8. Закључак,            5  

9. Закључак,            5  

10. Закључак,            6  

11. Закључак,            7 

12. Закључак,            7  

13. Правилник о тестирању запослених у Градској управи Града Требиња на алкохол  

и друга средства зависности,         7 

14. Правилник о измјенама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Градске  

управе Града Требиња,          8 

15. Сагласност на Правилник о измјени и допуни Правилника о систематизацији радних мјеста у  

ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње,        10 

16. Сагласност на Правилник о измјени Правилника  о унутрашњој организацији  

и систематизацији  радних мјеста у ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце  

„Наша радост“ Требиње.          10 

 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.     10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Издавач: Скупштина Града Требиња - Стручна служба Скупштине. Улица Вука Караџића бр. 2 

89101 Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби. 

 

 


