СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LVI

Требиње, 24.04.2019. године

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) 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
16.04.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
I
Задужује се градоначелник Града Требиња да у складу са
законом, покрене поступак и објави Јавни позив за
проналазак стратешког партнера који би преузео постојеће
обавезе ЈЗУ „Апотека“ Требиње, задржао запослене у овој
здравственој установи и обезбиједио редовно снабдијевање
лијековима становништва града Требиња, укључујући и
издавање у дугорочни закуп простора који користи ова
здравствена установа, а све у циљу унапређења пословања.
II
У случају успјеха Јавног позива и избора стратешког
партнера из тачке I ове одлуке, претходну сагласност на
приједлог уговора о пословно - техничкој сарадњи између
Града Требиња, ЈЗУ „Апотека“ Требиње и изабраног
стратешког партнера, даје Скупштина Града Требиња по
претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва
Републике Српске, сједиште замјеника у Требињу.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-116/19
Датум:16.04.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

Нa основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана
17. Закона о статусу функционера јединица локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број
96/05 и 98/13) и члана 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,

Број: 3

3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 16.04.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о висини плата функционера Града Требиња
I
Овом одлуком утврђује се висина плате функционера Града
Требиња.
II
Висина плате градоначелника утврђује се на нивоу 3,15
просјечних плата запослених након опорезивања у Градској
управи Града Требиња из претходне године увећана за 20%.
III
Висина плате замјеника градоначелника утврђује се на
нивоу 1,8 просјечних плата запослених након опорезивања
у Градској управи Града Требиња из претходне године
увећана за 20%.
IV
Висина плате предсједника Скупштине Града утврђује се на
нивоу 2,7 просјечних плата запослених након опорезивања
у Градској управи Града Требиња из претходне године
увећана за 20%.
V
Висина плате потпредсједника Скупштине Града утврђује
се на нивоу 1,6 просјечних плата запослених након
опорезивања у Градској управи Града Требиња из
претходне године увећана за 20%.
VI
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
висини плата функционера Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 15/16).
VII
Ова одлука примјењиваће се од 01.05.2019. године.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Датум: 24.04.2019. год.

Број:09-013-127/19
Датум:16.04.2019. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

Број: 3 - Страна:

Инфрастуктура

Јед.м.

________________________________________________________________

На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13, 106/15 и 3/16) 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
оджаној дана 16.04.2019. године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању основице за обрачун ренте
I
Овом одлуком утврђује се просјечна коначна грађевинска
цијена једног квадратног метра корисне површине
стамбеног и пословног простора у 2018. години, на
подручју града Требиња, као основицa за израчунавање
висине накнаде за ренту.
II
Просјечна коначна грађевинска цијена једног квадратног
метра корисне површине стамбеног и пословног простора у
2018. години износи 890,43 КМ.
III
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
утврђивању основице за обрачун ренте („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/18).
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-128/19
Датум:16.04.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 69. став 1. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13, 106/15 и 3/16), члана 13. и 14. Правилника о обрачуну
накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта - пречишћен текст („Службени гласник
Републике Српске“, број 34/14) и члана 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 16.04.2019. године, донијела је
О Д Л У К У
о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и
друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина
I
Овом одлуком утврђују се просјечне јединичне цијене
радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења
јавних површина на подручју града Требиња.
II
Просјечне јединичне цијене радова комуналне и друге јавне
инфраструктуре и уређења јавних површина износе:

Јед.
цијена

1.

Водовод (Ø 250)

2.

Реконструкцијa водовода

3.

Фекална канализација (Ø200)

m

148,35

4.

Реконструкција фекалне

m

134,01

5.

Оборинска канализација канал

m

87,71

Оборинска канализација (Ø 250)

m

131,68

Оборинска канализација (Ø 200)

m

225,63

Асфалтирање

m²

48,66

Рек. Асфалта Д= 6 cm
Јавна
поплочана
површина
10.
(камен)
11. Ванулични паркинг

m²

33,37

m²

28,68

12. Паркинг
13. Реконструкција паркинга

m²

48,66

m²

46,79

14. Тротоар
15. Зелене површине уз саобраћ.

m²

51,67

m²

34,29

16. Бициклистичке стазе
17. Пејзажно уређење

m²

15,99

m²

90,00

18. Спортски терен
19. Јавна расвјета

m²

24,42

ком

2465,31

6.
7.
8.
9.

m

2

161,64
58,46

m²

294,00

III
Тржишне цијене земљишта предвиђеног за изградњу
комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних
површина, по зонама износе:
- 150 КМ/m² у првој зони
- 100 КМ/m² у другој зони
- 70 КМ/m² у трећој зони
- 50 КМ/m² у четвртој зони
- 30 КМ/m² у петој зони
- 25 КМ/m² у шестој зони
IV
Цијена m² објекта предвиђеног за рушење износи 19,05
КМ/m².
V
Просјечни трошкови израде докумената просторног
уређења у складу са чланом 155. Закона о уређењу простора
и грађењу износе 0,56 КМ/ha.
VI
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге
јавне инфраструктуре и уређења јавних површина објављена у „Службеном гласнику Града Требиња“, број 2/18.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Датум: 24.04.2019. год.

Број:09-013-129/19
Датум:16.04.2019. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 69. став 1. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, брoj
40/13, 106/15 и 3/16), члана 9. став 2. Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта - пречишћен текст („Службени гласник
Републике Српске“, брoj 34/14) и члана 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, брoj 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 16.04.2019. године, донијела је
О Д Л У К У
о висини накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта
I
Овом одлуком утврђује се висина накнаде за трошкове
уређења градског грађевинског земљишта за 1m² корисне
површине објекта за проведбене документе по зонама и
другом комуналном опремању.
II
Трошкови уређења градског грађевинског земљишта,
израчунати према одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу, Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења - пречишћен текст за документе просторног уређења
који обухватају зоне градског грађевинског земљишта
износе:
Прва зона:
95,67 КМ/m²
Друга зона:
78,78 КМ/m²
Трећа зона:
65,58 КМ/m²
Четврта зона:
47,73 КМ/m²
Пета зона:
36,45 КМ/m²
Шеста зона:
26,13 КМ/m²
III
Трошкови уређења градског грађевинског земљишта за
подручја за које није донесен проведбeни документ
просторног уређења или је он истекао обрачунавају се по
зонама као у тачки II ове одлуке.
IV
Управни поступци покренути пред надлежним органом до
дана ступања на снагу ове oдлуке, окончаће се по
одредбама одлуке која је била на снази у вријеме покретања
поступка, осим ако је ова одлука повољнија за инвеститора.
V
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског
земљишта за 2018. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/18).
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-130/19
Датум:16.04.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

Број: 3 - Страна:

3

На основу члана 65. стaв 3, члана 69. став 1, члана 73, члана
80. члана 125. стaв 2, члана 134. став 2, члана 151. и члана
151.а Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске”, број 40/13, 106/15 и 3/16),
члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана
36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња”, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 16.04.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
o измјени Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту
I
У Одлуци о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/16, 6/17 и 2/18)
у члану 17. иза става 5. додаје се став 6. који гласи:
„Почетна цијена закупа односно цијена закупа у ванурбаној
зони за производне објекте који немају корисну површину
умањује се 99% од тржишне цијене m2 земљишта и плаћа се
мјесечно“.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику ГрадаТребиња“.

Број:09-013-131/19
Датум:16.04.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 39. 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 16.04.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о начину финансирања изградње
зграде на Тргу слободе (градска тржница)
I
У Одлуци о начину финансирања изградње зграде на Тргу
слободе („Службени гласник Града Tребиња“, број 6/18 и
10/18) тачка II мјења се и гласи:
„Финансирање изградње наведене у тачки I ове Одлуке
вршиће се у 2019. и 2020. години и то на начин:
- У 2019. години ће се финансирати у износу од
300.000,00 КМ,
- У 2020. години ће се финансирати у износу од
330.000,00 КМ.“
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“

Број:09-013-132/19
Датум:16.04.2019. 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

Датум: 24.04.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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 16.04.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности у
својини Града Требиња
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 1770/93 К.О. Горица 2, описана као Бањевци,
површине 1500 m2, уписана у лист непокретности број
31, право својине Град Требиње са 1/1 дијела.
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: 3 - Страна:

Број:09-013-134/19
Датум:16.04.2019. године

4

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

______________________________________________________________________________________

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 36. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
члана 5, а у вези са чланом 11. Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
16.04.2019. године, донијела је
О Д Л У К У
I
У Комисију за спровођење лицитације (у даљем тексту:
Комисија) именују се:
1. Ненад
Милићевић,
дипломирани
економиста,
предсједник,
2. Јелена Лучић, дипломирани правник, члан,
3. Миро Гредо, дипломирани економиста, члан,
1. Владимир Ћоровић, дипломирани инж. менаџмента,
замјеник предсједника,
2. Валентина Машић, дипломирани правник, замјеник
члана,
3. Бојан Чворо, дипломирани инжењер електротехнике,
замјеник члана.
II
Комисија из тачке I ове одлуке проводи поступак продаје,
поступак оптерећења правом грађења, поступак непосредне
погодбе и поступак давања у закуп грађевинског земљишта
у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске
и јединица локалне самоуправе и Одлуком о уређењу
простора и грађевинском земљишту.
III
Предсједник и замјеник предсједника, чланови и замјеници
чланова именују се на мандатни период од двије године.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-135/19
Датум:16.04.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

______________________________________________________________________________________

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
16.04.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
I
Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња за
подршку реализације Пројекта изградње Центра за дјецу и
омладину са посебним потребама.

Датум: 24.04.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
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II
Све потребне активности у циљу реализације овог Пројекта
ће се реализовати у најкраћем разумном року, придржавајући се позитивних законских прописа и проводећи
неопходну скупштинску процедуру.

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог 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:09-013-136/19
Датум:16.04.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу чл. 16. и 17. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/16, 6/17 и 2/18) и чл. 36. и 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 17.04.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о поступку давања закупа земљишта усменим јавним
надметањем – лицитацијом
I
Под условима и на начин регулисан овом одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметања - лицитацијом давање у закуп земљишта у власништву Града
Требиња и то земљиште означено као:
- к.ч. број 1322/115 К.О. СП Зубци, површине 20000 m2,
уписана у зк. уложак број 54.
II
Почетна закупна цијена земљишта из тачке I ове одлуке,
као и остали услови закупа утврдиће се Огласом о давању у
закуп земљишта, који ће се објавити у средствима јавног
информисања.
III
За учешће у поступку усменог јавног надметања лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу
од 10% од почетне 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 лицитације са којим
ће се закључити Уговор о закупу, закупопримац закупац дужан је уплaћивати закупнину на Јединствени
рачун Трезора Града Требиња број 571-080-0000109348 код Комерцијалне банке, у складу са Уговором о
закупу.
2) Предаја земљишта у посјед закупцу извршиће се у року
од 7 дана од дана након закључења Уговора, о чему ће
се сачинити Записник о примопредаји.
V
Поступак лицитације земљишта спровешће Комисија за
лицитацију.

Број:09-013-137/19
Датум:17.04.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

На основу члана 5. тачка в) Закона о јавним предузећима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 75/04 и 78/11), члана 132. тачка н) Закона о привредним
друштвима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13),
члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а у вези
са тачком Х и тачком ХI потдачка 1 алинеја 2. Одлуке о
оснивању Јавног предузећа „Рад – Требиње“ д.о.о Требиње
(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/16, 1/17 и
12/17), Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 24.04.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Етичког кодекса
Ј.П. „Радник“ д.о.о. Требиње
I
Усваја се Етички кодекс Ј.П. „Радник“ д.о.о. Требиње.
II
Саставни дио ове одлуке је Етички кодекс Ј.П. „Радник“
д.о.о. Требиње.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-138/19
Предсједник
Датум:24.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
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 24.04.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о разрјешењу начелника Одјељења за финансије
I
Господин Синиша Тарана се разрјешава са мјеста начелника
Одјељења за финансије, због именовања на другу функцију.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-139/19
Предсједник
Датум:24.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________

Датум: 24.04.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањина 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 24.04.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије
I
Господин Миро Гредо, дипломирани економиста, именује
се за вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
у Градској управи Града Требиња.
II
Именовани ће обављати послове вршиоца дужности
начелника Одјељења за финансије 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:09-013-140/19
Датум:24.04.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 36. став 2. алинеја 23. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а у вези са чланом 55. 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 24.04.2019. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о разрјешењу члана Комисије за избор и именовање
I
Господин Љубиша Крунић разрјешава се са мјеста члана
Комисије за избор и именовање у Скупштини Града
Требиња, због избора на другу функцију.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-141/19
Датум:24.04.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 36. став 2. алинеја 23. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а у вези са чланом 55. 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 24.04.2019. године,
донијела је

Број: 3 - Страна:
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ОДЛУКУ
о именовању члана Комисије за избор и именовање
I
Господин Лазар Вучковић именује се на мјесто члана
Комисије за избор и именовање у Скупштини Града
Требиња.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-142/19
Предсједник
Датум:24.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 12. тачка 3. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана
18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39.
став 2. алинеја 33. 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 24.04.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању директора Јавне установе „Туристичка
организација Града Требиња“ Требиње
I
Господин
Марко
Радић,
дипломирани
струковни
економиста, именује се за директора Јавне установе
„Туристичка организација Града Требиња“ Требиње.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-143/19
Предсједник
Датум:24.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 12. тачка 3. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана
18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39.
став 2. алинеја 33. 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 24.04.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању директора Јавне установе „Центар за
информисање и образовање “ Требиње
I
Господин Манојло Ћук, дипломирани новинар, именује се
за директора Јавне установе „Центар за информисање и
образовање“ Требиње.

Датум: 24.04.2019. год.
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II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

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

Број:09-013-144/19
Предсједник
Датум:24.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________

Број:09-013-146/19
Предсједник
Датум:24.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________

На основу члана 12. тачка 3. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана
18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39.
став 2. алинеја 33. 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 24.04.2019.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању директора Јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Требиње

На основу члана 36. став 2. тачка 31. 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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК

I
Госпођа Бранка Драшковић, специјалиста опште хирургије,
именује се за директора Јавне здравствене установе „Дом
здравља“ Требиње.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-99/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________

Број:09-013-145/19
Предсједник
Датум:24.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и
тачке 15. Одлуке о утврђивању критеријума за избор
именовање и разрјешења органа у јавним установама и
јавним предузеђима чији је оснивач Град Требиње
(„Службени гласник Града Требиња“, број 4/17),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
24.04.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
о поништењу дијела Јавног конкурса за избор и
именовање директора у јавним установама чији је
оснивач Град Требиње
I
Овом одлуком поништава се дио Јавног конкурса за избор и
именовање директора у јавним установама чији је оснивач
Град Требиње, број 09-013-259/18, објављеног у
„Службеном гласнику Републике Српске“, број 97/18 и
100/18 и дневним новинама „Глас Српске“ од 17.10.2018,
20. и 21.10.2018. и 30.10.2018. године, и то за упражњене
позиције:
1. Директора ЈУ за предшколско васпитање и образовање
дјеце „Наша радост“ Требиње,
2. Директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње,
3. Директора ЈУ „Дом младих“ Требиње,
4. Директора ЈЗУ „Апотека“ Требиње.

1.

2.

Прихвата се Информација о стању безбједности на
подручју града Требиња за период од 01.07.2018.
године до 31.12.2018. године.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

На основу члана 36. став 2. тачка 30. 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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

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

Број:09-013-100/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
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 и 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Требиње за 2018. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Датум: 24.04.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број:09-013-101/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
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 и 8/17 и 9/18), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског
пословања
Јавне
установе
за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша
радост“ Требиње за 2018. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

2.

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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне установе „Дом младих“
Требиње за 2018. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне установе „Центар за
информисање и образовање“ Требиње за 2018. годину.

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

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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне установе „Културни
центар“ Требиње за 2018. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-105/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.
Број:09-013-103/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
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Број:09-013-104/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________

2.
Број:09-013-102/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________

Број: 3 - Страна:

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне установе „Туристичка
организација Града Требиња“ Требиње за 2018. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-106/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Требиње за 2018. годину.

Датум: 24.04.2019. год.
2.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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

2.

Број: 3 - Страна:

9

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

Број:09-013-107/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________

Број:09-013-110/19
Датум:16.04.2019. године

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 16.04.2019. 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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК

1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне здравствене установе
„Апотека“ Требиње за 2018. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-108/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског
пословања
Јавне
установе
„Требињеспорт“ Требиње за 2018. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-109/19
Датум:16.04.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне установе „Народна
библиотека“ Требиње за 2018. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-111/19
Датум:16.04.2019. 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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне установе „Агенција за
развој малих и средњих предузећа Града Требиња“
Требиње за 2018. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-112/19
Датум:16.04.2019. 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 16.04.2019. 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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК

1.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Матичне музејске установе
„Музеј Херцеговине“ Требиње за 2018. годину.

1.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне установе „Екологија и
безбједност“ Требиње за 2018. годину.

Датум: 24.04.2019. год.
2.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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

Број:09-013-113/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 14. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12
и 44/16), 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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавног предузећа „Радник“
Требиње за 2018. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-114/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне установе „Базени“
Требиње за 2018. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број: 3 - Страна:

10

ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Аграрног фонда Града
Требиња за 2018. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-117/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Информација о раду ЈП „Водовод“ А.Д.
Требиње.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-118/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Информација о раду А.Д. „Комунално“
Требиње.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-115/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________

Број:09-013-119/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
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 16.04.2019.
године, донијела је

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 16.04.2019. године,
донијела је

Датум: 24.04.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

ЗАКЉУЧАК
1.
2.

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

Број:09-013-120/19
Датум:16.04.2019. 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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Информација о припремљености
туристичке сезоне 2019. године.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-121/19
Датум:16.04.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 36. став 2. тачка 42. 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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Информација о програмима одржаним у
оквиру манифестације „Требињско културно љето“
2018. године.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-123/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 42. 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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Информација о реализованим пројектима
по јавним позивима за суфинансирање организација
цивилног друштва.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број: 3 - Страна:
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Број:09-013-124/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 42. и члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 76. и 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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Информација о положају и материјалном
статусу пензионера на подручју града Требиња.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-125/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 42. 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 16.04.2019. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о реализацији програма
одржавања локалних и некатегорисаних путева и
градских улица града Требиња за 2018. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-126/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
као 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 16.04.2019. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
I
Даје се сагласност градоначелнику Града Tребиња
господину Мирку Ћурићу да може закључити уговоре о
замјени некретнина у сврху рјешавања имовинско –
правних односа за изградњу зграде на Тргу слободе
(градска тржница).
II
Све потребне активности у циљу релизације имовинско –
правних питања, ће се реализовати у најкраћем разумном
року, придржавајући се позитивних законских прописа и
проводећи неопходну скупштинску процедуру.

Датум: 24.04.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

III
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“
Број:09-013-133/19
Датум:16.04.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

_______________________________________________________________________________________________________

На основу члана 12. Закона о спорту („Службени гласник
Републике Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), члана
39. став 2. тачка 9. а у вези са чланом 26. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
96/16) и члана 36. став 2. тачка 9. 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 16.04.2019. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Програма развоја спорта
Града Требиња за 2019. годину
1.
2.
3.

Усваја се Програм развоја спорта Града Требиња за
2019. годину.
Саставни дио овог закључка је Програм развоја спорта
Града Требиња за 2019. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-122/19
Датум:16.04.2019. године

Предсједник
Драгослав Бањак,с.р.

______________________________________________________________________________________

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ТРЕБИЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ
Увод
Законом о спору дефинисано је да је спорт у Републици
Српској дјелатност од општег интереса, а остварује се
доношењем и реализацијом програма развоја спорта.
Јединице локалне самоуправе доносе своје програме развоја
спорта којима се утврђују основни правци, стратегија
развоја и остваривање општег интереса у спорту.
„Спорт је растући социјални и економски феномен који
увелико доприноси стратешким циљевима солидарности и
напретка Европске уније“, овако је назначена важност
спорта у Бијелој књизи о спорту Европске комисије. Из
овога се види да је спорт једна сложена друштвена појава
којој се у свим развијеним земљама свијета поклања велика
пажња. Можемо слободно рећи да је разлог за такав однос
његов изузетно велики утицај на све сегменте живота.
Превасходно и најчешће се у први план истиче позитивно
дјеловање спорта на психофизичко здравље, али му се
веома често приписују и да има утицај каo пропагандно,
финансијско и политичко средство за остваривање циљева.
Спорт се мора посматрати двојако, као средство и као спорт
сам по себи. Он доприноси личном и друштвеном развоју
кроз креативне активности и рекреацију, који служе
задовољењу човјекове потребе за физичким вјежбањем ради
личног физичког и менталног благостања. Спорт је посебно
важан за савремени свијет који се брзо мијења и који се, с
једне стране, карактерише повећањем слободног времена, а
с друге стране урбанизацијом и сталним технолошким
развојем који теже да одвоје човјека од његове природне
средине. Спорт је важан не само за појединце него и за

Број: 3 - Страна:
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друштвени и културни развој сваке заједнице, како на
националном тако и на регионалном и локалном нивоу. Он
је тијесно повезан са другим сферама политичког
одлучивања и планирања у заједници као што су:
образовање, здравство, социјална заштита, градско и
национално планирање, умјетност и одмор. Спорт, као јавна
служба, има виталан значај за сваку заједницу и због тога су
јавне власти свих нивоа дужне да обезбиједе развој спорта
на својој територији и поспијеше учешће становништва у
спортским активностима. Оне ову обавезу, наравно, не могу
да остваре саме већ у сарадњи са свим организацијама
(добровољним и приватним) које су директно или
индиректно везане за спорт.
Спорт посебно велику улогу и значај има у односу на
атрактивности и квалитет живота у граду. За будући развој
спорта у граду је посебно потребан „оријентациони оквир“,
имајући у виду бројне измјене у савременом спорту
(почетком прошлог вијека постојало је 30 спортова док се
данас рачуна са око 150) и друштву, помоћу кога се може
реаговати за нове захтјеве и подржати спорт на
најефикаснији начин кроз постављање развојних циљева.
Појам планирања спортског развоја у градовима у
литератури се различито дефинише. Једна од дефиниција
која се чини прихватљивом, јер инсистира на поступку
планирања, кроз дијалог, који је оријентисан на проблеме
је: „На основу анализе постојећег стања у области спорта
утврђују се кроз дијалошки процес изазови за развој спорта
у граду, формулишу циљеви и предлажу мјере за њихово
реализовање“.
Законом о спорту („Службени гласник РС“, број 4/02,
66/03, 73,08 и 102/08) предвиђено је да се организација
спорта одвија кроз активности спортских клубова,
школске и студентске програме, спортске активности
инвалидних лица, спортско - рекреативне активности и
организовањем традиционалних спортских манифестација.
Средства за редовну активност спортских клубова
планирају се у Буџету Града Требиња, а њихова расподјела
се врши према дефинисаним критеријима, Правилником о
условима и критеријима за финансирање програма развоја
спорта у општини Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 4/10 и 7/10) и Правилником о категоризацији спортова и спортских организација у општини
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, број
3/10“).
У 2019. години у граду Требињу егзистирају сљедећи
спортски колективи:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив клуба
Фудбалски клуб „Леотар“
Кошаркашки клуб „Леотар“
Џудо клуб „Леотар“
Атлетски клуб „Леотар“
Пливачки ватерполо клуб „Леотар“
Рукометни клуб „Леотар“
Женски рукометни клуб „Леотар“
Женски кошаркашки клуб „Леотар 03“
Женски фудбалски клуб „Леотар-тех“
Карате клуб „Требиње“

Датум: 24.04.2019. год.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Карате клуб „Леотар+“
Веслачко друштво „Требишњица“
Одбојкашки клуб „Леотар“
Куглашки клуб „Требишњица“
Клуб малог фудбала „Леотар“
Стонотенисерски клуб „Свети Сава“
Кик бокс и бокс клуб „Леотар“
Шаховски клуб „Леотар“
Аеро клуб „Требиње“
Мото клуб „ТНТ“
Паинтбол клуб „Арена“
Ронилачки клуб „Посејдон“
Тавла клуб „Требиње“
Спелеолошко друштво „Зелена брда“
Планинарско друштво „Вучји зуб“
Спорт.риб.удружење „Требиње“
Ловачко удружење „Леотар“
Стрељачки клуб „Леотар РВИ“ Требиње
Омладински кошаркашки клуб „Леотар“
Клуб борилачких спортова „Карате – Ju Jutsu“
Тениски клуб „Тини“
Ауто картинг клуб „Леотар“
Клуб спортиста и рекреативаца „Corporesano“
Пикадо клуб „Требиње“
Омладински одбојкашки клуб „Леотар“
Фудбалски клуб „Викторија“
Ђиу ђицу клуб „Леотар“
Омладински стрељачки клуб „Леотар“
Женски одбојкашки клуб „Леотар“
Атлетски клуб „Требиње“
Клуб борилачких спортова „Warriors“
Планинарско друштво „Бијела гора“
Одбојкашки клуб „Требишњица“
Кајак – кану и рафтинг клуб „Требишњица“
Клуб фудбала „Леостарс“
Коњички клуб „Корона“
Спортско друштво „Леотар“
Клуб водених спортова „Леотар“
Бициклистички клуб „Леотар“

Иако се на нивоу Града Требиња издвајају значајна средства
за спорт, очигледно је да она нису довољна за значајније
унапређење спортских активности, а посебно нису довољна
за пружање помоћи спортистима и клубовима у мјери у
којој би то било потребно. Улагања спонзора, донатора и
привредних субјеката у спорт града Требиња била би од
великог значаја.
Програми који се финансирају из Буџета Града у складу
са Законом односе се на:
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 стварање услова за подизање квалитета рада свих
активних спортиста, а посебно рад са младим спортски
надареним појединцима и екипама,
 изградњу, одржавање, реконструкцију, као и набавку
реквизита и кориштење спортских објеката,
 учешће у обезбјеђивању реализације градског и
међуградског нивоа школских и студентских спортских
такмичења и масовних традиционалних манифестација,
 учешће у финансирању истраживачко - развојног рада,
информатике, издаваштва и јавног информисања у
спорту,
 учешће у финансирању манифестација и такмичења од
значаја за град,
 учешће у финансирању школовања, стручном
усавршавању и стварању услова за рад спортских
стручњака и стручњака у спорту,
 обезбјеђивање услова за спортске активности
инвалидних лица.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана
58. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиње“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 7.
Правилника о условима и критеријумима за финансирање
програма развоја спорта у општини Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“, број 4/10 и 7/10), замјеник
градоначелника је донио Рјешење (број 11-66-140/18, од
24.12.2018. године) о расподјели средстава из Буџета Града
планираних за финансирање спортских програма за 2019.
годину у износу 400.000,00 КМ, како слиједи:
Ред.
број

1.

2.

Табела бр.1

Средства Буџета Града Требиње планирана за спорт у
2019. години су:
 Средства планирана за финансирање
спортских програма
400.000,00 КМ
 Средства ЈУ „Требињеспорт“
298.800,00 КМ
 Средства за спортске манифестације
од значаја за град
30.000,00 КМ
УКУПНО: 728.800,00 КМ

Број: 3 - Страна:

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Грант
Грант за спортске
организације
(Грант се реализује
путем јавног позива)
Грант за одржавање,
изградњу и
реконструкцију
спортских објеката, као
и набавку опреме и
реквизита
Грант за школски спорт
Грант за припреме и
учешће перспективних и
врхунских спортиста на
међународним
такмичењима
Грант за усавршавање
спортских стручњака и
спортских радника
Грант за обезбјеђивање
услова за спортске
активности инвалидних
лица
Грант за награде за
постигнуте
спортске резултате
Грант за резерву
Укупно

Табела бр.2

Проценат

Износ

83,75 %

335.000,00 КМ

8,50 %

34.000,00 КМ

0,75 %

3.000,00 КМ

2,00 %

8.000,00 КМ

1,25 %

5.000,00 КМ

0,75 %

3.000,00 КМ

1,00 %

4.000,00 КМ

2,00 %
100,00 %

8.000,00 КМ
400.000,00 КМ

Датум: 24.04.2019. год.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана
58. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а у вези са
Одлуком о начину одабира пројеката невладиних
/непрофитабилних организација по ЛОД методологији
(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/17), замјеник
градоначелника расписао је 24.12.2018. године Јавни позив
за расподјелу средстава Буџета Града Требиња намијењених
за финансирање програма спортских организација у 2019.
години.
Након проведене процедуре Стручни савјет за спорт донио
је приједлог расподјеле средстава на основу кога је замјеник
градоначелника донио Одлуку о расподјели средстава
Буџета града Требиња за 2019. годину, намијењених за
финансирање програма спортских организација у висини од
335.000,00 КМ.
Средства из гранта спортским организацијама по
Одлуци распоређују се како слиједи:
Спортско друштво „Леотар“
317.200,00 KM
Атлетски клуб „Требиње“
2.000,00 KM
Клуб водених спортова „Леотар“
2.000,00 KM
Спортско риболовно друштво „Требиње“
1.100,00 KM
Кајак кану рафтинг клуб „Требишњица“
1.000,00 KM
Веслачко друштво „Требишњица“
1.000,00 KM
Тениски клуб „Тини“
1.000,00 KM
Планинарско друштво „Вучји зуб“
1.000,00 КМ
Клуб борилачких спортова „Ју јутсу-карате“
900,00 KM
Спелеолошко друштво „Зелена брда“
500,00 КМ
Аеро клуб „Требиње“
500,00 КМ
Распоређује градоначелник на основу захтјева спортских
организација
6.800,00 КМ
Табела бр.3

Спортско друштво „Леотар“:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Назив клуба
Фудбалски клуб „Леотар“
Рукометни клуб „Леотар“
Кошаркашки клуб „Леотар“
Женски кошаркашки клуб „Леотар 03“
Џудо клуб „Леотар“
Женски рукометни клуб „Леотар“
Омладински кошаркашки клуб
„Леотар“
Пливачки ватерполо клуб „Леотар“
Атлетски клуб „Леотар“
Стрељачки клуб „Леотар РВИ“
Омладински стрељачки клуб „Леотар“
Клуб малог фудбала „Леотар“
Ђиу ђицу клуб „Леотар“
Женски одбојкашки клуб „Леотар“
Одбојкашки клуб „Леотар“
Омладински одбојкашки клуб
„Леотар“
Кик бокс и бокс клуб „Леотар“
Карате клуб „Леотар+“
Ауто мото картинг клуб „Леотар“
Бициклистички клуб „Леотар“
Потребна средства за функционисање
СД „Леотар“
a.
УКУПНО
Табела бр.4

Износ
75.000,00 КМ
75.000,00 КМ
45.000,00 КМ
19.000,00 КМ
8.500,00 КМ
4.000,00 КМ
3.600,00 КМ
3.500,00 КМ
3.500,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000,00 КМ
1.200,00 КМ
1.200,00 КМ
1.500,00 КМ
1.500,00 КМ
1.000,00 КМ
1.000,00 КМ
1.000,00 КМ
1.000,00 КМ
1.000,00 КМ
65.200,00 КМ
317.200,00 КМ

Број: 3 - Страна:
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Средства добијена из Буџета, клубови су обавезни трошити
на економски рационалан начин и искључиво за остваривање својих статутарних циљева, односно за одобрене
намјене. Сви спортски клубови су дужни да надлежним
градским органима (Одјељењу за финансије и Oдјељењу за
друштвене дјелатности) достављају извјештаје о намјенском утрошку финансијских средстава са акцентом на
испуњавање достављених образаца који су везани за ову
материју.
Грант за одржавање, изградњу и реконструкцију
спортских објеката, као и набавку опреме и реквизита
износи 34.000,00 КМ. Без одговарајућег простора за игру и
тренинг нема правог развоја спорта, а спортски објекти
представљају насљеђе које остаје будућим генерацијама као
подстицај за бављење спортом. Због тога је неопходно
започети са планираним и систематским улагањем у
обнављање и изградњу спортске инфраструктуре на територији града Требиња.
Град Требиње је у 2019. години планирао грант за
школски спорт у износу од 3.000,00 КМ. Школска
спортска такмичења су масовна такмичења ученика и
студената у оквиру школског система.
Правилником о организовању школског спорта у Републици
Српској дефинисано је да се под организацијом школског
спортског такмичења подразумијева организација Малих
олимпијских игара. Мале олимпијске игре Републике
Српске представљају систем спортских такмичења ученика
и ученица основних и средњих школа Републике Српске.
У основи, циљеви организације такмичења школског спорта
се огледа у томе да свим ученицима у школама, без обзира
на физичке способности и стварну спортску надареност
појединца, пруже подједнако могућности да своје потребе у
области спорта квалитетно задовољавају и на тај начин се
потврђују и у овој области друштвеног живота, да школску
популацију трајно и организовано стимулишу на системско
вјежбање и спортски тренинг и на тај начин допринесе
стварању навика за активним учешћем у спорту, да својим
активностима допринесу ширењу олимпијске идеје, духа
олимпијзма и фер - плеја, да подстакну организоване напоре
за даље унапређивање спорта у школама и јачање
материјалног основа школског спорта, да омогући
организованији развој школског спорта и његов богатији
садржај, да допринесу зближавању младих, да омогуће
развој спорта у Републици Српској и да омогуће ширење
свијести о мјесту и улози спорта у савременим условима
живота. Међународна Повеља о физичком васпитању и
спорту коју је UNESСO усвојио 1978. године већ у првом
члану дефинише да је „бављење спортом фундаментално
људско право за све“. У школском систему Републике
Српске ово право дјеце и омладине је обезбијеђено кроз
редовну наставу физичког васпитања, као и кроз функционисање система школског спорта. Школски спорт је
немогуће одвојити од наставе физичког васпитања, али се
дијелом треба одвојити од такмичарског спорта јер се дио
васпитног процеса заснива кроз систем школског спорта у
којем се реализују бројни васпитно - образовни задаци
ученика и разликује се од такмичарског система спорта.
Систем школског спорта се организује кроз четири нивоа
такмичења, и то:
- школска;
- општинска/градска;
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- регионално;
- републичка финала.
Такмичења у Малим олимпијским играма реализоваће се у
сљедећим спортским дисциплинама:
Спортска
дисциплина
Атлетика
Кошарка
Рукомет
Одбојка
Мали фудбал
Шах
Џудо

Основне школе
М
Ж
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Средње школе
М
Ж
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Табела бр.5

Полазећи од чињенице да је врхунски спорт највидљивији
сегмент система спорта, а самим тим и покретач цијелог
система у промоцији здравог начина живота и међународној
промоцији државе и града, Град Требиње ће и у 2019.
години финансирати или суфинансирати припреме и
учешће екипа и појединаца на међународним такмичењима,
с циљем стварања услова за бављење врхунским спортом.
Грант за припреме и учешће врхунских спортиста на
међународним такмичењима планиран је у износу од
8.000,00 КМ.
Из гранта за усавршавање спортских стручњака и
спортских радника, у износу од 5.000,00 КМ, Град ће
дијелом финансирати учешће појединаца у похађању
спортских школа, као и учешће на спортским камповима,
семинарима и другим стручним усавршавањима у спорту.
Улога спорта у животима лица са одређеном врстом и
степеном инвалидности је од непроцјењивог значаја, како у
превентивном, тако и у рехабилитационом смислу. Ово се
не односи само на њих лично, већ и на друштвену заједницу
у цјелини, јер се стање у којем се налазе, негативно или
позитивно, пројектује и на саму заједницу у којој егзистирају. Нема дилеме да је за цјелокупно друштво од изузетне
важности да се то стање учини што је могуће више
прихватљивим.
С обзиром да спорт и спортска рекреација имају велики
значај у цјелокупном процесу рехабилитације инвалидних
особа, као и у периоду њихове социјалне адаптације и
реинтеграције у све друштвене токове, неопходно је омогућити једнака права и могућности особа са инвалидитетом да
се баве спортским и рекреативним активностима и подстицати спортске организације за њихово активно укључење у
ову друштвену дјелатност.
Због тога је Град Требиње и у овој години планирао Грант
за обезбјеђење услова за спортске активности инвалидних лица у износу од 3.000,00 KM.
Грант за награде за постигнуте спортске резултате у
износу од 4.000,00 KM намијењен је за награђивање појединаца и колектива за изузетне спортске резултате.
Грант за резерву од 8.000,00 КМ намијењен је за
финансирање других спортских програма који нису обухваћени програмима спортских колектива.
Традиционалне спортске манифестације грађана свих
узраста, доприносе унапређењу и побољшању њиховог
физичког и психичког развоја, афирмацији хуманих
вриједности живота и одржавању традиција и обичаја.
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Манифестациони облици спортског исказивања у нашем
граду су видљиви и постају традиционални, као што су:
 Избор спортисте године,
 Камп спортиста Републике Српске 2019,
 XVI Међународни џудо куп Требиње 2019 - X
„Меморијал Милош Мрдић “,
 „63. Традиционална олимпијада у малом фудбалу“ за
сениоре, кадете и пионире,
 Дани на Требишњици, скокови са каменог моста,
 Дани на Требишњици, „17. међународна еко-регата“,
 Међународни пливачки митинг „Срђан и Максим “ ,
 Традиционални меморијални међународни омладински
фудбалски турнир „Љубинко Акшам “,
 10. Међународни турнир за ветеране и рекреативце у
стоном тенису,
 Женски осмомартовски међународни рукометни
турнир,
 „ Handicap Fest “ – такмичење стријелаца инвалида
БиХ,
 Традиционални мото викенд „Требиње 2019“,
 Бициклистичка трка „Требиње 2019“.
У 2019. години Град Требиње ће финансирати поменуте
манифестације, дијелом или у потпуности, а за ту намјену
планирана су средства у износу од 30.000,00 КМ.
На овим манифестацијама задовољавају се физичке
активности које се својевољно одабирају са одговарајућим
циљевима:
 Одгајање младих у духу бриге о себи и свом
квалитетном начину рада и живота,
 Задовољавање примарне потребе човјека за кретањем,
 Очување и побољшање здравља,
 Позитиван утицај на способности у цјелини,
 Хуманизација радних и животних услова,
 Корекција негативних ефеката насталих савременим
начином живота и рада,
 Стварање позитивног става и навике према спорту
(спортској рекреацији).
Због свега наведеног, може се са сигурношћу закључити да
је спорт у Граду Требињу имао, има и имаће посебно мјесто
као важан сегмент у развоју и напретку Града.
Број:09-013-122/19
Предсједник
Датум:16.04.2019. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 5. и 21, члана 82. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 73. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), замјеник градоначелника Града
Требиња, донио је
ОДЛУКУ
о висини просјечне плате након опорезивања
запослених у Градској управи
Града Требиња за 2018. годину
I
Просјечна плата након опорезивања запослених у Градској
управи Града Требиња, без плата функционера, за 2018.
годину износи 863,00 КМ.
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II
Просјечна плата након опорезивања из тачке I ове одлуке
представља основицу за обрачун плата функционера Града
Требиња, одборничког додатка за одборнике Града
Требиња, јубиларних награда и новчане помоћи и накнада
запосленима у Градској управи Града Требиња у 2019.
години.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-19/19
Замјеник градоначелника
Датум:31.01.2019. 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), члана 58. и 59. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а
у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета Града
Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18), замјеник градоначелника Града
Требиња, донио је
О Д Л У К У
I
Одобрава се употреба средстава Буџетске резерве у износу
од 3.000,00 КМ, на име донације за изградњу Дневног
центра у Косовској Митровици, који је намијењен за 130
болесне дјеце и младих са потешкоћама у развоју на Косову
и Метохији.
Одобрена
средства
пренијети
на
рачун
број:
5551000034196445 Одбору за помоћ Косову и Метохији из
Републике Српске – са назнаком – Дневни центар „Подржи
ме“.
II
Средства Буџетске резерве за измирење обавеза из става I ове
одлуке прерасподјељују се са организационог кода 99999999
– позиције 3722 на позицију 4152 – грантови у земљи у
оквиру Стручне службе градоначелника.
III
Ову одлуку ће реализовати Одјељење за финансије.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-163/19
Замјеник градоначелника
Датум:15.03.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана
58. Статута града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а у вези са
тачком II Рјешења број:11-111-72/18 од 07.12.2018. године,
градоначелник Града Требиња, донио је сљедећу
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О Д Л У К У
о условима и начину кориштења гранта за васпитно
образовни рад са средњошколцима за 2019. годину за
реализацију пројекта „Повратак природи“
I
Овом одлуком ближе се дефинишу услови и начин
кориштења гранта за васпитно образовни рад са
средњошколцима за 2019.годину.
Циљ организовања васпитно образовног рада је промоција
здравих стилова живота и активно проведеног времена у
природи.
II
Покровитељ активности наведених у тачки I је Град
Требиње, а организација ће бити повјерена Спортском
друштву „Леотар“ Требиње, које ће имати задатак да:
- обезбиједи стручно особље већ ангажовано у
Спортском друшву „Леотар“, чија ће обавеза бити да
води надзор и бригу да се боравак у природи обавља
тачно у складу са Програмом и сатницом пројекта
„Повратак природи“, што подразумијева провођење 24
часа дневно са учесницима за све вријеме трајања
пројекта „Повратак природи“,
- предложи руководиоца активности Пројекта, који ће
бити именован од стране Градоначелника,
- да обезбиједи учесницима основну личну опрему, коју
ће учесници задржати након завршетка цјелокупног
планираног боравка, а набавку исте би финансирао
Град Требиње,
- да обезбиједи сагласност Министарства просвјете и
културе Републике Српске за реализацију пројекта
„Повратак природи“.
Права и обавезе између Града Требиња и Спортског
друштва „Леотар“ Требиње дефинисаће се посебним актом.
III
Циљна група са којом би се обављао васпитно образовни
рад су ученици/е средњих школа послије завршеног другог
разреда.
IV
Боравак у природи би се организовао у првој седмици након
завршетка редовне наставе за ученике/це другог разреда
средњих школа.
V
Васпитно образовни рад са ученицима/ама би се обављао у
природи, у трајању од 10 дана.
Број смјена и број учесника у смјени би зависио од укупног
броја пријављених учесника.
Смјештај и исхрана ће бити повјерени организацији
цивилног друштва која понуди најбоље услове на јавном
позиву.
Основни услови смјештаја и исхране у природи
подразумијевају:
- капацитет смјештаја за 60 особа,
- капацитет кухиње и трпезарије за 60 особа,
- мокри чвор,
- уређеност простора у смислу постојања садржаја за
спортске активности, као и могућности извођења
едукативних радионица.
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VI
Васпитно образовни рад са учесницима би био повјерен
организацијама цивилног друштва и јавним установама,
регистрованим на подручју града Требиња које имају
капацитет да изврше едукације наведене у Програму, а
изабрале би се путем јавног позива.
Области из којих би учесници боравка у природи требало да
савладају основна знања су:
- боравак у природи (пјешачење, кретање по карти,
подизање шатора, израда таборских објеката, припрема
хране итд.),
- упознавање са основном опремом за планинарење и
спелеологију, планинарски кодекс, као и основе
кретања по брдско планинском терену,
- упознавање са основама спортског стрељаштва,
- основни поступци прве помоћи, пружање прве помоћи
при повредама, као и болестима са нагло наступајућим
стањима,
- подизање еколошке свијести, као и поступање у случају
елементарних непогода,
- тимски рад, лидерство, психологија групе – креативне
радионице.
Опрему за извођење едукативних радионица ће
финансирати Град Требиње, а набавка исте ће бити
повјерена организацијама цивилног друштва и јавним
установама које задовоље услове јавног позива са којима ће
Град Требиње склопити појединачне уговоре.
VII
Школе се обавезују да ће, по доношењу Одлуке и Програма
са сатницом пројекта „Повратак природи“:
- упознати ученике/це и родитеље других разреда са
садржајем Програма и сатнице боравка у природи,
- радити на популаризацији ове идеје у сарадњи са
представницима организација цивилног друштва и
јавних установа које задовоље услове јавног позива за
реализацију активности боравка у природи,
- обезбиједити спискове учесника заинтересованих за
боравак у природи,
- обезбиједити сагласности родитеља за ученике/це који
се пријаве за боравак у природи, чију ће форму
школама доставити Град Требиње.
VIII
Средства за реализацију пројекта „Повратак природи“
обезбијеђена су у оквиру Одјељења за друштвене
дјелатности, на позицији 4152 – грант за образовно
васпитни рад за средњошколце у износу од 120.000,00 КМ.
IX
Саставни дио ове Одлуке је Програм са сатницом пројекта
„Повратак природи“.
X
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-111-72-4/18
Градоначелник
Датум:05.04.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
__________________________________________________
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана
58. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и тачке III
Плана кориштења јавних површина („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/17), градоначелник Града Требиња
доноси
ОДЛУКУ
о начину и условима додјеле привремених локација за
заузимање јавних површина за дјечије аутиће
I
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
провешће се путем јавног оглашавања додјела привремених
локација на јавним површинама које су означене као:
1. катастарска честица број: 1887/2 (дио) К.О. Требиње
(стари операт), што одговара катастарској честици број:
1202/2 (дио) К.О. Требиње (нови операт);
2. катастарске честице број: 1908/1 (дио) и 1959 (дио) све
К.О. Требиње (стари операт), што одговара катастарској
честици број 1251/1(дио) К.О. Требиње (нови операт).
II
Почетна цијена привременог заузимања локација на јавним
површинама не може бити нижа од цијене утврђене
тарифом комуналних такси за дјечије аутиће.
III
Почетна цијена и остали услови утврдиће се јавним огласом
који ће бити објављен у средствима јавног информисања и
на огласној табли Градске управе.
IV
Поступак јавног оглашавања провешће Комисија коју
рјешењем именује градоначелник.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-25/19
Градоначелник
Датум:19.04.2019. 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
умањује сљедећа позиција:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5112 – издаци за прибављање зграда и објеката –
локална путна инфраструктура градске мјесне
заједнице за износ од 18.980,00 КМ,
а увећавају позиције:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
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5112 – издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката,
- Реконструкцију степеништа и околно уређење у улици
Милоша Обилића за износ од 6.130,00 КМ,
- Реконструкцију система за наводњавање на стадиону
Полице за износ од 7.000,00 КМ,
- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 5.850,00
КМ.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у
вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18), градоначелник Града Требиња,
донио је
ЗАКЉУЧАК

-

Број:11-400-160/19
Замјеник градоначелника
Датум:14.03.2019. 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 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 просторно уређење:
- 5111 – издаци за прибављање зграда и објеката за износ
од 436.282,00 КМ,
- Улица Нова за износ од 400.000,00 КМ,
- Улица С1 за износ од 36.282,00,
у оквиру Одјељења за стамбено – комуналне послове:
- 5112 – издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката – Лед
расвјета за износ од 20.000,00 КМ,
а увећавају позиције:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5111 – издаци за прибављање зграда и објеката –
спомен соба за износ од 117.000,00 КМ,
- 5112 – издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката за износ
од 283.442,00 КМ,
- Реконструкција дјечијег игралишта Тини за износ од
173.000 КМ,
- Јавна расвјета (магистрални пут М-6) за износ од
110.000,00 КМ,
- Реконструкција Средњошколског центра за износ од
442,00 КМ,
у оквиру Стручне службе градоначелника:
- 4152 – грантови у земљи – грант за медије за износ од
21.800,00 КМ,
у оквиру Територијалне ватрогасне јединице:
- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ
од 14.040,00 КМ,
у оквиру Одјељења за стамбено комуналне послове:
- 4125 – расходи за материјал за јавну расвјету за износ
од 20.000 КМ.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-167/19
Замјеник градоначелника
Датум:20.03.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
_________________________________________________

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се
умањује сљедећа позиција:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5111 – издаци за изградњу и прибављање објеката –
улица С-1 за износ од 29.620,00 КМ,
а увећавају позиције:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5112 – издаци за реконструкцију и адаптацију – реконструкција система за наводњавање на стадиону
Полице за износ од 5.410,00 КМ,
- локална путна инфраструктура градске мјесне
заједнице за износ од 18.980,00 КМ,
- 5111 – издаци за изградњу и прибављање објеката –
изградња темељних стопа за ауто пуњач и рекламни
пано на Аутобуској станици за износ од 5.230,00 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:11-400-216/19
Градоначелник
Датум:11.04.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у
вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18), градоначелник Града Требиња,
донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
позиција 4112 – дефинисана као „расходи по основу
утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга“
умањује се износ од 2.000,00 КМ и позиција 4129 –
дефинисана као „остали непоменути расходи“ умањује за
износ од 2.777,00 КМ, а увећава позиција 4111 –
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дефинисана као „расходи за бруто плате – приправника“ за
износ од 4.777,00 КМ, а све у оквиру Буџета за 2019. годину
буџетског корисника ЈУ „Народна библиотека“ Требиња.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-212/19
Градоначелник
Датум:17.04.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у
вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/18), градоначелник Града Требиња,
донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се у
оквиру Одјељења за финансије умањује сљедећа позиција
631100 - дефинисана као „издаци по основу пореза на
додату вриједност“ за износ од 6.060,00 КМ, а увећава
позиција 419100 - дефинисана као „расходи по судским
рјешењима“ за износ од 6.060,00 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:11-400-230/19
Градоначелник
Датум:24.04.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 55. став 2. и 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) у вези са чланом 58. и 73. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Републике Српске“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), замјеник градоначелника Града Требиња,
доноси
ПРАВИЛНИК
о стипендирању редовних ученика основних и средњих
школа дјеце ратних војних инвалида
од 1. до 4. категорије
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови, начин, критеријуми
и поступак за додјелу стипендија редовним ученицима
основних и средњих школа са подручја града Требиња,
дјеци ратних војних инвалида од прве до четврте категорије
који се школују, а чије је пребивалиште на подручју града
Требиња и чија породица живи на подручју града Требиња
дуже од годину дана.
Члан 2.
Средства за стипендије обезбијеђена су у Буџету Града.
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Члан 3.
Редовним ученицима основних и средњих школа могу се
додијелити сљедеће врсте стипендија:
- Стипендије редовним ученицима основних школа,
дјеци ратних војних инвалида од прве до четврте
године,
- Стипендије редовним ученицима средњих школа по
први пут уписаним у прву и вишу годину, дјеци ратних
војних инвалида од прве до четврте категорије.
Члан 4.
За додјелу стипендија из претходног члана могу
конкурисати ученици који испуњавају сљедеће услове:
а) да су држављани РС/БиХ,
б) да имају пребивалиште на подручју града Требиња у непрекидном трајању дужем од једне године, прије подношења пријаве на конкурс,
ц) да ученици похађају основну и средњу школу у Требињу,
д) да су редовни ученици,
е) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.
За додјелу стипендија из претходног члана не могу
конкурисати ученици чији родитељи остварују нето
примања 2.000,00 КМ и више.
Члан 5.
Додјела стипендија из претходног члана врши се на основу
Јавног конкурса који расписује градоначелник.
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и
на огласној табли Града Требиња, а обавезно садржи:
а) назив и адреса органа који расписује конкурс,
б) услове и критеријуме за додјелу стипендије,
ц) потребне доказе о испуњености услова,
д) вријеме трајање конкурса.
Члан 6.
Градоначелник посебним актом, на приједлог Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту, утврђује број стипендија које
се додјељују.
Члан 7.
Критеријуми на основу којих се врши рангирање
приспјелих пријава редовних ученика основних и средњих
школа утврђују се:
1. Ученици основних школа
4 бода
2. Ученици средњих школа
а) Први разред
1 бод
б) Други разред
2 бода
ц) Трећи разред
3 бода
д) Четврти разред
4 бода
3. Просјек оцјена током школовања
а) 4,00 и више
8 бодова
б) 3,00 - 3,99
6 бодова
ц) 2,00 - 2,99
4 бода
4. Статус породице РВИ
а) Прва категорија инвалидности
6 бодова
б) Друга категорија инвалидности
5 бодова
ц) Трећа категорија инвалидности
4 бода
д) Четврта категорија инвалидности
3 бода
5. Мјесечни нето приходи родитеља дјеце која се редовно
школују
а) Без прихода
12 бодова
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б) Приход до 99,99 КМ
10 бодова
ц) Приход од 100,00 КМ до 159,99 КМ
8 бодова
д) Приход од 160,00 КМ до 499,99 КМ
6 бодова
е) Приход од 500,00 КМ до 999,99 КМ
4 бода
ф) Приход од 1.000,00 КМ до 1.399,99 КМ
2 бода
г) Приход од 1.400,00 КМ до 1.999,99 КМ
1 бод
Уколико два и више кандидата имају исти број бодова,
предност има кандидат који има већи просјек оцјена, који се
рачуна на двије децимале.
Породицама које имају једно или више дјеце који се
редовно школују стипендија се одређује по сљедећим
критеријумима и то: за једно дијете које се редовно школује
према индексу 1,00, за друго дијете 0,90, за треће дијете
0,80 и за четврто и више дјеце 0,70.
Члан 8.
Градоначелник именује Комисију за додјелу стипендија од
три члана, од којих су два члана из реда службеника
Градске управе, а једног члана предлаже Градска борачка
организација.
Комисија разматра приспјеле пријаве на конкурс, утврђује
да ли исте испуњавају услове конкурса и на основу
утврђених критеријума утврђује прелиминарну ранг-листу,
која се објављује на огласној табли града и на интернет
страници града.
У року од 8 (осам) дана од дана објављивања прелиминарне
ранг - листе на огласној табли, незадовољни подносиоци
пријаве имају право приговора градоначелнику.
Након разматрања приговора, формира се коначна ранглиста и градоначелник доноси одлуку о додјели стипендије,
која је коначна.
Члан 9.
Евиденцију о корисницима стипендија води Одјељење за
борачко инвалидску заштиту.
Члан 10.
Стипендија се одобрава за вријеме које је законом утврђено
као потребно за редовно завршавање основне и средње
школе.
Стипендија се исплаћује 10 мјесеци у току календарске
године почев од јануара мјесеца буџетске године.
Стипендије се исплаћују путем текућег рачуна.
Члан 11.
Мјесечни износ стипендије утврђује градоначелник
посебним актом о различитим износима за ученике
основних и средњих школа, за сваку буџетску годину.
Члан 12.
Ученици основне и средње школе којима након завршетка
конкурса буде одобрена стипендија дужни су да до 10-ог
септембра поново доставе доказ о упису како би стипендија
била исплаћивана до краја календарске године.
У случају да корисници стипендије не поступе по одредби
става 1. овог члана, обуставиће им се исплата стипендије.
Увјерење о упису биће уважено, без обзира у коју је сврху
издато.
Ученици основне и средње школе који у току календарске
године, а послије додјеле стипендије поново буду уписани у
исти разред немају право да наредне године конкуришу за
стипендију.
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Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-11/19
Замјеник градоначелника
Датум:12.03.2019. године
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 Статут Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Требиње
I
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Требиње од 19.11.2018. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-12/19
Замјеник градоначелника
Датум:12.03.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и 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 заштити и здрављу на раду у Јавној
установи „Културни центар“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о заштити и здрављу на
раду у Јавној установи „Културни центар“ Требиње број:
224/19 од 28.03.2019. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-17/19
Градоначелник
Датум:03.04.2019. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и 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 раду ЈУ „Агенција за развој малих и
средњих предузећа“ Града Требиња

Датум: 24.04.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

I
Даје се сагласност на Правилник о раду ЈУ „Агенција за
развој малих и средњих предузећа“ Града Требиња, број:
59-1-03/19 од 22.03.2019. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-16/19
Датум:05.04.2019. године

Градоначелник
Мирко Ћурић,с.р.

________________________________________________________________

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-11/19 од 18.03.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-194, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Херцег Стефана
Косаче 15.
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 и
представља предсједник Скупштине Јадранко Радовић,
самостално и без ограничења и Михомир Медан.
Број: 06-372-11/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 18.03.2019. године
Јања Ћапин,с.р.
________________________________________________________________

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-14/19 од 28.03.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-195, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Вука Караџића број
2.
Оснивачи: 21 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа предсједник
Управног одбора Слободан Вејин, самостално и без
ограничења, а представља предсједник Скупштине
Слободанка Скоко.
Број: 06-372-14/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 28.03.2019. године
Бојан Чворо,с.р.
________________________________________________________________

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
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Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-13/19 од 01.04.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-196, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Трг Петрал бб, улаз
I.
Оснивачи: 31 етажни власник зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа предсједник
Управног одбора Ранко Јовановић, самостално и без
ограничења, а представља предсједник Скупштине Срђан
Ћурић.
Број: 06-372-13/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 01.04.2019. године
Бојан Чворо,с.р.
________________________________________________________________

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-15/19 од 04.04.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-197, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Обала Луке
Вукаловића 2 Б.
Оснивачи: 18 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа предсједник
Управног одбора Слободан Берић, самостално и без
ограничења, а представља предсједник Скупштине Тамара
Бојић.
Број: 06-372-15/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 04.04.2019. године
Бојан Чворо,с.р.
________________________________________________________________

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-18/19 од 08.04.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-198, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Јована Цвијића 33.
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 Ристо Савовић, самостално и без ограничења.

Датум: 24.04.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 06-372-18/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 04.04.2019. године
Бојан Чворо,с.р.
___________________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-19/19 од 16.04.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-199, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Душанова 20.
Оснивачи: 10 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заступа Радивоје Чалија,
предсједник Управног одбора, самостално и без
ограничења.
Број: 06-372-19/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 16.04.2019. године
Бојан Чворо,с.р.
___________________________________________________
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УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Увјерења број:
06-372-21/19 од 17.04.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01 - 014, упис имена нових
заступника у Требињу, улица др. Левија 1. Бришу се ранији
заступници заједнице Перо Радановић и Стево Радић, а
именују нови заступници заједнице Радомир Капор
предсједник Управног одбора који заступа заједницу
самостално и без ограничења и представља Предсједник
Скупштине Даница Гуровић.
Број: 06-372-21/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 17.04.2019. године
Бојан Чворо,с.р.
___________________________________________________

Датум: 24.04.2019. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
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Одлука о покретању јавног позива за проналазак стратешког пaртнера за ЈЗУ „Апотека“ Требиње,
Одлука о висини плата функционера Града Требиња,
Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте,
Одлука о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне инфраструктуре
и уређења јавних површина,
Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта,
Одлука о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту,
Одлука о измјени Одлуке о начину финансирања изградње зграде на Тргу слободе (градска тржница),
Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња,
Одлука о именовању комисије за лицитацију,
Одлука о давању сагласности градоначелнику Града Требиња за подршку реализације
Пројекта изградње Центра за дјецу и омладину са посебним потребама,
Одлука о поступку давања закупа земљишта усменим јавним надметањем – лицитацијом,
Одлука о усвајању Етичког кодекса Ј.П. „Радник“ д.о.о. Требиње,
Одлука о разрјешењу господина Синише Таране са мјеста начелника Одјељења за финансије,
због именовања на другу функцију,
Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије, господина Мира Греда,
Одлука о разрјешењу члана Комисије за избор и именовање, господина Љубише Крунића,
Одлука о именовању господина Лазара Вучковића на мјесто члана Комисије за избор и именовање,
Одлука о именовању директора Јавне установе „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње,
господина Марка Радића,
Одлука о именовању директора Јавне установе „Центар за информисање и образовање“ Требиње,
господина Манојла Ћука,
Одлука о именовању директора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Требиње,
госпође Бранке Драшковић,
Одлука о поништењу дијела Јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је
оснивач Град Требиње,
Закључак о прихватању Информације о стању безбједности на подручју града Требиња за период
од 01.07.2018. године до 31.12.2018. године,
Закључак о прихватању Извјештаја о раду градоначелника Града Требиња и Градске управе за 2018. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Требиње за 2018. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе
за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње за 2018. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе
„Дом младих“ Требиње за 2018. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе
„Центар за информисање и образовање“ Требиње за 2018. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе
„Културни центар“ Требиње за 2018. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе
„Туристичка организација града Требиња“ Требиње за 2018. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Требиње за 2018. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне здравствене установе
„Апотека“ Требиње за 2018. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе
„Требињеспорт“ Требиње за 2018. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања
ММУ „Музеј Херцеговине“ Требиње за 2018. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе
„Народна библиотека“ Требиње за 2018. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе
„Агенција за развој малих и средњих предузећа града Требиња“ Требиње за 2018. годину,
Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе
„Екологија и безбједност“ Требиње за 2018. годину,
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36. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавног предузећа
„Радник“ Требиње за 2018. годину,
37. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе
„Базени“ Требиње за 2018. годину,
38. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања
Аграрног фонда Града Требиња за 2018. годину,
39. Закључак о прихватању Информације о раду ЈП „Водовод“ А.Д. Требиње,
40. Закључак о прихватању Информације о раду А.Д. „Комунално“ Требиње,
41. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Базени“ Требиње за 2019. годину,
42. Закључак о прихватању Информације о припремљености туристичке сезоне 2019. године,
43. Закључак о прихватању Информације о програмима одржаним у оквиру манифестације
„Требињско културно љето“ 2018. године,
44. Закључак о прихватању Информације о реализованим пројектима по јавним позивима за
суфинансирање организација цивилног друштва,
45. Закључак о прихватању Информације о положају и материјалном статусу пензионера на подручју
града Требиња,
46. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији програма одржавања локалних и некатегорисаних
путева и градских улица града Требиња за 2018. годину,
47. Закључак о давању сагласности градоначелнику,
48. Закључак о усвајању Програма развоја спорта Града Требиња за 2019. годину,
49. Програм развоја спорта града Требиња за 2019. годину.
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука о о висини просјечне плате након опорезивања запослених у Градској управи Града Требиња
за 2018. годину,
2. Одлука,
3. Одлука о условима и начину кориштења гранта за васпитно образовни рад са средњошколцима
за 2019. годину за реализацију пројекта „Повратак природи“,
4. Одлука о начину и условима додјеле привремених локација за заузимање јавних површина за дјечије аутиће,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Закључак,
8. Закључак,
9. Закључак,
10. Правилник о стипендирању редовних ученика основних и средњих школа дјеце ратних војних инвалида
од 1. до 4. категорије,
11. Сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Требиње,
12. Сагласност на Правилник о заштити и здрављу на раду у Јавној установи „Културни центар“ Требиње,
13. Сагласност на Правилник о раду ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа“ Града Требиња.
ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
4. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
5. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
6. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
7. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.

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