СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LVI

Требиње, 11.03.2019. године

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), а у вези са чланом 9. став 2. Закона о боравишној
такси („Службени гласник Републике Српске“, број 78/11 и
106/15), чланa 13. Закона о туризму („Службени гласник
Републике Српске“, број 45/17) и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 11.03.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о висини боравишне таксе
I
У Одлуци о висини боравишне таксе („Службени гласник
Општине Требиње“, број 3/6 и 6/10) тачка I мијења се и
гласи: „Боравишна такса утврђује се у висини 3,00 КМ на
подручју града Требиња“.
II
Тачка IV мијења се и гласи „Средства прикупљена по
основу боравишне таксе распоређују се:
- 80% средстава припада Туристичкој организацији
Града Требиња,
- 20% средстава припада Туристичкој организацији
Републике Српске.
III
У свим тачкама одлуке ријечи: „општине Требиње“
замјењују се ријечима „града Требиња“
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-61/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), а у вези са чланом 10. став 7. Закона о боравишној
такси („Службени гласник Републике Српске“, број 78/11 и
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106/15), члана 13. Закона о туризму („Службени гласник
Републике Српске“, број 45/17) и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 11.03.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о одређивању паушалног износа
боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге
смјештаја у кући за одмор, апартману и
соби за изнајмљивање за сваки кревет (лежај) на
годишњем нивоу
Члан 1.
У Одлуци о одређивању паушалног износа боравишне таксе
за угоститеље који пружају услуге смјештаја у кући за
одмор, апартману и соби за изнајмљивање за сваки кревет
(лежај) на годишњем нивоу („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/16), члан 1. мијења се и гласи: „Одређује
се паушални износ боравишне таксе за угоститеље који
пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби
за изнајмљивање у висини од 30,00 КМ за сваки кревет
(лежај) на годишњем нивоу.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-62/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 5. и 12. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/17, 109/12
и 44/16), члана 19. став 1. Закона о музејској дјелатности
(„Службени гласник Републике Српске“, број 89/08 и 57/12)
и члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
11.03.2019. године, донијела је
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ОДЛУКУ
о измјенама и допуни Одлуке о оснивању музејске
установе Музеј Херцеговине Требиње
Члан 1.
У Одлуци о оснивању музејске установе Музеј Херцеговине
Требиње („Службени гласник Општине/Града Требиња“,
број 3/01 и 5/13) назив одлуке се мијења и гласи: „Одлуку о
оснивању Јавне установе Mатични музеј Херцеговине у
Требињу“.
Члан 2.
У члану 1. ријечи „Музејска установа Музеј Херцеговине
Требиње, (у даљем тексту: Музеј Херцеговине) замјењују се
ријечима „Јавна установа Mатични музеј Херцеговине у
Требињу, (у даљем тексту: Музеј Херцеговине у Требињу).
Иза става 1. додаје се став 2. који гласи: „У цијелом тексту
одлуке ријечи Музеј Херцеговине замјењују се ријечима
Музеј Херцеговине у Требињу“ у одговарајућем падежу.
Члан 3.
У члану 3. ријечи „Матична музејска установа Музеј
Херцеговине Требиње“ замјењују се ријечима „Јавна
установа Mатични музеј Херцеговине у Требињу“.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-63/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), а у вези са чланом 27. став 10. Закона о
угоститељству („Службени гласник Републике Српске“,
број 45/17) и члана 72. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
11.03.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о градским административним таксама
Члан 1.
У Одлуци о градским административним таксама
(„Службени гласник Општине/Града Требиња“, број 1/12,
6/12, 1/13, 9/13 и 4/15) у тексту Tарифа градске
административне таксе, Поглавље V привреда, у тарифном
броју 14. иза става 1. додаје се став 2. који гласи:
„За трошкове категоризације угоститељских објеката из
надлежности органа јединице локалне самоуправе 20,00
KM“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-64/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________
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На основу члана 75. Закона о водама („Службени гласник
Републике Српске“, број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17), члана
14. Правилника о мјерама заштите, начину одређивања,
одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите
(„Службени гласник Републике Српске“, број 76/16), члана
36. став 2. 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
11.03.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању програма санитарне заштите
изворишта „ОКО“
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
I
1) Овом одлуком усваја се Програм санитарне заштите
изворишта „Око“ и уређују мјере заштите изворишта
„Око“ (у даљем тексту: извориште) које се користи за
водоснабдијевање дијела Требиња, а у циљу осигурања
заштите воде и водне средине од намјерног или
случајног онечишћења и од других утицаја који могу
неповољно дјеловати на здравствену исправност воде
или на издашност изворишта.
2) Програм санитарне заштите се доноси на период од
шест година.
II
Величина и границе зона санитарне заштите изворишта
одређени су на основу водоистражних радова садржаних у
Програму санитарне заштите изворишта „Око“ кога је у
септембру 2009. године израдио д.о.о. „Ипин“ – Институт за
примјењену геологију и водоинжењеринг, а у децембру
2018. године новелирао д.о.о. „ИГ“ Бања Лука - Научно
истраживачки институт за грађевинарство.
II ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ
III
1) У складу са Законом о водама, установљене су три зоне
санитарне заштите изворишта и то:
- зона непосредне заштите,
- зона уже заштите и
- зона шире заштите.
2) Појасеви санитарне заштите, у смислу ове одлуке, су у
оквиру или ван било које зоне санитарне заштите,
одређена површина земљишта на којој се спроводе
прописане специфичне мјере санитарне заштите.
IV
Зона непосредне заштите јесте омеђена и ограђена
земљишна површина, са постављеним објектом црпне и
хлоринаторске станице изворишта, а налази се на
катастарској честици означеној као к.ч. број 344 и
представља већ ограђен простор око постројења за
припрему воде.
V
1) Зона уже заштите изворишта јесте тачно одређена и
омеђена земљишна површина неправилног облика, са
на њој постављеним објектима који нису искључиво
водопривредни и у те сврхе изграђени, али испуњавају
услове за функционисање прописане Правилником, као
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и прилазним и унутрашњим путевима и другим
објектима који служе непосредно изворишту.
2) Ужој зони заштите изворишта припадају сљедеће
катастарске честице означене са к.ч. број: 344 (сјеверна
граница ријека Требишњица односно акумулација
Требињско језеро, источно између координата 6 533
250 и 6 535 500, 345, 346, 347, 351, 352, 353, 354, 355,
940 (сјеверно од координате 6 533 590 до координате 6
534 500 и источно од координате 4 726 490 до 4 727
000), 940 (сјеверно од координате 6 534 840 до 6 535
090 и источно од координата 4 725 500 и 4 725 870),
1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056,
1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074,
1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083,
1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092,
1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1105, 1115, 1021, 1023,
1024, 1025, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 940
(сјеверно од координате 4 724 640 између координата 6
536 190 и 6 536 930 и западно од координате 6 536 930
између координата 4 724 640 и 4 724 810), 1129, 1130,
1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139,
1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146/1, 1146/2, 1047,
1048, 1049, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156,
1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165/1,
1165/2, 1165/3, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172,
1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181,
1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 940
(сјеверно од координате 4 725 000 између координата 6
537 055 и 6 538 250 и западно од координате 6 538 250
између координата 4 725 750 и 4 726 125), 2807 (јужно
од координате 4 726 750 између координата 6 537 075 и
6 537 750), 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902,
903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914,
915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926,
927, 928, 929, 930 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938,
889, 890, 940 (западно од координате 6 536 750 између
координата 4 726 680 и 4 727 250 и јужно од координате
4 727 250 између координата 6 536 475 и 6 536 750),
940, јужно од координате 4 727 500 између координата
6 535 770 и 6 535 925), 344 јужно од координате 4 727
500 између координата 6 535 500 и 6 535 770 и западно
од координате 6 535 500 између координата 4 727 500 и
ријеке Требишњице на сјеверу.
VI
1) Зона шире заштите изворишта јесте тачно одређена и
омеђена земљишна површина неправилног облика, са
на њој постављеним објектима који нису искључиво
водопривредни и у те сврхе изграђени, али испуњавају
услове за функционисање прописане Правилником, као
и прилазним и унутрашњним путевима и другим
објектима који служе непосредно тој зони.
2) Широј зони припадају сљедеће катастарске честице
означене са к.ч. број: 344 (сјеверна граница ријека
Требишњица, односно акумулација Требињско језеро и
западно од координате 6 533 250, 406 (западно од
координате 6 532 750 и 6 533 250), 407, 373 источно од
координате 6 522 750 између координата 4 728 535 и
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4728 865), 941 (сјеверно од координате 4 726 625), 942,
943, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 940
(јужно од координате 4 727 000 између координата 6
533 620 и 6 534 500 и западно од координате 6 534 500
између координата 4 726 490 и 4 727 000), 980, 981, 982,
983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 995, 996, 997,
998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012/1, 1012/2, 1013, 1014, 1015,
1016, 1017, 1018, 1019/1, 1019/2, 1020/1, 1020/2, 1021,
1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1098,
1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1114,
1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1126, 1127, 1128,
1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199,
1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208,
1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217,
1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226,
1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234/1, 1234/2,
1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240/1, 1240/2, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251,
1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260,
1261, 1262, 1270, 1271/1, 1271/2, 1271/3, 1272, 1273,
1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282,
1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,
1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301,
1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310,
1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319
1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328,
1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337,
1338, 1339/1, 1339/2, 1340, 2583 (сјеверно од
координате 4 723 500 између координата 6 535 250 и 6
535 640), 1346 (сјеверно од координате 4 722 375 и
између 6 535 015 и 6 540 000), 2807 (западно од
координате 6 540 000 до пресјека са тригонометром),
2303, 2304, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288,
2290, 344 (западно од координате 6 535 750 између
координата 4 727 750 и сјеверно од ријеке Требишњице), 2807 (западно од координате 6 537 000 и између
координата 4 727 000 и 4 727 750), 2807 (западно од 6
537 750 и између 4 726 750 и 4 727 000).
III МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ У ЗОНАМА И ПОЈАСЕВИМА
САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА
VII
1) На подручју зоне непосредне заштите примјењују се,
поред забрана које се односе на зону уже заштите и
зону шире заштите, и забране свих активности које
нису везане за планско пружање услуга водоснабдијевања и одржавања воде.
2) Простор зоне непосредне заштите може се у функцији
чишћења простора користити само као сјенокос, али без
употребе било које врсте прихрањивања травњака или
употребе било каквих заштитних средстава за биље и
слично.
3) Правно лице које управља системом водоснабдијевања
који се налази у оквиру зоне непосредне заштите
надлежно је за искључиво коришћење земљишта те
зоне.
VIII
1) Режим кретања људи и средстава у зони непосредне
заштите врши се искључиво у складу са планом рада
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запослених у објектима у тој зони и у складу са
потребама одржавања зоне, као и надлежним инспекцијским органима и изузетно лицима која се у оквиру
стручног усавршавања упознају са радом водовода, о
чему се води књига посебне радне евиденције.
2) О свим посјетама лица и средстава која нису радно
ангажована на пословима водоснабдијевања у зони,
мора се водити посебна евиденција кроз књигу посјета,
у коју се уписују пуна имена, адресе становања и
својства лица која тренутно бораве у зони, односно
назив и тип средства, дужина боравка и сврха боравка у
зони.
IX
У зони уже заштите забрањено је:
- извођење свих активности које су забрањене у зони
шире заштите;
- изградња индустријских погона, занатских радњи,
пољопривредних објеката и складишта грађевинског
материјала, осим мањих погона који не употребљавају и
не производе опасне и штетне материје, које су
наведене у Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде и Правилнику о условима
за испуштање отпадних вода у јавну канализацију и
уколико добију водопривредну сагласност или дозволу
Јавне установе „Воде Српске“;
- изградња путева, жељезничких пруга, паркиралишта и
резервоара било које намјене, уколико се не спроведу
мјере заштите у складу са најбоље доступним техникама и уколико за ту дионицу не добију водопривредну
сагласност или дозволу Јавне установе „Воде Српске“;
- изградња колектора канализације, осим непропусног,
који служи само за објекте који су на том подручју;
- изградња рибњака;
- изградња терена за камповање, спортских терена,
туристичких и стамбених објеката колективног становања;
- транспорт радиоактивних или других за воду штетних и
опасних материја без посебних најава и спровођења
мјера посебне пратње и заштите кроз та подручја и уз
спровођење плана за акцидентна загађења;
- свако ускладиштење нафте и нафтних деривата;
- свака рударска и грађевинска дјелатност којом се
оштећује заштитни покров или омогућује отворено
сакупљање воде, осим активности испитивања које су
предвиђене и служе функцији водоснабдијевања;
- отварање шљункара и пјешчаника, тресетишта, позајмишта глине, засјека, каменолома, предузимање било
којих пољопривредних и шумарских захвата којима би
могла бити оштећена активна зона тла или смањена
дебљина кровине, поспјешила или убрзала ерозију тла,
осим радњи које то спречавају;
- постављање торова, осим испаше;
- отворено ускладиштење и примјена хемијских средстава штетних за земљиште и воду, пестицида и средстава
за регулисање и раст биља;
- логоровање и купање у површинским водама;
- прање возила, радних машина и уређаја, као и замјена
уља, резервних дијелова и слично;
- отварање нових гробља и укопавање на постојећим
гробљима;
- површинско и дубинско минирање;

-
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употреба земљишта у пољопривредне сврхе, осим
ливада и органске производње ратарских биљака без
коришћења стајњака, минералних ђубрива и пестицида.

X
У зони шире заштите изворишта забрањено је:
- упуштање отпадних вода у земљиште;
- изградња објеката базне индустрије који испуштају
радиоактивне или друге за воду штетне и опасне
материје или отпадне воде (рафинерије нафте, нуклеарни реактори, металопрерађивачки погони, хемијске
фабрике и друго);
- одлагање, задржавање или одстрањивање увођења у
подземље радиоактивних материја;
- одлагање, задржавање, увођење у подземље за воду
опасних и штетних материја наведених у Правилнику о
условима испуштања отпадних вода у површинске воде
и Правилнику о условима за испуштање отпадних вода
у јавну канализацију, осим ако се не ради о материјама
које се могу испуштати у јавну канализацију и ако су те
штетне материје у потпуности одведене непропусном
канализацијом изван утицајног подручја;
- изградња цјевовода за течности које су штетне и опасне
за воду;
- ускладиштење радиоактивних и других за воду штетних
и опасних материја, осим ускладиштења лож уља за
домаћинство и погонског горива за пољопривредне
машине, ако су спроведене најбоље доступне технике,
као што су сигурносне мјере за изградњу, довоз,
пуњење, ускладиштење и употребу;
- изградња резервоара и претакалишта за нафту и нафтне
деривате, радиоактивне и остале за воду опасне и
штетне материје;
- извођење истражних и експлоатационих бушотина за
нафту, земни гас, минералну воду, радиоактивне
материје и израда подземних складишта;
- отворено ускладиштење и примјена вјештачког ђубрива
и других пестицида;
- коришћење отпадних вода у пољопривреди, укључујући и оборинске воде са саобраћајних површина, те
упуштање ових вода у акумулацију или њене притоке;
- изградња насеља, болница, одмаралишта, индустријских и занатских погона, осим ако се отпадне воде из
њих не одводе у цјелости непропусном канализацијом
изван зоне заштите;
- изградња сточних, перадарских и других фарми и
товилишта;
- изградња полетно - слетних стаза у ваздушном
саобраћају;
- изградња војних складишта и сличних војних објеката;
- изградња жељезничких и аутобуских станица и аутотранспортних терминала;
- изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода и
уређаја за спаљивање смећа;
- изградња нових гробаља и проширење постојећих
(хуманих и сточних);
- формирање депоније чврстог отпада, планирки,
мрциништа, ауто - отпада и старог жељеза;
- употреба материјала штетних за воду приликом
изградње објеката (нпр. смоле, битуменизирани
материјали, шљака и слично);
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пражњење возила за одвоз фекалија;
упуштање у земљиште расхладних и термалних вода;
отварање ископа у површинском заштитном слоју осим
на мјестима изградње објеката;
експлоатација минералних сировина;
прање возила и замјена уља уз површинске воде;
напајање стоке из површинских вода и гоњење стоке
преко водотока;
комерцијални узгој рибе осим биолошког одржавања и
порибљавања у природним токовима;
крчење шума и друге дјелатности које изазивају ерозију
земљишта.
XI
Зоне санитарне заштите се обиљежавају одговарајућим
знаковима на коме је саобраћајни знак „опасност на
путу” и то на приступним путевима, што изводи Правно
лице које управља системом водоснабдијевања.
Сваки од предвиђених знакова је облика, димензија и
размјере које се налазе у Прилогу 1 важећег Правилника о мјерама заштите, начину одређивања,
одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите.
Знакови којима се обиљежавају зоне, односно појасеви
санитарне заштите морају бити постављени на све
путне правце и саобраћајнице које долазе до зоне или
појаса, а на путеве и саобраћајнице које пролазе кроз
зону или појас знак се поставља на улазу и излазу из те
зоне односно појаса, на њиховим границама.
Основна боја подлоге знака је плава, са бијелим
словима у датој размјери, осим знака опасности чија
подлога је жуте боје, оивичена црвеном траком и на
средини узвичником црне боје, са ћириличним и
латиничним писмом на енглеском језику.
Све боје и натписи обавезно се раде у флуоресцентној
техници, ради читљивости и ноћу са ограниченим
освјетљењем.
XII
Градска управа Града Требиња на чијој се територији
налази извориште, а које се користи за снабдијевање
становништва водом за пиће, као и ЈП „Водовод“ а.д.
Требиње, које обавља дјелатност производње и
дистрибуције воде, одговорни су за спровођење мјера
заштите, посредством својих одговорних органа и
појединаца.
Одговорни појединци за спровођење мјера заштите су
директор и технички директор ЈП „Водовод“ а.д.
Требиње и начелник Одјељења за стамбено комуналне
послове Града Требиња.

IV НАДЗОР
XIII
1) Послове инспекцијског надзора над спровођењем
одлуке врше органи градске и републичке инспекције
као и комунална полиција сходно законима којима се
уређује њихов рад.
2) За спровођење мјера заштите одговорни су и
Министарство здравља и социјалне заштите и Министарство пољоприведе, шумарства и водопривреде у
границама надлежности које су дужни предузети у
складу са Законом о водама и Правилником о мјерама
заштите, начину одређивања, одржавања и обиљежавања зона санитарне заштите.
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V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
XIV
За случајеве непридржавања одредаба ове
примјењиваће се казнене одредбе Закона о водама.

одлуке

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
XV
Карте зона санитарне заштите из ставова IV, V и VI ове
одлуке, саставни су дио одлуке и не објављују се.
XVI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-67/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________
На основу члана 22. Закона о комуналним дјелатностима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 и
100/17) и на основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), као и члана 36. став 2. тачка 2. 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 11.03.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима

Члан 1.
Члан 16. Одлуке о комуналним дјелатностима („Службени
гласник Града Требиња“, број 6/14, 8/17 и 9/18) мијења се и
гласи:
„Број бодова за израчунавање накнаде за стамбене,
пословне, производне и друге просторе износи од: 140 до 80
- I зона
140
- II зона
120
- III зона
110
- IV зона
100
- V зона
90
- VI зона
80.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-68/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________
На основу члана 2. Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број 6/06, 44/07, 84/09,
48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), члана 2. Закона о
безбједности саобраћаја на путевимa Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 63/11) и члана
36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 11.03.2019.
године, донијела је

Датум: 11.03.2019. год.
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ОДЛУКУ
о измјенама и допуни Oдлуке о безбједности саобраћаја
на подручју града Требиња

ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности у
својини Града Требиња

I
Тачка Х подтачка 1. Одлуке о безбједности саобраћаја на
подручју града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 9/18), мијења се и гласи:
„Забрањује се заустављање и кретање свим возилима на
тротоарима, пјешачким и бициклистичким стазама, зеленим
површинама и подручју градског парка, осим паркирања на
дијеловима тротоара гдје је то саобраћајним знаком
регулисано.“
II
Тачка XXI подтачка 1. алинеја 1. мијења се и гласи:
„је возило паркирано на зеленој површини, подручју
градског парка, пјешачким стазама или тротоарима;“

I
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметања - лицитације
продаја грађевинског земљишта, односно грађевинске
парцеле у својини Града Требиња која је означена као:
- к.ч. број 608/82 (стари операт) К.О. Горица, описана као
Градилиште, ГРАДИЛИШТЕ, површине 410 m2,
уписане у зк. ул. број 23, власништво Града Требиња са
1/1 дијела што одговара к.ч. број 118/27 К.О. Горица 1
(нови операт), површине 410 m2 уписана у Пл. број 497,
посјед Град Требиње са 1/1 дијела.

III
Тачка XXII подтачка 1. алинеја 1. мијења се и гласи:
„је аутобус паркиран на зеленој површини, подручју
градског парка, пјешачким стазама и тротоарима;“
IV
У тачки L, у подтачки 1. износ новчане казне од 30,00 КМ
замјењује се износом од 50,00 КМ.
Подтачка 1. aлинеја 1. тачке L мијења се и гласи:
„возач који зауставља или паркира возило на тротоару,
пјешачкој или бициклистичкој стази или зеленој површини
(тачка 10.).
V
Иза тачке L додаје се тачка L a) која гласи:
1. „Новчаном казном од 200,00 КМ казниће се возач
моторног возила који зауставља или паркира возило на
подручју градског парка.
2. „Новчаном казном од 250,00 КМ казниће се одговорно
лице у правном лицу власнику моторног возила које је
заустављено или паркирано на подручју градског парка.
3. „Новчаном казном од 400,00 КМ казниће се правно
лице као власник моторног возила које је заустављено
или паркирано на подручју градског парка.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-69/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и
60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске
и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 20/12) 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 11.03.2019. године, донијела је

II
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке I
ове одлуке, као и остали услови продаје утврдиће се
Огласом о продаји грађевинског земљишта у својини Града
Требиња, у складу са Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
III
За учешће у поступку усменог јавног надметања лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу
од 10% од почетне продајне цијене, а на Јединствени рачун
Трезора Града Требиња број 571-080-00001093-48 код
Комерцијалне банке, са назнаком броја огласа, најкасније
до дана који је огласом одређен за одржавање усменог
јавног надметања - лицитације.
IV
1) Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће
се закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити
купопродајну цијену на Јединствени рачун Трезора
Града Требиња број 571-080-00001093-48 код Комерцијалне банке.
2) Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року
од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о
чему ће се сачинити Записник о примопредаји.
V
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем огласа у
средствима јавног информисања и то најкасније 15 дана
прије дана одређеног за дан усменог јавног надметања лицитације. Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на
огласним таблама и објавити на званичној интернет
страници Града Требиња.
VI
Поступак усменог јавног надметања - лицитације
грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-70/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________

Датум: 11.03.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 50. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 11.03.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о разрјешењу начелника Одјељења за инспекцијске и
послове комуналне полиције

Број: 2 - Страна:

7

На основу члана 55. став 3. тачка 3. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана
39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана
36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 11.03.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о разрјешењу начелника Одјељења за стамбено
комуналне послове

I
Господин Бојан Чворо се разрјешава са мјеста начелника
Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције,
на лични захтјев.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

I
Госпођица Јања Ћапин се разрјешава са мјеста начелника
Одјељења за стамбено комуналне послове.

Број:09-013-71/19
Датум:11.03.2019. године

Број:09-013-73/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________

___________________________________________________

На основу члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 25/03 и
41/03), члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 55. став 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана
36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 11.03.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
инспекцијске и послове комуналне полиције

На основу члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 25/03 и
41/03), члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 55. став 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана
36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 11.03.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
стамбено комуналне послове

I
Господин Ђорђе Миљановић, бечлор грађевинарства
хидротехничког и општег смјера, именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за инспекцијске и послове
комуналне полиције у Градској управи Града Требиња.

I
Господин Бојан Чворо, инжињер електротехнике, именује
се за вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено
комуналне послове у Градској управи Града Требиња.

II
Именовани ће обављати послове вршиоца дужности
начелника Одјељења за инспекцијске и послове комуналне
полиције до коначног избора и именовања начелника тог
Одјељења по објављеном конкурсу.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-72/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________

II
Именовани ће обављати послове вршиоца дужности
начелника Одјељења за стамбено комуналне послове до
коначног избора и именовања начелника тог Одјељења по
објављеном конкурсу.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-74/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________
На основу члана 85. а у вези са чланом 83. став 1. Закона о
предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“, број 79/15), члана 39. став 2.

Датум: 11.03.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

алинеја 33. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), тачке 8. алинеја 1.
Одлуке о утврђивању критеријума за избор, именовање и
разрјешење органа у јавним установама и јавним
предузећима чији је оснивач Град Требиње („Службени
гласник Града Требиња“, број 4/17), члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је
ОДЛУКУ
I
Господин Александар Вукановић разрјешава се са мјеста
вршиоца дужности директора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“
Требиње.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-75/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________
На основу члана 39. став 2. алинеја 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 25/03 и 41/03 ), члана 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150.
Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина
Града Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности директора Јавне
установе за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње

Број: 2 - Страна:

8

На основу члана 39. став 2. алинеја 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), 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, 8/17 и 9/18),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана
11.03.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
I
Господин Васо Мијановић разрјешава се са мјеста вршиоца
дужности директора Јавне здравствене установе „Дом
здравља“ Требиње, на лични захтјев.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-77/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 39. став 2. алинеја 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 25/03 и 41/03 ), члана 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150.
Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина
Града Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности директора Јавне
здравствене установе „Дом здравља“ Требиње
I
Госпођа Бранка Драшковић, специјалиста опште хирургије,
именује се за вршиоца дужности директора Јавне
здравствене установе „Дом здравља“ Требиње.

I
Госпођица Јања Ћапин, дипломирани економиста, именује
се за вршиоца дужности директора ЈУ за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње.

II
Именована ће обављати послове вршиоца дужности
директора до коначног избора директора Јавне здравствене
установе „Дом здравља“ Требиње.

II
Именована ће обављати послове вршиоца дужности
директора до коначног избора директора ЈУ за предшколско
васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње.

III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-76/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________

Број:09-013-78/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је

Датум: 11.03.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о остваривању Програма рада
Скупштине Града Требиња за период октобар –
децембар 2018. године.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-45/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12
и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Требиње за 2019. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-46/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

Број: 2 - Страна:

9

ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Дом
младих“ Требиње за 2019. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-48/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Центар за
информисање и образовање“ Требиње за 2019. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-49/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________

________________________________________________________________

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

1.

2.

Прихвата се Програм рада Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша
радост“ Требиње за 2019. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-47/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је

2.

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Културни
центар“ Требиње за 2019. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-50/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК

Датум: 11.03.2019. год.
1.
2.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Туристичка
организација Града Требиња“ Требиње за 2019. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-51/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Програм рада Јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Требиње за 2019. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-52/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Програм рада Јавне здравствене установе
„Апотека“ Требиње за 2019. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-53/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Прихвата
се
Програм
рада
Јавне
„Требињеспорт“ Требиње за 2019. годину.

установе

2.

Број: 2 - Страна:
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Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-54/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Програм рада Матичне музејске установе
„Музеј Херцеговине“ Требиње за 2019. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-55/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Народна
библиотека“ Требиње за 2019. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-56/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Агенција за
развој малих и средњих предузећа Града Требиња“
Требиње за 2019. годину.

Датум: 11.03.2019. год.
2.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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

Број:09-013-57/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

2.

Број: 2 - Страна:
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Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-60/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________

___________________________________________________

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07, 109/12 и
44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 36. став 2. тачка 9. и члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК

1.
2.

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Екологија и
безбједност“ Требиње за 2019. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-58/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Српске, број 75/04 и 78/11),
тачке X и XI Одлуке о оснивању ЈП „Радник“ д.о.о.
Требиње („Службени гласник Града Требиња“, број 15/16 и
1/17), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Програм рада Јавног предузећа „Радник“
Требиње за 2019. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-59/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18) и тачке XVII Одлуке о
оснивању Аграрног фонда Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 1/17 и 15/17), Скупштина
Града Требиња, на сједници одржаној дана 11.03.2019.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Прихвата се Програм рада Аграрног фонда Града
Требиња за 2019. годину.

1.
2.

Прихвата се Извјештај о реализацији Програма развоја
спорта града Требиња за 2018. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-65/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

___________________________________________________
На основу члана 39. став 2. тачка 23. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), 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, 8/17 и 9/18),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана
11.03.2019. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Извјештај о раду Одбора за жалбе за 2018.
годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-66/19
Датум:11.03.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 97/16) и члана
73. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) замјеник
Градоначелника Града Требиња, донио је
ОДЛУКУ
о усвајању Акционог плана за кохезију заједнице
за 2019.годину Градa Требиња
I
Усваја се Акционог плана за кохезију заједнице за 2019.
годину Градa Требиња. Саставни дио ове Одлуке је
Акциони плана за кохезију заједнице за 2019. годину Градa
Требиња.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“ .

Датум: 11.03.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 11-111-38/18
Замјеник градоначелника
Датум: 31.12.2018. године
Мирко Ћурић,с.р
___________________________________________________
АКЦИОНИ ПЛАНА ЗА КОХЕЗИЈУ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ ГРАДA ТРЕБИЊА
1.

УВОД

Акциони план кохезије заједнице је настао као резултат
континуираног опредјељења и настјоања Града Требиња да,
у партнерству са свим његовим становницима, гради
стабилну, просперитетну, толерантну, отворену и за живот
угодну средину. На основу иницијативе Мисије ОЕБС-а у
БиХ и требињске коалиције „Стоп предрасудама“, Град
Требиње је средином 2018. прихватио приједлог да се
изради овај Акциони план, чија је главна сврха јачање
повезаности, разумијевања и јединства унутар наше
заједнице, као и превентивна борба против нетрпељивости,
нетолеранције и других појава које могу довести до
инцидената, или који могу представљати сигурносну
пријетњу. Дјела почињена из мржње су заснована на
предрасудама и дешавају се свуда, јер ниједно друштво није
отпорно на посљедице предрасуда, нетолеранције и
нетрпељивости. Поједина дјела почињена из предрасуда у
себи носе потенцијал и могуће смањене безбједности, па
чак и сјеме могућих већих инцидената, или сукоба, с
обзиром на то да могу ескалирати, како у броју, тако и у
степену насиља. Ако се препознају као таква и ако се
предузму одлучне и одговарајуће мјере, тај круг се може
зауставити. У сврху израде овог Акционог плана,
градоначелник Требиња је оформио радну групу за израду
плана, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Требињу. Сет
активности предложених овим Акционим планом
представља, не само мјере које је потребно контунирано
предузимати како би се спријечили потенцијални
инциденти који у својој основи имају предрасуде, него које
ће допринијети и промоцији Требиња као толерантне и
отворене средине. Усвајањем Акционог плана кохезије
заједнице, овај процес не престаје. Упознавање шире
заједнице са његовим садржајем, као и његово спровођење,
од велике су важности, не само за остваривање зацртаних
циљева, него и за генерално упознавање већег броја
становника са овом тематиком и зашто је она важна. А
одржавање стабилне безбједносне ситуације, те амбијента у
којем ће се сигурним и прихваћеним осјећати и сви
становници Требиња, као и они коју му долазе у посјету је и
задатак, и обавеза, и привилегија свих оних које желе
видјети Требиње као толерантну и отворену средину,
пожељну за живот и улагање.
2.

О ГРАДУ ТРЕБИЊУ

Требиње је најјужнији град Републике Српске и Босне и
Херцеговине. Налази се у долини ријеке Требишњице, на
тромеђи БиХ, Црне Горе и Хрватске. Надморска висина
урбаног дијела града је око 275 m. На значајној је
раскрсници путева између континенталне и јужне Европе, а
удаљен је од Дубровника 27 km, од Мостара – 115, Бања
Луке - 360, Никшића – 70, Подгорице – 120, Херцег Новог –
38, Сарајева – 230, Београда – 480 km.
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Територија данашњег Требиња заузима простор од 904 km².
Према посљедњим процјенама, Требиње има око 32000
становника, који живе у 18 мјесних заједница, од чега, више
од 75% њих живи у урбаном дијелу. Поред припадника
конститутивних народа, на територији Требиња живе и
припадници неколико националних мањина, као и они који
су се изјаснили као остали.
Ово подручје је веома богато природним потенцијалима
(умјерена клима, вода, сунце, вјетар итд.), који још увијек
нису довољно искориштени. Привреда се највећим дијелом
ослања на електроенергетски сектор, а у посљедње вријеме
се даје предност интензивном развоју пољопривредно прехрамбене производње, као и развоју туристичке понуде
и предузетништву у туризму, пошто Требиње за ове двије
гране има значајне компаративне предности.
Богато културно - историјско насљеђе, клима и повољан
географски положај, значајно су утицали да у пројекцији
будућности и развоја Требиња, туризам заузме посебно
стратешко мјесто. Нарочиту пажњу бројних туриста привлачи утицај разних цивилизација које су током вијекова
оставиле свој траг, што се највише може видјети на
архитектури уже градске језгре. Ту је Стари град, или
Кастел, са својим уским уличицама, волтовима, капијама и
старинским каменим здањима, Осман - пашином џамијом,
Музејом Херцеговине. Непосредно у близини Старог града
су и Катедрална црква Блажене Дјевице Марије, у Градском
парку је Црква Преображења Господњег, а ту су и бројне
грађевине из аустоугарског времена. Кроз Требиње протиче
ријека Требишњица, најдужа понорница у Европи, на којој
је изграђен познати Арсланагића (Перовића) мост, дјело
необичне архитектонске вјештине и љепоте, поред којег је и
црквица, крај које је сахрањен требињски жупан Грд – под
најстаријим стећком у читавој БиХ.
У Требињу и његовој околини су и неки најпознатији
средњевјековни манастири, као што су манастир Св. Петра
и Павла, Завала, Тврдош и Дужи, док је на брду Црквина
изнад Требиња Херцеговачка Грачаница, која чува и гроб
познатог требињског пјесника, Јована Дучића. Туристичку
понуду града допуњују и оближња излетишта – Јазина,
Убла, Ластва, Студенац, бројни ресторани са љетњим
баштама, хотели и мотели и други смјештајни капацитети.
Историјска ретроспектива свједочи да је Требиње одувијек
важило за културни центар и у Херцеговини, али и шире.
Богато насљеђе, бројни културни и историјски споменици,
широка културна традиција и савремене тенденције, спајају
се у јединственом амбијенту града. Требиње је данас
савремена заједница, са бројним преференцијама попут
народне традиције, музике, позоришта, филма, књижевности и другог савременог културног стваралаштва.
Судећи по истраживањима, културне преференције се
базирају на синтези традиционалних и савремених
културних облика, гдје се поштују и цијене сви културни
токови које смо наслиједили, као и нови којима тежимо,
кроз све чешће раслојавање монокултурне традиције и
уважавање мултикултуралног насљеђа које нам је у
прошлости повјерено. Културна политика локалне заједнице, дефинисана посљедњих година, отјеловљена кроз
бројне манифестације и садржаје, дају Требињу сасвим
нову димензију, гдје култура осим духовне потребе, постаје
све више и замајац развоја заједнице.

Датум: 11.03.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Током посљедње деценије Требиње је постало економски,
здравствени, културни, образовни, спортски и духовни
центар. Слику Требиња као културног, образовног и духовног центра, подупиру многе образовне установе, школе,
факултети, музеј, легати, галерије, ликовне колоније,
аматерска позоришта, културно - умјетничка друштва и
многобројне културне манифестације. Ту су и спортски
клубови и удружења, те организације цивилног друштва.
Град Требиње свакодневно посјећује све већи број гостију
из оближњих градова, укључујући и оне из Хрватске и Црне
Горе, а у љетњој сезони су ту и бројни гости из других
земаља.1
Горе наведено упућује на важност одржавања достигнутог
нивоа безбједности, у складу са новим околностима и
новим трендовима, као и потребу сталног његовања добрих
међуљудских односа унутар саме заједнице, као и између
њених различитих група, уз константан рад на подршци
толеранцији и промоцији Требиња као отворене средине.
Да би се то постигло, потребно је плански и усаглашено, уз
укљученост шире јавности и што већег броја релевантних
институција и субјеката са подручја града, континуирано
радити на стварању и његовању повјерења, надгледати
ситуацију из безбједносног угла и заједнички се супротстављати свим негативним појавама које, на било који начин
могу угрозити достигнути ниво толеранције између свих
грађана Требиња, као и оних који му долазе у посјету и у
њему бораве неко вријеме.
3.

О ИНИЦИЈАТИВИ

Опредјељење Града Требиња да приступи изради и
доношењу овог Акционог плана је проистекло из препознавања ове проблематике, као и активног учешћа Требиња
у иницијативи „Превенција и борба против инцидената
мотивисаних предрасудама,“ коју Мисија ОЕБС-а у БиХ
спроводи у 31 општини и граду у цијелој БиХ. Израдом и
усвајањем Акционог плана за кохезију заједнице, Град
Требиње потврђује своју посвећеност јачању вриједности
које промовишу толеранцију кроз пружање подршке како
постојећим, тако и новим и иновативним програмима и
идејама, који ће дјеловати превентивно у циљу спријечавања појаве инцидената мотивисаних предрасудама, али
исто тако успоставити и механизме реакције којима ће се
послати јасна порука неприхватања свих облика и
манифестација дискриминације којима се могу нарушити
принципи толеранције, узајамног повјерења и поштовања
свих који живе на простору Требиња.
Стога је циљ ове иницијативе да унаприједи:
- превенцију појаве било каквих инцидената мотивисаних предрасудама и мржњом, подржавајући улогу
цивилног друштва у том процесу,
- одговоре јавних званичника и локалних власти у
случају да до таквих појава дође,
- промовисање локалне заједнице као толерантне и
отворене средине.
- у току имплементације ове иницијативе је од стране
учесника и Мисије ОЕБС-а дефинисан један број
препорука за различите кључне актере у овом процесу и
то:
1

Извор: Стратегија развоја града Требиња 2018-2027.

-

-
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потребно је пружити активну подршку раду организација цивилног друштва на превенцији и побољшању
одговора на евентуалне инциденте почињене из
предрасуда и мржње,
потребно је интензивирати јавну и одговарајућу осуду
инцидената мотивисаних предрасудама и мржњом,
уколико до њих дође, као и правовремену и адекватну
реакцију органа власти.
АКТИВНОСТИ
ПРЕТХОДИЛЕ
ПЛАНА

У ЗАЈЕДНИЦИ
ИЗРАДИ ОВОГ

КОЈЕ СУ
АКЦИОНОГ

Као први корак у овој иницијативи, почетком 2013. године,
је формирана коалиција „Стоп предрасудама Требиње,“
неформална група грађана, која је од почетка обухватала и
обухвата представнике различитих удружења грађана, НВО,
представнике МУП РС, Градске управе, мањина и сл, чија је
улога са једне стране била подизање свијести међу широм
популацијом, посебно младима, о том шта су предрасуде и
до каквих посљедица могу довести, осуда инцидената
уколико до њих дође, али и организовање бројних јавних
активности које су за циљ имале промовисање Требиња као
отворене и толерантне средине, што је препознато и међу
бројним грађанима у, али и изван Требиња. Коалиција је
активна већ шест година.
У досадашњем периоду је Требиње у свом окружењу
постало препознатљива локална заједница када је у питању
однос према промоцији толеранције и отворености својих
капија, али и када је у питању однос према наведеним
инцидентима, који у овој заједници нису били честа појава,
али који су, ако је до њих и долазило, наилазили на
правовремену реакцију и јавну осуду.
И поред досадашњег ангажмана разних актера у заједници,
као што Градска управа, коалиција „Стоп предрасудама,“
МУП РС, те Форум за безбједност, те планског приступа
поменутих актера и институција овој проблематици, али и
због реалне потребе да се обједини и повећа укупна
друштвена одговорност свих субјеката према овим важним
и потенцијално осјетљивим питањима, потребно је једним
оваквим свеобухватним Акционим планом кохезије
заједнице додатно допринијети превенцији свих појава које
имају потенцијал да наруше толеранцију и сигурност, те
тако унаприједити опште стање безбједности на подручју
града Требиња, посебно у области спречавања инцидената и
кривичних дјела почињених из предрасуда и мржње.
5.

ТЕРМИНИ

Инцидент мотивисан предрасудама и мржњом је инцидент
или дјело почињено из предрасуде које нема елемент
кривичног дјела, зато што кривично дјело није доказано или
зато што дјело није прописано кривичним законом одређене
државе. Овакви инциденти и кривична дјела су, дакле,
мотивисана предрасудама (везаним за нпр. расну
припадност, боју коже, вјероиспосвијест, национално или
етничко поријекло, пол, старосну доб, инвалидитет,
сексуални, родни или неки други идентитет), али
инциденти почињени из предрасуда и мржње не морају
имати елементе кривичног дјела - они често претходе, прате
или пружају контекст за кривична дјела. С обзиром на то да
инциденти мотивисани предрасудама и мржњом могу бити
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претеча озбиљним кривичним дјелима, евидентирање
инцидената такође може бити корисно за доказивање
контекста узнемиравања, те може служити као доказ
ескалације образаца насиља.
Кривична дјела почињена из предрасуда и мржње су
кривична дјела почињена са основним мотивом нетолеранције или предрасуде против одређене групе у друштву.
Они имају за циљ не само индивидуу као жртву, него цијелу
групу којој она или он припадају или представљају, они
шаљу јаку поруку нетолеранције према тој групи,
изјављујући да они нису добродошли у тој заједници.
Кривична дјела и инциденти почињени из предрасуда и
мржње имају снажнији утицај на жртве него „обична“,
односно друга кривична дјела. Она шаљу негативну поруку
цијелој групи или заједници којој је жртва перцепирана да
припада. Порука је да се тој заједници ускраћује право да
буде дио друштва, па је због тога кључно да органи власти,
у сарадњи са цивилним друштвом и свим другим
субјектима који постоје у локалној заједници, усвоје
свеобухватан приступ превенцији таквих појава, као и
борби уколико до њих дође, што подразумијева изградњу и
јачање међусобног разумијевања, толеранције и јединства
кроз различите ванправне и вансудске мјере. Требиње се,
као уређена локална заједница, која се убрзано развија, бори
против свих облика предрасуда и дискриминације, а овим
документом додатно јача принципе на којима почива,
понајприје дјелујући превентивно, те усвајањем овог
Акционог плана шаље јасну поруку, и својим грађанима,
као и онима који су у Требињу гости.
Кохезија заједнице представља капацитет друштва да
обезбиједи добробит за све своје чланове, управљајући
разликама и подјелама, а минимизирајући диспаритете и
избјегавајући маргинализацију било којег њеног члана или
групе. Друштвена кохезија је суштински услов за
демократску безбједност и одржив развој. Подијељена и
неједнака друштва нису само неправедна, него не могу
гарантовати дугорочну стабилност и не доприносе
сигурности и безбједности, нити слати слику о себи као о
толерантним и отвореним срединама.
6.

РЈЕШЕЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ТРЕБИЊА О
ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ

Градоначленик Требиња је 10. јула 2018. године донио
рјешење о именовању радне групе за израду Акционог
плана за кохезију заједнице (у прилогу). Задатак ове радне
групе је да на бази дискусија између чланова, различитих
актера и чланова заједнице, направи приједлог Акционог
плана за кохезију заједнице, те промоцију града Требиња
као толерантне, отворене и повезане заједнице.
7.

КЉУЧНИ АКТЕРИ И АКТИВНОСТИ

А. Форум за безбједност града Требиња
Форум за безбједност заједнице основан је Меморандумом
о разумјевању између Полицијске управе Требиње и
Градске управе Града Требиња, а у оквиру пројекта „Рад
полиције у заједници и безбједност заједнице“ у граду
Требињу. Форум, поред представника ПУ Требиње и
Градске управе Града Требиња, чине и представници
Окружног јавног тужилаштва Требиње, Центра за соција-
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лни рад, здравства, невладиних организација, инспекцијских служби, школа и средстава јавног информисања.
Задатак Форума је подршка у реализацији пројекта „Рад
полиције у заједници и безбједност заједнице“, који је
дефинисан одредбама Меморандума о разумијевању број
11-122-23/18. Форум разматра и друга питања која су везана
за рад полиције у заједници и за безбједност заједнице и о
тим питањима доноси закључке и приједлоге које упућује
надлежним органима на поступање.
У досадашњем раду Форум је дјеловао на идентификацији и
рјешавању различитих безбједносних проблема у заједници
као што су: малољетничка делинквенција, вршњачко
насиље, насиље у породици, криминалитет, корупција,
саобраћајна проблематика, наркоманија, алкохолизам,
проблем паса луталица, безбједност учесника у саобраћају и
сл.
Б. Коалиција „Стоп предрасудама Требиње“
Неформална група грађана, оформљена почетком 2013.
године, а која је од почетка обухватала и обухвата
представнике различитих удружења грађана, НВО,
представнике Полицијске управе Требиње, Градске управе,
мањина и сл. Иако се током година њено чланство
мијењало, а опсег њених активности проширивао, њена
примарна улога је са једне стране била подизање свијести
међу широм популацијом, посебно младима, о том шта су
предрасуде и до каквих посљедица могу довести, осуда
инцидената уколико и када је до њих долазило, али и
организовање бројних јавних активности које су за циљ
имале промовисање Требиња као отворене и толерантне
средине.
Уз организовање бројних тематских радионица и округлих
столова за младе на тему стереотипа, предрасуда, те до
каквих посљедица оне могу довести, Коалиција је спровела
и низ активности, гдје се борби против предрасуда и
њихових посљедица приступало кроз културу, спорт и
сличне садржаје. Неке су спроведене под главним мотом
коалиције, „Требиње, град отвореног срца“ (2015) - сликање
мурала умјесто графита са непримјереним порукама,
органзивање утакмице у малом фудбалу између Требиња и
Мостара, снимање кратког видеа под паролом „Требиње,
град отвореног срца и сл); организовање Живе библиотеке
(2016), изложбе фотографија „Херцеговке“ (2017), кратким
филмом „Човјек који је пао у Херцеговину“ (2017), те
првим заједничким концертима оркестра Гимназије „Јован
Дучић“ из Требиња и Градског оркестра из Стоца. Циљ
ових активности је био да покажу како се једној овако
сложеној проблематици може приступити и на атрактиван
начин, промовисањем креативности и позитивних
вриједности у друштву, што је привукло пажњу великог
броја грађана и о којима се дуго говорило. Поред удружења
грађана „Оаза,“ „Фото-кино клуб Требиње,“ „Стоп мобинг,“
„Женски центар“ и др, чланови коалиције су и
представници Градске управе, Полицијске управе Требиње,
студенти и сл.
В. Полицијска управа Требиње
Полицијска управа Требиње (ПУ) редовно остварују добру
сарадњу и заједничко дјеловање са институцијама и
службама, како на републичком, тако и на нивоу локалне
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заједнице. Поред значајног учешћа у раду коалиције „Стоп
предрасудама“ и Форума за безбједност локалне заједнице
Требиње,“ припадници ове управе превасходно обављају
послове и задатке на спречавању свих врста кривичних
дјела и прекршаја. Заједничко дјеловање се првенствено
огледа кроз превентивне и репресивне активности у склопу
„Рада полиције у заједници,“ раду по плану „Превенције
малољетничке деликвенције,“ те учествовању у мултисекторским тимовима у спречавању разних облика насиља,
корупције, малољетничке деликвенције, те других кривичних дјела и прекршаја. Сарадња се остварује кроз састанке
и партнерски рад са релевантним субјектима као што су:
ЦЗСР, ЈУ Дом здравља Требиње, Центар за ментално
здравље, школске установе, невладине организације,
представници градске администрације, мјесних заједница,
вјерске институције и др. Циљ сарадње је изградња
повјерења код грађана, повећање међусобне комуникације
између наведених субјеката, благовремена идентификација
безбједносних проблема у локалној заједници и
учествовање у рјешавању истих, те стално побољшање
безбједоносног амбијента у Требињу.
Г. Остали актери
У граду Требињу постоји и дјелује више различитих
институција, удружења грађана и других, које кроз свој рад
могу дати значајан допринос унапређењу опште
безбједносне ситуације, подстицању разумијевања, изградњи толеранције и повјерења као предуслова развоја и
стварања повољног животног амбијента за све грађане, без
обзира на њихове било какве различитости, перцепиране
или стварне. Поред градоначелника, Скупштине града,
Градске управе и других институција власти, значајну улогу
имају и вјерске заједнице, организације националних
мањина, школске установе, омладинске организације,
удружења грађана, политичке партије, културне установе,
спортски колективи, савјети мјесних заједница и медији.
Д. Механизни јавног одговора
Скупштина града Требиња, на основу званичних
информација достављених од надлежних институција,
расправља о инцидентима који се десе, јавно их осуђује и
свој став саопштава јавности путем директног радио
преноса сједнице и путем јавних саопштења.
На основу информације о евентуалном инциденту,
достављене од стране ПУ Требиње - у складу са његовом
озбиљношћу и размјером његових посљедица градоначелник Требиња издаје јавно саопштење, осуду
инцидента, која се преноси путем медија и објављује на
страници Града Требиња.
Савјети мјесних заједница дјелују превентивно, упозоравајући надлежне институције на поједине појаве које могу
довести до инцидента, те га пријављују и осуђују уколико
се деси на њиховој територији.
Форум за безбједност и коалиција „Стоп предрасудама“
расправљају о почињеном инциденту на основу
информација добијених од релевантних субјеката – чланица
ових организација и донесене закључке и саопштења јавно
представљају грађанима путем медија.
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ПУ Требиње прати све појаве које могу довести до
инцидената и по потреби реагује (превентивно или
репресивно).
Комунална полиција и инспекција издају налоге за
уклањање графита увредљивог и непримјереног садржаја и
прате реализацију ових активности.
Грађани и институције прате и пријављују надлежним
субјектима информације које упућују на инциденте
засноване на предрасудама и мржњи.
8.

АКТУЕЛНО СТАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ТРЕБИЊА

Да би се ова проблематика у потпуности разумјела,
потребно се осврнути и на природу најчешћих инцидената
који су се дешавали у ширем окружењу, као шту су
оштећења вјерских објеката, скрнављење надгробних
обиљежја, те писање увредљивих графита, или оних који на
било који начин подижу тензије у заједници. Ту су и
пристрасно, провокативно и необјективно извјештавање
медија о појединим догађајима, или инцидентима који
доводе до подизања тензија, као и говор мржње на
интернету и друштвеним мрежама. Ту је неријетко било и
преношење политичких тензија са виших нивоа власти на
локални ниво, политичка нетрпељивост на локалном нивоу
која је често за резултат имала инцидентне ситуације,
негативно ривалство између институција, удружења и
школа, поистовјећивање патриотизма са националшовинизмом код младих, као и анимозитет према
повратницима, досељеничком становништву и сл.
У Требињу су овакви инциденти у посљедњих пет година
били ријетки, махом изоловани инциденти, а тицали су се
оштећења вјерских објеката, али и релативно чешће писање
увредљивих графита или симбола (на зидовима у граду, или
по саобраћајним знаковима, и у граду, и у руралним
дијеловима територије града Требиња). Иако не толико
изражен и иако није свакодневна појава, говор мржње на
требињским порталима и друштвеним мрежама се у разним
облицима повремено појављује, по правилу послије неких
догађаја који су се догодили негдје друго, или обиљежавања
одређених датума. Постојање разних стереотипа и
предрасуда о „другима“ и „другачијима“ је изражено,
посебно код младих, од којих већина нема много прилика
да путује изван свог мјеста, гдје је и највећи потенцијал за
избијање горе поменутих инцидената, као и у случају
хулиганизма и сукоба између навијачких група до којих је
долазило и у којима лежи потенцијал и за друге облике
инцидената.2
Овакви инциденти, који су се догађали и често догађају у
неким другим срединама, у Требињу су били ријетки, док
су његов убрзан развој и отварање довели и до већег
прилива људи са стране, што помаже успостављању нових
контаката, комуникацију и генерално, стварање и његовање
толерантог амбијента. С тим у вези је неопходно обраћати
пажњу и дјеловати превентивно према свим горе
поменутим појавама, како би се одржао постојећи ниво
толеранције, али и додатно радило на њеном промовисању,
те смањењу и искоријевању свих појава које могу довести

2

Извор: Полицијска управа Требиње
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до инцидената и генерално, угрожавању безбједности на
територији града Требиња.
Имајући у виду горе поменуто, као и на основу анализе
ситуације, радна група је идентификовала приоритетне
области на које би овај план требало да се фокусира, као и
резултате које би требало постићи у вези сваке од тих
области.
Резултат 1: Успостављена координисана сарадња између
свих кључних актера у циљу размјене информација и
уочавања трендова.
Резултат 2: Успостављени механизми јавног одговора.
Резултат 3: Повећана свијест о важности борбе против
предрасуда и промоцији толеранције.
Резултат 4: Број графита са увредљивим порукама је
смањен.
Резултат 5: Требиње се промовише као толерантна и отворена средина.
Број: 11-111-38/18
Замјеник градоначелника
Датум: 31.12.2018. године
Мирко Ћурић,с.р
___________________________________________________
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Датум: 11.03.2019. год.

Резултат 1

Индикатори

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 2 - Страна:

АКЦИОНИ ПЛАН КОХЕЗИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 2019.
Средства
Одговорни
Активности
провјере
актери
1.1.
Водити евиденцију о инцидентима
почињеним из предрасуда, што ће
ПУ Требиње
омогућити уочавање трендова и

Фокус група која
се састоји од
представника
свих кључних
актера, одржава
минимум један
састанак
квартално

Записници са
састанака

1.2.
Ојачати везу између Форума за
безбједност и коалиције „Стоп
предрасудама“ Требиње путем
присуствовања чланова коалиције
састанцима Форума
1.3.1.
Упознати савјете мјесних заједница
са темом инцидената из предрасуда
1.3.2.
Укључити представнике мјесних
заједница путем мапирања
сигурносних пријетњи на њиховој
територији
1.4.
Укључити Центар за социјални рад
кроз повећану пажњу ка социјално
угроженим категоријама
1.5.
Представници кључних актера
размјењују информације на
састанцима Фокус групе
1.6.
Кабинет градоначелника се
информише о трендовима уоченим од
стране Фокус групе

Сарадници

Временски
оквир

Тужилаштво и
правосуђе,
цивилно
друштво, мјесне
заједнице,
коалиција

непрекидно

Форум за
безбједност и
коалиција

Форум и
коалиција

двомјесечно,
по потреби

координатор
за мјесне
заједнице,
коалиција

ОЕБС, ПУ
Требиње

фебруар
2019. године

координатор
за мјесне
заједнице

ПУ Требиње

фебруар –
април 2019.
године

Центар за
социјални рад

мјесне
заједнице,
Црвени крст,
НВО...

март 2019.
године

кључни
актери

НВО, ОЦД...

квартално

кључни
актери

Кабинет
градоначелника

квартално, по
потреби

осигурати спровођење превентивних
активности

Успостављена
координисана
сарадња
између свих
кључних
актера у циљу
размјене
информација и
уочавања
трендова
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Датум: 11.03.2019. год.
Резултат 2

Успостављени
механизми
јавног
одговора

Резултат 3

Повећана
свијест о
важности
борбе против
предрасуда и
промоцији
толеранције

Резултат 4

Број графита
са увредљивим
порукама је
смањен

Индикатори

Средства
провјере

У првих шест
мјесеци
имплементације
Акционог плана
израђен
протокол

Протокол,
извјештаји са
састанака

Индикатори

Средства
провјере

Бар три
едукативне
радионице
одржане за
циљне групе до
краја године

Индикатори

До краја године
број увредљивих
графита на
територији града
Требиња смањен
за 50%

Записници,
извјештаји

Средства
провјере

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
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Активности

Одговорни
актери

Сарадници

Временски
оквир

2.1.
Формирање радне групе за израду
протокола

Форум за
безбједност

коалиција, ОЕБС

до краја
марта

2.2.
Израда и усвајање протокола

радна група

коалиција, ОЕБС

до краја јуна

коалиција, ОЕБС

до краја
године

Сарадници

Временски
оквир

2.3.
Мониторинг примјене протокола и
евалуације његових ефеката
Активности

радна група,
Форум за
безбједност,
Град
Одговорни
актери

3.1.
Идентификовати циљне групе

Фокус група

кључни актери,
ОЦД

март

3.2.
Одржати радионицу „Предрасуде и
млади“

ПУ, Одјељење
за друштвене
дјелатности,
средње школе

коалиција, ОЕБС

април

ПУ, средње
школе

коалиција, ОЕБС

септембар

ПУ, средње
школе, медији

коалиција, ОЕБС

децембар

Сарадници

Временски
оквир

коалиција

до краја јуна

коалиција

до краја
децембра

3.3.
Одржати радионицу „Интернет и
говор мржње“
3.4.
Одржати радионицу „Графити,
симболи и њихово значење“
Активности

4.1.
Мапирати графите са увредљивим
порукама
Фотографије,
извјештаји
4.2.
Уклонити графите са увредљивим
порукама

Одговорни
актери
Комунална
полиција,
Одјељење за
стамбено комуналне
послове, ЈП
„Путеви РС“
Комунална
полиција,
Одјељење за
стамбенокомуналне
послове, ЈП
„Путеви РС“

Датум: 11.03.2019. год.
Резултат 5

Требиње се
промовише као
толерантна и
отворена
средина

Индикатори

Бар два јавна
догађаја која
промовишу
толеранцију се
одржавају до
краја године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Средства
провјере

Активности3

Медијски
извјештаји,
фотографије,
видео записи

5.1.
Промовише се слоган „Требиње, град
отвореног срца“
5.2.
Одржава се културно-умјетничка
манифестација која промовише
културну разноликост, као што је
концерт требињског и гостујућих
оркестара
5.3.
Одржава се традиционални Фестивал
фестивала
5.4.
Одржава се Фестивал медитеранског
и европског филма
5.5.
Обиљежава се Међународни дан
толеранције

Број: 2 - Страна:
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Одговорни
актери

Сарадници

Временски
оквир

кључни
актери

НВО, ОЦД

непрекидно

Град,
релевантни
актери

НВО, ОЦД, ОЕБС

до краја јуна

Град

релевантни
актери

јули

Град

релеватни
актери

август

Град, OEBS,
коалиција

НВО, ОЦД,
релевантни
актери

новембар

Средства за спровођење активности ће се планирати накнадно и у складу са могућностима.
Овај план је подложан ревидирању и измјенама. Крајем 2019. године ће се планирати акциони план за сљедећу годину.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3

Овај акциони план оставља могућност да се осмисле и уврсте и неке друге активности, у складу са могућностима и потребом.

Датум: 11.03.2019. год.
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На основу чл. 55. став 2, 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службeни 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 31.01.2019. године, донио је
О Д Л У К У
о измјени и допунама Одлуке о условима, начину и
висини новчане помоћи за новорођено дијете
у 2019. години
I
У Одлуци о условима, начину и висини новчане помоћи за
новорођено дијете у 2019. години („Службени гласниу
Града Требиња“, број 11/18), у наслову Одлуке, као и у
тексту Одлуке ријечи „помоћ“, „помоћи“ мијењају се
ријечима „дознака“, „дознаке“.
II
У тачки III, подтачка 1), након ријечи „запослен“ у
одговарајућем падежу, додају се ријечи „на дан рођења
дјетета на које се остварује право“.
У подтачки 2), алинеја 2. и алинеја 3, ријечи „подношења
захтјева“ мијењају се ријечима „доношења Закључка“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-4/19
Замјеник градоначелника
Датум:31.01.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу чл. 55. став 2, и 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службeни 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), Одлуке о
извршењу Буџета Града Требиња за 2019. годину
(„Службени гласник Града Требиња“, број 10/18) и
приједлога Одјељења за борачко инвалидску заштиту број:
ИД/08-12/19 од 28.01.2019. године, замјеник градоначелника Града Требиња, донио је
О Д Л У К У
о расподјели нераспоређеног гранта дефиисаног као
„грант борачким категоријама“
I
Нераспоређени грант дефинисан као „грант борачким
категоријама“ планиран Буџетом Града Требиња за 2019.
годину, у укупном износу од 85.000 КМ, а у оквиру
Одјељења за борачко инвалидску заштиту, распоређује се
како слиједи:
- грант Градској борачкој организацији у износу од
57.000,00 КМ,
- остатак износа у висини од 28.000,00 КМ путем јавног
огласа на основу приложених пројеката борачким
удружењима.

Број: 2 - Страна:
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II
Грантови из става I ове Одлуке ће се реализовати сагласно
Одлуци о извршењу Буџета Града Требиња за 2019. годину,
а на основу сагласности дате од стране замјеника
градоначелника на програм утрошка планираних средстава
које ће сачинити корисници грантова.
III
Нераспоређени дио средстава ће се користити за
финансирање програма везаних за борачке категорије, а
износ средстава ће одобравати замјеник градоначелника на
приједлог комисије коју ће замјеник градоначелника
именовати посебним рјешењем.
IV
Ову одлуку ће реализовати Одјељење за финансије у
сарадњи са Одјељењем за борачко инвалидску заштиту.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-90/19
Датум:04.02.2019. године

Замјеник градоначелника
Мирко Ћурић,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 члана 73. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17), замјеник градоначелника Града Требиња,
донио је
ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава за помоћ ученицима
основних и средњих школа без
једног или оба родитеља
I
Овом одлуком утврђују се ближи услови и начин додјеле
новчаних средстава дјеци која редовно похађају основну
или средњу школу, а имају једног самохраног незапосленог
родитеља или пензионера, немају родитеље или имају
једног или оба родитеља, али је законско старатељство
додјељено трећем лицу.
II
Критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ
су:
- да дијете има само једног родитеља, који није запослен
и налази се на евиденцији Завода за запошљавање
Републике Српске – Биро Требиње;
- да дијете има само једног родитеља који је пензионер;
- да дијете нема оба родитеља;
- да дијете има једног или оба родитеља, али је законско
старатељство додијељено трећем лицу;
- да дијете редовно похађа основну или средњу школу у
Требињу;
- да родитељ и дијете имају пребивалиште у Требињу.
III
1) Захтјев за остваривање права за додјелу новчаних
средстава дјеци која редовно похађају основну или
средњу школу, подноси родитељ или законски старатељ

Датум: 11.03.2019. год.
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дјетета на обрасцу који се налази на протоколу Града
Требиња.
2) Уз захтјев је потребно приложити сљедећу
документацију:
- ако дијете има једног самохраног незапосленог
родитеља потврду о незапослености за тог родитеља са
Завода за запошљавање - Биро Требиње или други
доказ о незапослености;
- ако дијете има једног самохраног родитеља пензионера
потврду Фонда ПИО о посљедњој пензији, изузимајући
кориснике пензија за дјецу;
- за дијете које нема једног или оба родитеља извод из
матичне књиге умрлих;
- доказ о старатељству (у случају старатељства);
- потврду основне или средње школе са сједиштем у
Требињу да је дијете редован ученик;
- кућну листу;
- извод из матичне књиге рођених за дијете;
- фотокопију личне карте подносиоца захтјева;
- фотокопију текућег рачуна подносиоца захтјева
- потврда о пребивалишту.
3) У случају да током остваривања права финансијске
помоћи дође до промијењених околности које се
огледају у чињеници запослења родитеља, исти губе
право на остваривање предметне помоћи.
IV
Висина финансијске помоћи, динамика и начин исплате
биће одређени посебним Правилником који ће донијети
градоначелник Града Требиња.
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Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за друштвене
дјелатности број: 10-400-18/19 од 15.01.2019. године,
замјеник градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње на План
утрошка средстава гранта планираног Буџетом Града
Требиња за 2019. годину (План број: 03-15/19 од 11.01.2019.
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:10-400-18-2/19
Датум:15.01.2019. године

Замјеник градоначелника
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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за финансије
број: ИД-06-35-2019 од 28.01.2019. године, замјеник
градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК

V
1) Захтјев за остваривање права на додјелу финансијске
помоћи подноси се на протоколу Града Требиња, са
назнаком Комисији за утврђивање права на додјелу
новчаних средстава за помоћ ученицима основних и
средњих школа без једног или оба родитеља.
2) О расподјели финансијске помоћи утврђене овом
одлуком одлучује комисија коју именује градоначелник. Комисија разматра приспјеле захтјеве, утврђује да
ли исти испуњавају услове из одлуке, те на основу
прикупљене документације упућује писмени приједлог
градоначелнику. О писменом приједлогу Комисије
градоначелник одлучује закључком о додјели
средстава.
3) Комисија је дужна да редовно прати да ли је критеријум
за остваривање помоћи из тачке II, подтачка 1 на снази,
и то минимално на свака три мјесеца упитом Заводу за
запошљавање - Биро Требиње или Пореској управи
Требиње.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, важи за 2019.
годину и биће објављена у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:11-022-9/19
Датум:28.02.2019. године

Замјеник градоначелника
Мирко Ћурић,с.р.

I
Даје се сагласност ЈУ „Центар средњих школа“ Требиње на
План и програм утрошка средстава планираних за издатке
за произведену сталну имовину планираних Буџетом Града
Требиња за 2019. годину (План број: 03-34/1-19 од
23.01.2019. 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:11-400-53/19
Датум:29.01.2019. године

Замјеник градоначелника
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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за финансије
број: ИД-06-35-2019 од 28.01.2019. године, замјеник
градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК

________________________________________________________________

На основу члана 55. став 2. и члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета

I
Даје се сагласност ЈУ за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње на План и
програм утрошка средстава планираних за издатке за

Датум: 11.03.2019. год.
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произведену сталну имовину планираних Буџетом Града
Требиња за 2019. годину (План број: 36/19 од 24.01.2019.
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:11-400-56/19
Замјеник градоначелника
Датум:29.01.2019. 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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18), замјеник градоначелника Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈП „Радник“ Требиње на План и програм
рада усклађен са средствима одобреним Буџетом Града
Требиња за 2019. годину (План и програм број: 17/19 од
18.01.2019. 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:08-400-69-1/19
Замјеник градоначелника
Датум:31.01.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
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На основу члана 55. став 2. и члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за финансије
број: ИД-06-41-2019 од 05.02.2019. године, замјеник
градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Центар за социјални рад Требиње“
Требиње на План утрошка средстава планираних за издатке
за произведену сталну имовину планираних Буџетом Града
Требиња за 2019. годину (План број: 03-400-1.1/18 од
17.01.2019. 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:11-400-26/19
Замјеник градоначелника
Датум:07.02.2019. 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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за финансије
број: ИД-06-41-2019 од 05.02.2019. године, замјеник
градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 55. став 2. и члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), 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, донио је
ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност ЈУ Гимназија „Јован Дучић“ Требиње на
План утрошка средстава планираних за издатке за
произведену сталну имовину планираних Буџетом Града
Требиња за 2019. годину (План број: 01-27/1-19 од
23.01.2019. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

I
Даје се сагласност „Аграрном фонду Града Требиња“
Требиње на План и програм рада усклађен са средствима
одобреним Буџетом Града Требиња за 2019. годину (План и
програм број: 8/19 од 16.01.2019. године).

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику 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:08-400-22-1/19
Замјеник градоначелника
Датум:01.02.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

Број:11-400-54/19
Замјеник градоначелника
Датум:07.02.2019. 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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за финансије
број: ИД-06-41-2019 од 05.02.2019. године, замјеник
градоначелника Града Требиња, донио је
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ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ Музичка школа „Требиње“ Требиње
на План утрошка средстава планираних за издатке за
произведену сталну имовину планираних Буџетом Града
Требиња за 2019. годину (План број: 20/19 од 25.01.2019.
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:11-400-61/19
Замјеник градоначелника
Датум:07.02.2019. 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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за финансије
број: ИД-06-41-2019 од 05.02.2019. године, замјеник
градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Матичној музејској установи „Музеј
Херцеговине“ Требиње на План и програм утрошка
средстава планираних за издатке за произведену сталну
имовину планираних Буџетом Града Требиња за 2019.
годину (План број: 22/19 од 24.01.2019. 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:11-400-62/19
Замјеник градоначелника
Датум:07.02.2019. 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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за финансије
број: ИД-06-41-2019 од 05.02.2019. године, замјеник
градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Културни центар“ Требиње на План
утрошка средстава капиталног гранта планираног Буџетом
Града Требиња за 2019. годину (План број: 68/19 од
28.01.2019. године).
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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:11-400-68/19
Замјеник градоначелника
Датум:07.02.2019. 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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за финансије
број: ИД-06-41-2019 од 05.02.2019. године, замјеник
градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Требињеспорт“ Требиње на План и
програм утрошка средстава планираних за издатке за
произведену сталну имовину планираних Буџетом Града
Требиња за 2019. годину (План број: 32/19 од 29.01.2019.
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:11-400-77/19
Замјеник градоначелника
Датум:07.02.2019. 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 2019. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/18), замјеник градоначелника
Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се
умањују сљедеће позиције:
У оквиру Одјељења за финансије:
- 6311 – издаци по основу ПДВ-а за износ од 75.500 КМ,
У оквиру ЈУ Центар за социјални рад:
- 4111 – расходи за бруто плате за износ од 12.100 КМ, а
увећавају позиције:
У оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5112 – издаци за инвестиционо одржавање
реконструкцију, адаптацију и изградњу зграда и
објеката – изградња лифта у склопу објекта факултета
за производњу и менаџмент за износ 68.500 КМ,
- 5111 – издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката – оборинска одводња у Старом граду за износ
од 7.000 КМ,
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У оквиру ЈУ „Центар за социјални рад“:
- 4113 – расходи за накнаду плате за вријеме боловања за
износ од 1.800 КМ,
- 6381 – издаци за накнаде плата за вријеме боловања за
износ од 10.300 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:11-400-103/19
Замјеник градоначелника
Датум:12.02.2019. 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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за општу
управу број: ИД-03-25/19 од 12.02.2019. године, замјеник
градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ДВД „Зубци“ Требиње на План утрошка
средстава гранта планираног Буџетом Града Требиња за
2019. годину (План број: 02/19 од 04.02.2019. 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:11-400-112/19
Замјеник градоначелника
Датум:14.02.2019. 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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за општу
управу број: ИД-03-23/19 од 12.02.2019. године, замјеник
градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ДВД „Бјеласница“ Требиње на План
утрошка средстава гранта планираног Буџетом Града
Требиња за 2019. годину (План број: 02/19 од 04.02.2019.
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“.
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Број:11-400-113/19
Замјеник градоначелника
Датум:14.02.2019. 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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за општу
управу број: ИД-03-27/19 од 12.02.2019. године, замјеник
градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ДВД „Ластва“ Требиње на План утрошка
средстава гранта планираног Буџетом Града Требиња за
2019. годину (План број: 01-02/19 од 06.02.2019. 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:11-400-114/19
Датум:14.02.2019. године

Замјеник градоначелника
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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за општу
управу број: ИД-03-24/19 од 12.02.2019. године, замјеник
градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ДВД „Јасен - Моско“ Требиње на План
утрошка средстава гранта планираног Буџетом Града
Требиња за 2019. годину (План број: 02/19 од 04.02.2019.
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:11-400-115/19
Замјеник градоначелника
Датум:14.02.2019. 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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за друштвене
дјелатности број: 10-400-102-1/19 од 14.02.2019. године,
замјеник градоначелника Града Требиња, донио је

Датум: 11.03.2019. год.
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ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Студентски центар“ Требиње на
План утрошка средстава гранта планираног Буџетом Града
Требиња за 2019. годину (План број: 14/19 од 24.01.2019.
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:10-400-102-2/19
Датум:15.02.2019. године

Замјеник градоначелника
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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за друштвене
дјелатности број: 10-400-52-1/19 од 14.02.2019. године,
замјеник градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Дом ученика“ Требиње на План
утрошка средстава гранта планираног Буџетом Града
Требиња за 2019. годину (План број: 04/19 од 22.01.2019.
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:10-400-52-2/19
Датум:15.02.2019. године

Замјеник градоначелника
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
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се
умањују сљедеће позиције:
У оквиру ЈУ „Агенција за развој малих и средњих
предузећа“ Требиње:
- 4111 – расходи за бруто плате за износ од 2.500 КМ,
У оквиру ЈУ „Дом младих“ Требиње:
- 4129 – остали некласификовани расходи за износ од 500
КМ,
У оквиру ЈУ „Требињеспорт“ Требиње:
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4112 – расходи за бруто накнаде за износ од 7.706 КМ,
5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ
од 1.400 КМ,
У оквиру ЈУ „Туристичка оргаизација Града Требиња“
Требиње:
- 4114 – расходи за отпремнине за износ од 1.600 КМ,
У оквиру Стручне службе Скупштине:
- 6114 – издаци за дате зајмове за износ од 1 КМ,
У оквиру Одјељења за финансије:
- 4111 – расходи за бруто плате за износ од 40.000 КМ,
- 4112 – расходи за бруто накнаде за износ од 35.600 КМ,
У оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5112 – издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката за износ
од 14.000 КМ, а
увећавају позиције:
У оквиру „Агенције за развој малих и средњих предузећа“
Требиње:
- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 500 КМ,
- 4129 – остали некласификовани расходи за износ од
2.000 КМ,
У оквиру ЈУ „Дом младих“ Требиње:
- 5161 – издаци за залихе за износ од 500 КМ,
У оквиру ЈУ „Требињеспорт“ Требиње:
- 4122 – расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга за износ од 2.860 КМ,
- 4123 – расходи за режијски материјал за износ од 513
КМ,
- 4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 1.253
КМ,
- 4126 – расходи по основу путовања и смјештаја за
износ од 190 КМ,
- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 420 КМ,
- 4129 – остали некласификовани расходи за износ од
1.500 КМ,
- 5161 – издаци за залихе за износ од 1.390 КМ,
- 6311 – издаци по основу ПДВ-а за износ од 980 КМ,
У оквиру ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“
Требиње:
- 4129 – остали некласификовани расходи за износ од
1.600 КМ,
У оквиру Стручне службе Скупштине:
- 6112 – издаци за акције и учешће у капиталу за износ од
1 КМ,
У оквиру Стручне службе Градоначелника:
- 4161 – дознаке грађанима за износ од 300 КМ,
У оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5116 – издаци за инвестициону имовину за износ од
14.000 КМ,
У оквиру Територијалне ватрогасне јединице:
- 4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 800
КМ,
- 5114 – издаци за инвестиционо одржавање опреме за
износ од 2.000 КМ,
У оквиру Одјељења за инспекцијске и послове комуналне
полиције:
- 4129 – остали некласификовани расходи за износ од 500
КМ,
У оквиру Одјељења за финансије:
- 4113 – расходи за боловање за износ од 15.000 КМ,
- 4872 – трансфери ентитету за износ од 30.000 КМ,
-

Датум: 11.03.2019. год.
-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

4874 – трансфери фондовима обавезног социјалног
осигурања за износ од 21.000 КМ,
6381 – остали издаци у земљи за износ од 6.000 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:11-400-117/19
Замјеник градоначелника
Датум:15.02.2019. 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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за борачко
инвалидску заштиту број: ИД-08-18/19 од 14.02.2019.
године, замјеник градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Градској борачкој организацији Требиње
Требиње на План утрошка средстава гранта обезбијеђеног
Одлуком замјеника градоначелника број: 11-400-90/19 од
04.02.2019. године (План број: 16-02/19 од 13.02.2019.
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:11-400-121/19
Замјеник градоначелника
Датум:15.02.2019. 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 2019. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/18), замјеник градоначелника
Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се
умањују сљедеће позиције:
У оквиру Одјељења за привреду:
- 4141 – субвенције по програму оспособљавања
приправника за износ од 9.680 КМ,
У оквиру ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње:
- 4112 - расходи за бруто накнаде за износ од 1.000 КМ, а
увећавају позиције:
У оквиру ЈУ Гимназија „Јован Дучић“ Требиње:
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4111 – расходи за бруто плате – приравник за износ од
9.680 КМ,
У оквиру ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње:
- 4114 – расходи за отпремнине и једнократне помоћи за
износ од 1.000 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:11-400-131/19
Замјеник градоначелника
Датум:25.02.2019. 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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за друштвене
дјелатности број: 10-400-46/19 од 25.02.2019. године,
замјеник градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ ОШ „Јован Јовановић Змај“ Требиње
на План утрошка средстава гранта планираних Буџетом
Града Требиња за 2019. годину и то 3.000,00 КМ за школска
такмичења и 1.000,00 КМ за општински план инклузије
(План број: 01-90/2019 од 20.02.2019. 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:10-400-46/19
Замјеник градоначелника
Датум:26.02.2019. 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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за друштвене
дјелатности број: 10-400-48/19 од 18.02.2019. године,
замјеник градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ ОШ „Свети Василије Острошки“
Требиње на План утрошка средстава гранта планираних
Буџетом Града Требиња за 2019. годину и то 3.000,00 КМ за
школска такмичења и 1.000,00 КМ за општински план
инклузије (План број: 01-36-2/19 од 14.02.2019. године).
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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:10-400-48/19
Датум:26.02.2019. године

Замјеник градоначелника
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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за финансије
број: ИД-06-56-2019 од 06.03.2019. године, замјеник
градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Техничка школа“ Требиње на План
утрошка средстава планираних за издатке за произведену
сталну имовину планираних Буџетом Града Требиња за
2019. годину (План број: 01-21-1/19 од 23.01.2019. 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:11-400-59/19
Замјеник градоначелника
Датум:06.03.2019. 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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18) и мишљења Одјељења за финансије
број: ИД-06-56-2019 од 06.03.2019. године, замјеник
градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Народна библиотека“ Требиње на
План утрошка средстава планираних за издатке за
произведену сталну имовину планираних Буџетом Града
Требиња за 2019. годину (План број: 29-1/19 од 18.02.2019.
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:11-400-129/19
Замјеник градоначелника
Датум:06.03.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
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На основу члана 55. став 2. и члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18), а у вези са тачком II Одлуке о
расподјели
гранта
дефинисаног
као
„грант
за
суфинансирање пројеката из социјално – хуманитарне
активности“ број: 11-022-100/18 од 25.12.2018. године и
мишљења датог од стране Одјељења за друштвене
дјелатности број: 10-400-153/19 од 11.03.2019. године,
замјеник градоначелника Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Градској организацији Црвеног крста
Требиње на План утрошка средстава гранта одобреног
Одлуком број: 11-022-100/18 од 25.12.2018. године
(Финансијски план утрошка средстава гранта из јануара
2019. 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:10-400-55/19
Замјеник градоначелника
Датум:11.03.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 55. став 2., члана 59. и члана 82. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. и члана 73.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), замјeник
градоначелника, доноси
ПРАВИЛНИК
о приступању и условима кориштења претплатних
бројева и апарата чланова „total group“
Градске управе Требиње
Члан 1.
Градска управа Требиње је за потребе брже, лакше и
јефтиније комуникације увела услугу „total group“ (у даљем
тексту: „група“) која подразумијева креирање приватне
телефонске мреже (VPN grupe) чији чланови остварују
погодности у међусобној комуникацији.
Члан 2.
У ту сврху ће се у складу са Законом о јавним набавкама
проводити поступак најповољнијег понуђача ради избора
оператера који ће пружити предметну услугу Градској
управи.
Члан 3.
Право приступа групи имају: градоначелник и замјеник
градоначелника,
предсједник
Скупштине,
замјеник
предсједника Скупштине, секретар Скупштине и начелници
одјељења.
О приступању осталих корисника групи одлучује:
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Градоначелник за приступ групи запослених у Служби
Градоначeлника као и о приступу Директора јавних
установа и предузећа чији је оснивач Град Требиње;
- Предсједник Скупштине за приступ запослених у
Служби Скупштине;
- Начелници Одјељења сваки за запослене у оквиру свог
одјељења.
Члан 4.
Уколико по захтјеву градоначелника, предсједника
Скупштине или начелника одјељења лицу из тачке 3.
подтачка 2. није додијељен претплатнички број у оквиру
групе, а сматра да је у потреби за истим, има право да
поднесе образложени захтјев за приступање групи који се
подноси градоначелнику, предсједнику Скупштине,
односно начелнику одјељења.
Лица која одлучују о захтјеву су у обавези да у року од три
дана од дана подношења захтјева доставе одговор
подносиоцу захтјева из претходне подтачке на који није
дозвољена жалба нити приговор.
-

Члан 5.
Градоначелник, предсједник Скупштине, односно начелник
одјељења су у обавези да лицу које је надлежно за вршење
надзора над приступом и кориштењем претплатничких
бројева и апарата (у даљем тексту: надзорни орган),
уколико су задужени, доставе овјерен списак лица за које су
надлежни, а који ће приступити групи.
За сва остала лица која накнадно приступају групи
градоначелник, предсједник Скупштине, односно начелник
одјељења ће поднијети захтјев лицу које врши надзор за
приступање групи и додјели претплатничког броја.
Лица која су приступила групи су у обавези да потпишу
изјаву коју припрема надзор, а која се односи на услове
кориштења претплатничког броја и апарата уколико је
задужен.
У случају да корисник нема намјеру да користи картицу за
приватну потрошњу (приватне позиве, СМС поруке и
куповину
мобилног
апарата),
нема
потребе
за
потписивањем изјаве из претходне подтачке.
Претплатнички број из групе као и кориштење истог не
може се пренијети на треће лице, дакле исти искључиво
може користити лице коме је претплатнички број
додијељен.
Члан 6.
Сва потрошња која прелази износ претплате за мобилне
бројеве пада на терет корисника којима ће се поводом исте,
увећане за износ ПДВ-а, испоставити посебни рачуни на
кућну адресу, као и за рате за мобилни телефон уколико га
корисник купи под условима из овог Уговора.
По захтјеву, односно опомени оператера кориснику ће се
активирати административна забрана на плату уколико не
измири два рачуна узастопно.
Члан 7.
За кориштење основног пакета мобилне телефоније
надзорни орган Града Требиња подноси одговарајући
захтјев за додјелу претплатничког броја
за сваког
корисника у оквиру „total group“.
По основу поднесеног захтјева, корисник је у обавези да у
року од 2 дана потпише одговарајући акт Оператера којим
ће бити дефинисани услови под којима је крајњи корисник
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сагласан да му се на адресу пребивалишта испоставља
посебан рачун који садржи обрачун личне потрошње као и
рате за мобилни телефон уколико га је купио, осим уколико
картицу неће користити за личну потрошњу нити за
куповину мобилног апарата.
Сваки корисник приликом приступа „total group“ има право
на износ претплате који је дефинисан уговором између
Града Требиња и Оператера.
Члан 8.
Надзорни орган Града Требиња може према потребама,
поднијети захтјев за измјењени износ претплате од
уговореног за одређеног корисника, којим ће бити повећан
дозвољени максимум порука и минутажа позива према
корисницима ван „total group“, као и према другим
мрежама, а која ће се обрачунавати према важећем
цјеновнику оператера.
Корисник коме је одобрен повећан износ претплате у
односу на уговорену претплату, има право на куповину
мобилног телефона у складу са понудом мобилних
телефона која се примјењује у односу на износ одобрене
претплате према важећем цјеновнику оператера.
Претплату одобрену по захтјеву из подтачке 1. ове тачке
сносиће Град Требиње, а трошкови који прекорачују износ
одобрене претплате падају на терет корисника, односно на
терет Града Требиња, док трошкови евенуталне куповине
мобилног телефона падају искључиво на терет корисника.
Измјењен износ претплате за сваког корисника понаособ,
као и начин измирења трошкови који прекорачују износ
одобрене претплате утврдиће градоначелник закључком.
Члан 9.
Градоначелник, предсједник Скупштине, односно начелник
одјељења могу у свако доба искључити корисника из своје
надлежности из групе уколико сматрају да не постоји
потреба за кориштењем претплатничког броја у оквиру
групе.
Захтјев за искључење корисника, лица из претходне
подтачке достављају надзорном ограну, који ће га без
одлагања прослиједити оператеру ради искључења
корисника из групе.
Уколико из било ког разлога корисник раздужи службену
СИМ картицу прије истека уговорених обавеза, број ће, у
року од два дана од дана раздужења, или одјавити или
пребацити на приватну претплату, а све обавезе са Града
Требиња преузети на себе, о чему је без одлагања дужан
обавијестити надзорни орган. Уколико не изврши напријед
наведено Град Требиње ће активирати административну
забрану на примања корисника до намирења дуга.
Члан 10.
Градоначелник ће донијети посебно рјешење о именовању
надзорног органа за вршење надзора над приступањем и
условима кориштења претплатних бројева и апарата
чланова „total group“ Градске управе Требиње.
Исти је у обавези да води евиденцију о сваком кориснику
групе, обиму претплате за сваког корисника понаособ,
измирењу обавеза према оператеру у оквиру одобрене
претплате, задуживању и искључењу корисника из групе и
свим осталим елементима ове услуге, као и комуникацији и
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коресподенцији са оператером за свако питање поводом
коришења поменуте услуге.
Члан 11.
Даном ступања на снагу овoг Правилника стављају се ван
снаге: Одлука о увођењу пакета услуга мобилне телефоније
„total group“, број: 11-022-4/17 од 12.01.2017. године,
Одлука о измјени и допуни Одлуке о увођењу пакета услуга
мобилне телефоније – „total group“, број: 11-022-4-138/17 од
6.07.2017. године, Закључак, број: 11-022-4-69/17 од
07.04.2017. године и Закључак, број: 11-022-4-139/17 од
06.07.2017. године.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-404-88-15/18
Замјеник градоначелника
Датум:21.12.2018. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 55. став 2 и 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) 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 градоначелника Града Требиња, донио је
ПРАВИЛНИК
о поступку продаје покретних ствари
у својини града Требиња
Члан 1.
Овим правилником прописује се поступак
покретних ствари у својини Града Требиња.

продаје

Члан 2.
Продаја покретних ствари у својини Града Требиња врши се
усменим јавним надметањем – лицитацијом (у даљем
тексту: лицитација).
Члан 3.
Одлуку о начину и условима продаје покретних ствари у
својини Града Требиња доноси Скупштина Града, на
приједлог градоначелника.
Члан 4.
Услови продаје садрже:
А) податке о покретној ствари која је предмет продаје –
власничко стање,
Б) почетну продајну цијену покретне ствари, која не може
бити нижа од вриједности коју утврди стални судски
вјештак одговарајуће струке,
В) начин полагања кауције, која износи 10% од почетне
цијене покретне ствари,
Г) начин и услове плаћања купопродајне цијене и
Д) вријеме, мјесто и начин разгледања покретних ствари
које су предмет лицитације, као и увид у одговарајућу
документацију везану за предмет продаје,
Ђ) вријеме и начин предаје покретне ствари купцу.
Члан 5.
Продаја покретних ствари у својини Града објављује се
путем огласа у средствима јавног информисања и то
најкасније 10 дана прије дана одређеног за дан лицитације.
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Орган из члана 3. овог правилника одлучује у којим се
средствима јавног информисања објављује оглас о
лицитацији.
Примјерак огласа о лицитацији истовремено се истиче на
огласним таблама, те се објављује на интернет страници
Града Требиња.
Члан 6.
Оглас о лицитацији садржи:
А) основне податке о власнику покретне ствари (пуни
назив, сједиште, адреса),
Б) услове прописане чланом 4. овог правилника,
В) дан, сат и мјесто одржавања лицитације.
Члан 7.
Поступак лицитације спроводи комисија за спровођење
јавног надметања (у даљем тексту „Комисија“), коју
именује замјеник градоначелника.
Комисија се састоји од предсједника и два члана, а сваки од
њих има замјеника.
Члан 8.
Лицитација се може одржати само ако у њој учествују
најмање два учесника. Ако се на лицитацију јави само један
учесник, Комисија може приступити поступку продаје
покретних ствари, с тим што цијена не може бити нижа од
почетне цијене објављене у огласу о лицитацији.
Члан 9.
Лицитација се одржава у вријеме и на мјесту који су
одређени у огласу о лицитацији у средствима јавног
информисања. У мјесту у којем се одржава лицитација све
исправе и подаци који се односе на поступак лицитације
дају се на увид (доказ о власништву, подаци о вриједности
ствари и сл.).
Члан 10.
Лицитацијом руководи предсједник Комисије, који
претходно утврђује да ли су испуњени сви услови за
одржавање лицитације: оглашавање, утврђивање услова,
потребан број учесника у лицитацији, уплаћене кауције,
редосљед продаје, уколико се продаје више покретних
ствари и други услови.
Приликом утврђивања броја учесника лицитације утврђује
се која лица учествују у своје име, а која као пуномоћници,
односно законски заступници.
Лица која нису уплатила одређену кауцију не учествују у
лицитацији.
Чланови Комисије не учествују у поступку лицитације коју
спроводе, у своје име или као пуномоћник.
Члан 11.
Након што се утврди да су испуњени услови за одржавање
лицитације предсједник Комисије упознаје учеснике са
начином и поступком лицитације и позива их да дају
понуде на почетну цијену, чиме почиње поступак
надметања.
Члан 12.
Сваком учеснику вриједи његова понуда све док се не да
већа понуда.
Лицитација траје све док се дају веће понуде.
Учесницима у лицитацији, на њихов захтјев, може се
дозволити краћи рок за размишљање о даљим понудама.
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Члан 13.
Лицитација се закључује ако и послије другог позива није у
року од пет минута дата већа понуда.
Прије закључења лицитације предсједник Комисије још
једанпут понавља посљедњу понуду, а затим објављује да је
лицитација закључена.
Члан 14.
Послије закључења лицитације предсједник Комисије
упознаје учеснике лицитације да могу одмах на записник
уложити приговоре на спроведени поступак лицитације (у
даљем тексту: приговор).
О приговору одлучује Комисија.
Члан 15.
Приговори се могу заснивати на сљедећим разлозима:
- да одлука овлашћеног органа о условима лицитације
није у складу са чланом 4. овог правилника,
- да оглас о лицитацији не садржи све податке
предвиђене у члану 6. овог правилника,
- да је поступак лицитације неправилно спроведен и да је
то имало битног утицаја на стављање понуда и
правилност поступка лицитације.
- да учесник чија је понуда утврђена као најповољнија
нема способност за закључење уговора, или да лице
које се појављује као законски заступник, односно
пуномоћник нема прописано овлашћење.
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Члан 21.
Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као
најповољнија закључује се одговарајући уговор у писаној
форми.
Ако учесник лицитације из става 1. овог члана одустане од
закључења уговора, губи право на повраћај положене
кауције.
Члан 22.
Ако не успије прва лицитација, лицитација се понавља.
Ако не успије ни поновљена лицитација, сматра се да је
јавно надметање неуспјешно.
У случају из става 2. овога члана продаја покретне ствари
може се извршити непосредном погодбом, с тим што цијена
покретне ствари која се продаје не може бити нижа од 1/3
цијене из члана 4. тачка б. овога правилника.
Члан 23.
Одлуку о продаји покретне ствари непосредном погодбом,
на приједлог Комисије доноси градоначелник.
Одлуком из претходног члана овога правилника ближе се
дефинишу услови и начин продаје покретне ствари
непосредном погодбом.
Члан 24.
Уколико се покретне ствари не продају ни путем
непосредне погодбе, градоначелник предлаже Скупштини
Града да донесе одлуку о отпису и уништењу покретних
ствари које су биле предмет продаје.

Члан 16.
Ако Комисија установи да су недостаци и пропусти на које
приговор указује такве природе да могу бити одмах
отклоњени, доноси одлуку да се лицитација настави пошто
се недостаци отклоне.
У случају из става 1. овог члана, учесницима лицитације
вриједе њихове понуде, осим ако оне, због давања већих
понуда, нису престале да вриједе.

Члан 25.
Започети, а не завршени, поступци продаје покретних
ствари у својини Града Требиња, окончаће се у складу са
одредбама овога правилника.

Члан 17.
Ако Комисија установи да уложени приговори нису
основани, закључује поступак лицитације и одмах утврђује
и јавно објављује која је понуда као најповољнија
прихваћена и с којим учесником лицитације се закључује
одговарајући уговор у писаној форми.

Број:11-022-8/19
Замјеник градоначелника
Датум:22.02.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

Члан 18.
Ако се због природе приговора не може одмах расправити и
одлучити о приговору, Комисија прекида поступак
лицитације док се не ријеши о приговору.
Члан 19.
Ако Комисија утврди да је приговор основан, доноси
одлуку да се у цјелини поништи поступак лицитације и да
се тај поступак поново спроведе.
Члан 20.
О поступку лицитације води се записник, у који се уносе
цијели ток поступка и све понуде стављене од појединих
учесника, као и стављени приговори.
Записник потписују чланови Комисије и присутни учесници
лицитације.
Послије закључења записника о поступку лицитације
учесници не могу улагати приговоре.

Члан 26.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске", број
97/16), члана 58. и члана 73. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17) и тачке IV Oдлуке о додјели новчаних средстава
за помоћ ученицима основних и средњих школа без једног
или оба родитеља број 11-022-9/19 од 28.02.2019. године,
замјеник градоначелника Града Требиња, доноси
ПРАВИЛНИК
o додјели новчаних средстава за помоћ ученицима
основних и средњих школа без једног или оба родитеља
Члан 1.
Овим правилником утврђује се висина финансијске помоћи,
динамика и начин исплате новчаних средстава дјеци која
редовно похађају основну или средњу школу, а имају једног
самохраног незапосленог родитеља или пензионера, немају
родитеље, или имају једног или оба родитеља, али је
законско старатељство додјељено трећем лицу.

Датум: 11.03.2019. год.
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Члан 2.
Финансијска помоћ ће се исплаћивати на текући рачун
родитеља/старатеља дјеце из тачке I овог правилника у
сљедећим износима:
- 100,00 КМ мјесечно - у случају дјеце која имају само
једног родитеља који је пензионер,
- 125,00 КМ мјесечно - у случају дјеце која имају само
једног родитеља који није запослен и налази се на
евиденцији Завода за запошљавање Републике СрпскеБиро Требиње,
- 150,00 КМ мјесечно - у случају дјеце без оба родитеља,
- 150,00 КМ мјесечно - у случају дјеце без једног или оба
родитеља - под старатељством.
Члан 3.
Новчана средства из тачке II oвог правилника исплаћиваће
се у девет једнаких мјесечних рата, почев од априла мјесеца
2019. године.
Новчана средства за дјецу која су завршни разред средње
школе (матуранти) исплаћиваће се у пет једнаких мјесечних
рата почев од априла мјесеца 2019. године.
Члан 4.
На основу овако утврђене висине финансијске помоћи
градоначелник доноси рјешење о додјели новчаних
средстава.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-9-1/19
Замјеник градоначелника
Датум:28.02.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 55. 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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ
„Туристичка организација Града Требиња“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
у ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње
број: 16-1/2018 од 23.01.2019. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-2/19
Датум:28.01.2019. године

Замјеник градоначелника
Мирко Ћурић,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 55. 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
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гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
замјеник градоначелника Града Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјени Правилника о раду
ЈУ „Дом младих“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјени Правилника о
раду ЈУ „Дом младих“ Требиње, број: 41-01/19 од
31.01.2019. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-5/19
Датум:08.02.2019. године

Замјеник градоначелника
Мирко Ћурић,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 55. 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
САГЛАСНОСТ
на Правилнике о измјенама Правилника о организацији
послова и радних задатака и потребним радницима
у ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа
Града Требиња“
I
Даје се сагласност на Правилнике о измјенама Правилника
о организацији послова и радних задатака и потребним
радницима у ЈУ „Агенција за развој малих и средњих
предузећа Града Требиња“ број: 428-12/18 од 31.12.2018.
године и 23-02/19 од 08.02.2019. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-7-1/19
Датум:21.02.2019. године

Замјеник градоначелника
Мирко Ћурић,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 55. став 2. и члана 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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама Правилника о начину
обрачуна и исплате плата и других примања запослених
у ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа
Града Требиња“
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама Правилника о
начину обрачуна и исплате плата и других примања
запослених у ЈУ „Агенција за развој малих и средњих
предузећа Града Требиња“ број: 429-12/18 од 31.12.2018.
године.
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II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-7-2/19
Датум:21.02.2019. године

Замјеник градоначелника
Мирко Ћурић,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 55. став 2. и члана 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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у ЈУ „Требињеспорт“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈУ „Требињеспорт“ Требиње број: 28/19 од
25.01.2019. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-6/19
Датум:28.02.2019. године

Замјеник градоначелника
Мирко Ћурић,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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
раду ЈП „Радник“ Д.О.О. Требиња
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о раду ЈП „Радник“ Д.О.О. Требиње, број:
585/18 од 20.08.2018. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-63/18
Датум:29.08.2018. године

Градоначелник
Лука Петровић,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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о платама
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I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о платама у ЈП „Радник“ Д.О.О. Требиње, број:
589/18 од 20.08.2018. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-61/18
Градоначелник
Датум:29.08.2018. године
Лука Петровић,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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у ЈП „Радник“ Д.О.О. Требиња
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈП „Радник“ Д.О.О. Требиње, број: 586/18
од 20.08.2018. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-62/18
Градоначелник
Датум:29.08.2018. године
Лука Петровић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 55. став 2. и 59. став 1. тачка 12. 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 градоначелника Града
Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у ЈУ „Културни центар“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈУ „Културни центар“ Требиње, број:
159/19 од 27.02.2019. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-10/19
Замјеник градоначелника
Датум:11.03.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

Датум: 11.03.2019. год.
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На основу члана 55. став 2. и 59. став 1. тачка 12. 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 градоначелника Града
Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјени Правилника о раду ЈУ
„Културни центар“ Требиње

Број: 2 - Страна:
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УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

I
Даје се сагласност на Правилник о измјени Правилника о
раду ЈУ „Културни центар“ Требиње, број: 158/19 од
27.02.2019. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-6/19 од 14.02.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-188, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Милешевска 11.
Оснивачи: 7 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа Велимир
Вуксановић предсједник Скупштине, самостално и без
ограничења.

Број:11-022-10-1/19
Датум:11.03.2019. године

Број: 06-372-6/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 14.02.2019. године
Јања Ћапин,с.р.

Замјеник градоначелника
Мирко Ћурић,с.р.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-4/19 од 22.01.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-186, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Никшићки пут 4.
Оснивачи: 7 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа предсједник
Скупштине Лазо Којовић, самостално и без ограничења.

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-7/19 од 18.02.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-189, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Светосавска 29.
Оснивачи: 5 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа предсједник
Скупштине Љубиша Бјелица, самостално и без ограничења.

Број: 06-372-4/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 24.01.2019. године
Јања Ћапин,с.р.

Број: 06-372-7/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 18.02.2019. године
Јања Ћапин,с.р.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-5/19 од 24.01.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-187, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Жичка 1.
Оснивачи: 9 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа предсједник
Скупштине Момчило Ратковић, самостално и без
ограничења.

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-8/19 од 27.02.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-190, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Светосавска 27.
Оснивачи: 5 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа предсједник
Скупштине Тамара Кандић, самостално и без ограничења.

Број: 06-372-5/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 24.01.2019. године
Јања Ћапин,с.р.
________________________________________________________________

Број: 06-372-8/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 27.02.2019. године
Јања Ћапин,с.р.
________________________________________________________________

Датум: 11.03.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-9/19 од 27.02.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-191, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Светосавска 20.
Оснивачи: 5 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа предсједник
Скупштине Видак Мркаић, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-9/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 27.02.2019. године
Јања Ћапин,с.р.
___________________________________________________
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правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа предсједник
Управног одбора Милован Пејичић, самостално и без
ограничења, а представља предсједник Скупштине Мирко
Јанковић и овлаштено лице Бојан Бјеловић.
Број: 06-372-10/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 11.03.2019. године
Јања Ћапин,с.р.
___________________________________________________
Након сравњавања са изворним текстом утврђено је да је у
Рјешењу број: 09-013-229-35/05 од 09.12.2005. године
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 13/05),
учињена техничка грешка па, на основу члана 179.
Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), секретар
Скупштине Града Требиња даје
ИСПРАВКУ
Рјешења број: 09-013-229-35/05 од 09.12.2005. године

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-10/19 од 11.03.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-193, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Републике Српске
17.
Оснивачи: 11 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у

Број: 2 - Страна:

1.

У Рјешењу број: 09-013-229-35/05од 09.12.2005. године,
у читавом тексту ријечи/назив фирме „ХЕРЦЕГ МЕД“
мјења се ријечима „ХЕРЗЕГ МЕД“.

Број: 09-013-28/19
Датум: 15.02.2019. године

Секретар
Скупштине Града Требиња
Велибор Бодирога,с.р.
___________________________________________________

Датум: 11.03.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 2 - Страна:
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Одлука о измјенама и Одлуке о висини боравишне таксе,
Одлука о измјени Одлуке о одређивању паушалног износа боравишне таксе за угоститеље
који пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање
за сваки кревет (лежај) на годишњем нивоу,
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о оснивању музејске установе Музеј Херцеговине Требиње,
Одлука о допуни Одлуке о градским административним таксама,
Одлука о усвајању Програма санитарне заштите изворишта „ОКО“,
Одлука о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима,
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју града Требиња,
Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња,
Одлукa о разрјешењу начелника Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције,
господина Бојана Чвора,
Одлукa о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције,
господина Ђорђа Миљановића,
Одлукa о разрјешењу начелника Одјељења за стамбено комуналне послове, госпођице Јање Ћапин,
Одлукa о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено комуналне послове,
господина Бојана Чвора,
Одлукa о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе за предшколско васпитање
и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, господина Александра Вукановића,
Одлукa о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе за предшколско васпитање
и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, госпођице Јање Ћапин,
Одлукa о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Требиње,
господина Васа Мијановића,
Одлукa о именовању вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Требиње,
госпође Бранке Драшковић,
Закључак о прихватању Извјештаја о остваривању Програма рада Скупштине Града Требиња
за период октобар – децембар 2018. године,
Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Центар за социјални рад“ Требиње за 2019. годину,
Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње за 2019. годину,
Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Дом младих“ Требиње за 2019. годину,
Закључак о прихватању Програма рада ЈУ „Центар за информисање и образовање“ Требиње за 2019. годину,
Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Културни центар“ Требиње за 2019. годину,
Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Туристичка организација града Требиња“
Требиње за 2019. годину,
Закључак о прихватању Програма рада Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Требиње за 2019. годину,
Закључак о прихватању Програма рада Јавне здравствене установе „Апотека“ Требиње за 2019. годину,
Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње за 2019. годину,
Закључак о прихватању Програма рада ММУ „Музеј Херцеговине“ Требиње за 2019. годину,
Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Народна библиотека“ Требиње за 2019. годину,
Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Агенција за развој малих и средњих предузећа
града Требиња“ Требиње за 2019. годину,
Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Екологија и безбједност“ Требиње за 2019. годину,
Закључак о прихватању Програма рада Јавног предузећа „Радник“ Требиње за 2019. годину,
Закључак о прихватању Програма рада Аграрног фонда Града Требиња за 2019. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Програма развоја спорта града Требиња за 2018. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о раду Одбора за жалбе за 2018. годину.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 2 - Страна:

Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
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Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Закључак,
Правилник о приступању и условима кориштења претплатних бројева и апарата чланова „total group“
Градске управе Требиње,
Правилник о поступку продаје покретних ствари у својини града Требиња,
Правилник o додјели новчаних средстава за помоћ ученицима основних и средњих школа без једног
или оба родитеља,
Сагласност на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње,
Сагласност на Правилник о измјени Правилника о раду ЈУ „Дом младих“ Требиње,
Сагласност на Правилнике о измјенама Правилника о организацији послова и радних задатака
и потребним радницима у ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња“ Требиње,
Сагласност на Правилник о измјенама Правилника о начину обрачуна и исплате плата и других примања
запослених у ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња“ Требиње,
Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста ЈУ „Требињеспорт“ Требиње,
Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду ЈП „Радник“ Д.О.О. Требиња,
Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о платама,
Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈП „Радник“ Д.О.О. Требиње,
Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ „Културни центар“ Требиње,
Сагласност на Правилник о измјени Правилника о раду ЈУ „Културни центар“ Требиње.

ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
4. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
5. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
6. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
7. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
1.

Исправка.
__________________________________________________________________________________
Издавач: Скупштина Града Требиња - Стручна служба Скупштине. Улица Вука Караџића бр. 2
89101 Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби.
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