СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LV

Требиње, 14.05.2018. године

На основу члана 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, брoj 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 и 8/17), чланова 46, 47. и 48. Закона
о буџетском систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16) Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 11.05.2018. године, донијела је
О Д Л У К У
о прихватању Извјештаја о извршењу
Буџета Града Требиња за период
01.01-31.12.2017. године
I
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета Града Требиња
за период 01.01-31.12.2017. године.
II
Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу
Буџета за период 01.01-31.12.2017. године.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-147/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. године
Драгослав Бањак,с.р.
________________________________________________
На основу члана 3. став 1. тачка 2. и 3. Закона о превозу
у друмском саобраћају Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 47/17), члана 39. став
2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 36. став
2. тачка 2. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и
мишљења Министарства саобраћаја и веза број:
13.03/345-767/18 од 26.04.2018. године, Скупштина
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Града Требиња на сједници одржаној дана 11.05.2018.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину, организацији и условима за вршење
јавног превоза лица и ствари на подручју града
Требиња
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
I
Овом одлуком прописују се услови и начин обављања
јавног превоза лица у линијском друмском саобраћају и
ванлинијског јавног превоза лица и ствари у друмском
саобраћају на подручју града Требиња, превоз
туристичким возом, запрежним возилима, пољопривредним машинама, мотоциклима, трициклима на
моторни погон на подручју града Требиња, као и
инспекцијски надзор.
II
Јавни превоз је превоз лица и ствари уз накнаду, који је
под једнаким условима доступан свим корисницима.
III
Јавни превоз лица и ствари на подручју града Требиња
могу вршити правна лица и предузетници који имају
регистровану дјелатност превоза лица и ствари у
друмском саобраћају код надлежног регистрационог
суда или надлежног органа Градске управе, сходно
прописима из области регистрације предузетника и
правних лица.
IV
1) Према врсти превоза јавни превоз се дијели на
јавни превоз лица и јавни превоз ствари.
2) Јавни превоз лица врши се као линијски и
ванлинијски.
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II ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ У
ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ
V
1) На подручју града Требиња јавни превоз лица и
ствари се врши као приградски и градски јавни
превоз лица и ствари.
2) Приградски превоз је јавни превоз лица и ствари
који се врши измeђу два или више насеља на
територији града Требиња, а која су означена
таблом насељеног мјеста.
3) Градски превоз је јавни превоз лица и ствари који
се обавља у оквиру једног насеља на подручју
града Требиња.
VI
1) Јавни превоз у линијском градском и приградском
превозу је превоз лица који се обавља на аутобуској
линији по утврђеном и регистрованом реду вожње
и утврђеном и објављеном цјеновнику услуга
превоза.
2) У возилу којим се врши јавни превоз лица мора се
налазити
оргинал
или
овјерена
копија
регистрованог реда вожње и цјеновник услуга.
3) Превоз у јавном градском и приградском
саобраћају може вршити превозник чије је
сједиште на подручју града Требиња, који посједује
лиценцу превозника, извод из лиценце и
легитимацију за возача моторног возила и потврду
о извршеном редовном техничком прегледу
моторног возила као доказ о исправности возила.
VII
1) Моторно возило намијењено за јавни превоз у
линијском градском и приградском превозу мора
бити видно обиљежено ознакама за информисање
путника.
2) Моторно возило из подтачке 1. ове тачке означава
се релацијском таблом у доњем десном углу
предњег вјетробранског стакла са назнаком
аутобуске линије, крајње и најмање једне од
успутних аутобуских станица, односно аутобуских
стајалишта.
3) Моторно возило из подтачке 1. ове тачке мора
испуњавати техничко-експлоатационе услове у
складу са прописима о стандардима за ту врсту
возила, као и услове утврђене прописима о
безбједности саобраћаја на путевима и другим
прописима.
VIII
1) Превозник је дужан да јавни превоз у линијском
градском и приградском превозу на подручју града
Требиња врши уредно и редовно по утврђеном реду
вожње.
2) Изузетно од подтачке 1. ове тачке у току важења
реда вожње на одређеној аутобуској линији може
се привремено обуставити превоз у случају
спријечености непредвиђеним околностима, које су
независне од воље превозника.
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3) У случају обустављања превоза из подтачке 2. ове
тачке превозник је дужан да одмах и без одгађања о
томе обавијести кориснике превоза, надлежни
орган за регистрацију редова вожње, као и
надлежне инспекцијске органе путем средстава
јавног информисања и аутобуске станице, уз
подношење доказа о разлозима обуставе.
IX
1) Линије градског и приградског превоза на подручју
града Требиња може успоставити Градоначелник
посебном одлуком, на приједлог надлежног органа
Градске управе.
2) Избор превозника који ће вршити превоз на овако
успостављеној линији или групи линија врши се
путем
Јавног
конкурса
који
расписује
Градоначелник.
3) Градоначелник Града Требиња посебном одлуком
прописује садржај, поступак Јавног конкурса,
критеријуме и начин избора превозника за превоз
путника у градском и приградском превозу на
подручју Града Требиња.
4) Са изабраним превозником путем Јавног конкурса
закључује се уговор.
5) Надлежни орган Градске управе Града Требиња ће
са изабраним превозником утврдити поласке и
времена полазака на свим успостављеним линијама
усклађене са даљинаром и минималним временом
вожње.
6) Поласци и времена полазака на свим линијама које
успостави Градоначелник посебном Одлуком не
подлијежу усклађивању и регистрацији редова
вожње у линијском превозу лица на подручју града
Требиња.
7) Уколико превозник не обавља превоз на начин како
је прописано уговором, Град Требиње има право
раскинути уговор и уговор додијелити другом
најповољнијем учеснику који је испунио услове
Јавног конкурса или изабрати новог превозника по
истом поступку.
X
1) На подручју града Требиња превозник утврђује ред
вожње у линијском превозу лица који је усклађен
са даљинаром и минималним временом вожње.
2) Усклађивање и регистрацију редова вожње у
линијском превозу лица на територији града
Требиња, једном годишње, врши надлежни орган
Града у складу са Законом о превозу у друмском
саобраћају Републике Српске и Правилником о
начину, критеријумима и поступку усклађивања и
регистрације редова вожње на подручју града
Требиња који доноси Градоначелник.
3) Саставни дио Правилника о начину, критеријумима
и поступку усклађивања и регистрације редова
вожње на подручју града Требиња је Даљинар са
минималним временом вожње.

Датум: 14.05.2018. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

III АУТОБУСКА СТАНИЦА, ТЕРМИНАЛ И
СТАЈАЛИШТЕ
XI
Аутобуска станица је изграђен, прописно уређен и
обиљежен објекат намијењен за пријем и отпрему
аутобуса и путника.
XII
1) Терминал градског, односно приградског превоза је
изграђен, прописно уређен и обиљежен објекат
намијењен за пријем и отпрему аутобуса и лица у
градском и приградском превозу, а по потреби и у
републичком превозу лица.
2) Рјешење о испуњености услова терминала издаје
Градоначелник Града Требиња, на основу
записника Комисије за утврђивање основних
услова за терминал.
3) Цијену услуга перонизације по једном проласку
кроз терминал утврђује Градоначелник Рјешењем.
XIII
1) Превозници су обавезни да користе услуге
аутобуске станице и терминала у складу са
регистрованим редом вожње.
2) Аутобуске станице и терминали обавезни су да под
једнаким
условима
пружају
услуге
свим
корисницима услуга превоза и превозницима који
врше превоз по регистрованим редовима вожње.
XIV
1) Аутобуско стајалиште је дио површине пута,
намијењен за заустављање аутобуса ради уласка и
изласка путника, које је обиљежено саобраћајним
знаком.
2) Аутобуска стајалишта на подручју града Требиња,
уписана у регистроване редове вожње аутобуских
линија, одређује надлежни орган Градске управе на
приједлог превозника.
3) Аутобуска стајалишта морају бити обиљежена
вертикалном и хоризонталном сигнализацијом у
складу са законом и уређена на начин који
обезбјеђује путницима сигуран и несметан улаз и
излаз из возила.
4) Стајалиште мора имати ознаку стајалишта аутобуса
и назив стајалишта.
5) Постављање и одржавање стајалишних ознака
извршиће се о трошку Града, а послове
обиљежавања извршиће субјекат кога одреди
Градоначелник.
6) Улазак путника у аутобус и њихов излазак из
аутобуса у линијском превозу лица врши се на
аутобуским станицама, односно терминалима,
односно аутобуским стајалиштима уписаним у
регистроване редове вожње аутобуских линија.
XV
1) Под јавним превозом ствари подразумијева се
превоз код кога су елементи и услови превоза
(релација, цијена превоза, врста терета, тежина и

Број: 4 - Страна:

3

други услови) утврђени уговором између
превозника и наручиоца превоза.
2) Доказ о уговору из подтачке 1. ове тачке сматра се
товарни лист који се мора налазити у возилу којим
се врши превоз ствари.
IV ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ЛИЦА
XVI
1) Ванлинијски превоз лица је превоз унапријед
познате групе лица за који се релација, цијена
превоза, висина накнаде за споредне услуге
извршене за потребе лица и пртљага који се
превозе и други услови утврђују уговором између
превозника и наручиоца посла.
2) Уговор из подтачке 1. ове тачке обавезно се налази
у возилу којим се врши превоз.
V ПРЕВОЗ ТУРИСТИЧКИМ ВОЗОМ,
ЗАПРЕЖНИМ ВОЗИЛИМА, ПОЉОПРИВРЕДНИМ МАШИНАМА, МОТОЦИКЛИМА,
ТРИЦИКЛИМА НА МОТОРНИ ПОГОН
XVII
1) Превоз лица туристичким возом на подручју града
Требиња може се вршити само на траси коју
посебном одлуком одреди Одјељење за просторно
уређење Града Требиња, а у складу са прописима
из области безбједности саобраћаја.
2) Додјела трасе врши се за период трајања
туристичке сезоне, тј. за период од петнаестог
априла до петнаестог октобра.
3) Вучно возило и прикључна возила туристичког
воза, којим се врши превоз по одређеној траси,
морају бити технички исправна.
XVIII
На подручју града Требиња није дозвољено вршити
јавни превоз лица и ствари мотоциклом са приколицом,
трициклом на моторни или други погон, запрежним
возилима и вршити пренос ствари товарном стоком.
VI ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
XIX
Надзор над спровођењем ове одлуке врши надлежна
инспекција друмског саобраћаја и органи комуналне
полиције у складу са одредбама Закона о комуналној
полицији.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
XX
1) Новчаном казном од 500,00 до 1.500,00 КМ казниће
се за прекршај правно лице, односно новчаном
казном од 100,00 до 1.000,00 КМ казниће се
предузетник, ако поступи супротно одредбама
тачке: VI, VII, VIII, XIII, XIV подтачка 6, XV
подтачка 2, XVII и XVIII oве одлуке.
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2) За учињене прекршаје из подтачке 1. ове тачке
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 250,00 до 500,00 КМ.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
XXI
У случајевима који нису прописани овом одлуком
примјењиваће се одредбе важећег Закона о превозу у
друмском саобраћају Републике Српске.
XXII
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о условима и начину обављања јавног превоза
лица и ствари на подручју општине Требиње
(„Службени гласник Општине/Града Требиња“, број
8/09 и 1/17).
XXIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-169/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. године
Драгослав Бањак,с.р.
________________________________________________
На основу члана 59. став 2. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 12. Правилника о
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 47/12, 65/15 и 45/16), члана
39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број 12.03.5330-466/18 од 26.03.2018. године, Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 11.05.2018. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Требиња путем
прибављања писаних понуда
I
Овом одлуком расписује се јавни оглас за давање у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске (у даљем тексту: Републике) на подручју града
Требиња путем прибављања писаних понуда.
Пољопривредно земљиште у својини Републике које се
даје у закуп налази се у катастарској општини
Рашевићи укупне површине 0,9092 hа.
II
Пољопривредно земљиштe у својини Републике из
тачке I ове одлуке, даје се у закуп искључиво ради
обављања воћарске и виноградарске производње.
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III
Пољопривредно земљиште из тачке I ове одлуке
зависно од намјене за коју ће се користити даје се у
закуп на период до 20 година за садњу воћњака и
винограда, уз могућност продужења уговора у складу
са Законом о пољопривредном земљишту.
IV
Максимална површина пољопривредног земљишта која
се даје у закуп привредном друштву, предузетнику и
физичком лицу износи 0,9092 hа и понуђач не може
поднијети понуду на мању површину пољопривредног
земљишта него што је дозвољена у расписаном јавном
огласу.
V
Годишња цијена закупнине једног хектара (1 hа)
пољопривредног земљишта, из тачке I ове одлуке
износи за IV класу 70 КМ, a одређује се на основу класе
пољопривредног земљишта и врсте планиране
пољопривредне производње.
VI
Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се
прије закључења уговора о закупу у новчаном износу
умањеном за износ уплаћене кауције. Годишња
закупнина за остале године закупа уплаћује се 30 дана
унапријед за наредну годину у пуном износу.
VII
Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна
друштва и предузетници који су регистровани за
обављање пољопривредне дјелатности, у складу са
прописима који регулишу ову област и физичка лица
која се баве пољопривредном производњом, а који
испуњавају
опште
услове
додјеле
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
прописане чланом 3. Правилника о поступку давања у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
(у даљем тексту: Правилник) и посебне услове из јавног
огласа.
VIII
Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике имају привредна
друштва, предузетници и физичка лица која немају
закључен уговор о концесији за коришћење
пољопривредног земљишта у својини Републике.
IX
Надлежан орган, Одјељење за привреду Града Требиња,
објавиће Јавни оглас на огласној табли Града Требиња,
у дневном листу ,,Глас Српске“ и на интернет страници
Града Требиња. Јавни оглас остаје отворен 15
(петнаест) дана, рачунајући од дана објављивања. Јавни
оглас мора да садржи све елементе прописане чланом
13. Правилника.
X
Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике спроводи Комисија за давање у
закуп пољопривредног земљишта коју формира
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Градоначелник. Градоначелник ће, на основу
достављеног обавјештења о резултатима давања у закуп
пољопривредног земљишта, најдаље у року од 25
(двадесет пет) дана од дана закључивања Јавног огласа,
донијети Kоначну листу најповољнијих понуда за
давање у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике у складу са Правилником.
XI
Након спроведеног поступка, Скупштина Града
Требиња ће донијети одлуку о избору најповољнијег
понуђача и додјели пољопривредног земљишта у закуп
на приједлог Одјељења за привреду уз претходно
прибављену сагласност Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске. На
основу одлуке из претходног става Градоначелник
Града Требиња ће закључити Уговор о закупу са
изабраним понуђачeм.
XII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-171/18
Датум:11.05.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 59. став 2. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 12. Правилника о
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 47/12, 65/15 и 45/16), члана 39.
став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број:
12.03.5-330-1023/18 од 26.03.2018. године, Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 11.05.2018.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљиштау својини Републике
Српске на подручју града Требиња путем усменог
јавног надметања
I
1) Овом одлуком расписује се јавни оглас за давање у
закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске (у даљем тексту: Републике) на
подручју града Требиња путем усменог јавног
надметања укупне површине 77,2468 hа.
2) Пољопривредно земљиште у својини Републике
које се даје у закуп, налази се у сљедећим
катастарским општинама: Љубомир (22,237 hа),
Врпоље (37,354 hа), Полице 1 (0,4 hа), Придворци 1
(1,7061 hа), Чичево (7,0 hа) и Драчево (8,5497 hа).
3) Пољопривредно земљиште даје се у закуп по
систему катастарске честице и блок парцеле, а
подаци о истом биће наведени у Јавном огласу за
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давање у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике.
II
Пољопривредно земљиштe у својини Републике из
тачке I ове одлуке, даје се у закуп искључиво ради
обављања пољопривредне производње, а према врсти
производње која ће бити прецизирана јавним огласом.
Понуђач може поднијети понуду само за једну врсту
пољопривредне производње.
III
Пољопривредно земљиште из тачке I ове одлуке, даје
се у закуп на период од 20 година за садњу воћњака,
винограда и других вишегодишњих засада, а на период
од 10 година за сточарску и расадничку производњу, уз
могућност продужења уговора у складу са Законом о
пољопривредном земљишту.
IV
1) Максимална површина пољопривредног земљишта
која се може дати у закуп привредном друштву
износи до 20 hа, предузетнику до 10 hа и физичком
лицу до 5 hа.
2) Понуђач не може поднијети понуду на већу
површину пољопривредног земљишта него што је
максимално дозвољена у расписаном јавном
огласу.
V
1) Почетна цијена закупнине једног хектара (1 hа)
пољопривредног земљишта, из тачке I ове одлуке
износи за: I класу 100 КМ, II класу 90 КМ, III класу
80 КМ, IV класу 70 КМ, V класу 60 КМ и VI, VII и
VIII класу 40 КМ.
2) Годишња цијена закупа утврђује се поступком
усменог јавног надметања, а у складу са чланом 43,
44, 45. и 46. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске.
3) Ако је поднесена само једна пријава на јавно
надметање, такву пријаву уколико је благовремена,
потпуна и испуњава опште и посебне услове
прописане јавним огласом, Комисија оцјењује као
најповољнију, а износ закупнине утврђује на
основу непосредне погодбе, али не по нижој цијени
од почетне годишње цијене закупа пољопривредног земљишта прописане овим Правилником.
VI
1) Годишња закупнина за прву годину закупа
уплаћује се прије закључења уговора о закупу у
новчаном износу умањеном за износ уплаћене
кауције.
2) Годишња закупнина за остале године закупа
уплаћује се 30 дана унапријед за наредну годину у
пуном износу.
VII
Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна
друштва и предузетници који су регистровани за
обављање пољопривредне дјелатности у складу са
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прописима који регулишу ову област и физичка лица
која се баве пољопривредном производњом, а који
испуњавају
опште
услове
додјеле
у
закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
прописане чланом 3. Правилника о поступку давања у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
(у даљем тексту: Правилник) и посебне услове из јавног
огласа.
VIII
Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике имају привредна
друштва, предузетници и физичка лица која немају
закључен уговор о концесији за коришћење
пољопривредног земљишта у својини Републике.

На основу члана 129. став 1. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
брoj 40/13, 106/15 и 3/16) 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 11.05.2018. године, донијела
је
О Д Л У К У

IX
1) Одјељење за привреду Града Требиња ће у року од
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке истаћи
Јавни оглас на огласној табли Града Требиња и
објавити на службеној интернет страници Града
Требиња.
2) Јавни оглас остаје отворен 15 (петнаест) дана,
рачунајући од дана објављивања.
3) Јавни оглас мора да садржи све елементе прописане
чланом 13. Правилника.

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

X
1) Поступак давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике спроводи Комисија
за давање у закуп пољопривредног земљишта коју
формира Градоначелник Града Требиња.
2) Градоначелник Града Требиња ће, на основу
достављеног обавјештења о резултатима давања у
закуп пољопривредног земљишта, најдаље у року
од тридесет (30) дана од дана закључивања Јавног
огласа, донијети коначну листу најповољнијих
понуда за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике у складу са
Правилником.
XI
1) Након спроведеног поступка, Скупштина Града
Требиња ће донијети Одлуку о додјели
пољопривредног земљишта у закуп на приједлог
Градоначелника Града Требиња уз претходно
прибављену
сагласност
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде
Републике Српске.
2) На основу одлуке из претходног става
Градоначелник Града Требиња ће закључити
уговор о закупу са изабраним понуђачима.
XII
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-172/18
Датум:11.05.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_____________________________________________________

I
Даје се сагласност ЈП „Путеви Републике Српске“ за
изградњу Западне заобилазнице на земљишту у
власништву Града Требиња, а у складу са ревидираном
техничком документацијом.

Број:09-013-179/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. 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 члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

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

Број:09-013-146/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. 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 члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о стању дуга и издатим
гаранцијама Града Требиња на дан 31.12.2017.
године.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
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Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-148/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. године
Драгослав Бањак,с.р.
________________________________________________

2.

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК

Број:09-013-152/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. године
Драгослав Бањак,с.р.
________________________________________________

1.

2.

Прихвата се Извјештај о кориштењу средстава
буџетске резерве у периоду од 01.01. - 31.12.2017.
године.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-149/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. 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 члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се План имплементације Стратегије
развоја града Требиња 2018 – 2027. за период
01.01.2018 - 31.12.2018. године.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-150/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. 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 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

Прихвата се Програм рада Јавне установе „Центар
за социјални рад“ Требиње за 2018. годину.

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Аграрног фонда Града
Требиња у 2017. години.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-153/18
Датум:11.05.2018. 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 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. 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 у 2017. години.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-154/18
Датум:11.05.2018. 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 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је

Датум: 14.05.2018. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне установе „Дом
младих“ Требиње у 2017. години.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-155/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. 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 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне установе „Центар за
информисање и образовање“ Требиње у 2017.
години.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-156/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. 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 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне установе „Културни
центар“ Требиње у 2017. години.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-157/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. године
Драгослав Бањак
________________________________________________
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На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07,
109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског
пословања
Јавне
установе
„Туристичка
организација
Града
Требиња“
Требиње у 2017. години.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-158/18
Датум:11.05.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак

____________________________________________________________

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07,
109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског
пословања
Јавне
здравствене
установе „Дом здравља“ Требиње у 2017. години.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-159/18
Датум:11.05.2018. 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 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског
пословања
Јавне
здравствене
установе „Апотека Требиње“ Требиње у 2017.
години.

Датум: 14.05.2018. год.

2.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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

Број:09-013-160/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. 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 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског
пословања
Јавне
установе
„Требињеспорт“ Требиње у 2017. години.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-161/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. 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 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског
пословања
Матичне
музејске
установе „Музеј Херцеговине“ Требиње у 2017.
години.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-162/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. 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 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
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Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне установе „Народна
библиотека“ Требиње у 2017. години.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-163/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. године
Драгослав Бањак
______________________________________________
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске, број 68/07,
109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. 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 у 2017. години.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-164/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. 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 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског
пословања
Јавног
предузећа
„Радник“ д.о.о. Требиње у 2017. години.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Датум: 14.05.2018. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
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ЗАКЉУЧАК
Број:09-013-165/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. 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 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне установе „Базени“
Требиње у 2017. години.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-166/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. 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 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о раду и резултатима
финансијског пословања Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Требиње у 2017. години.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-183/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. 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 члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је

1.

2.

Прихвата се Извјештај о пословању ЈП за
комуналну хидротехнику „Водовод“ А.Д. Требиње
за период 01.01. - 31.12.2017. године.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-167/18
Датум:11.05.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Информација о оснивању „Центра за
аграрни развој медитеранског подручја Херцеговине“.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-168/18
Датум:11.05.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о пословању по завршном
рачуну за 2017. годину А. Д. „Комунално“ Требиње.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-170/18
Датум:11.05.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је

Датум: 14.05.2018. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Информација о програмима одржаним
у оквиру манифестације „Требињско културно
љето“ у 2017. години.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број: 4 - Страна:
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ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о реализацији Програма о
одржавању локалних и некатегорисаних путева и
градских улица за 2017. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-173/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. године
Драгослав Бањак,с.р.
________________________________________________

Број:09-013-177/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. 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 члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК

На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК

1.
2.

Прихвата се Информација о раду средњих школа у
Требињу за 2017. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

1.
2.

Прихвата се Извјештај о реализацији Програма
заједничке комуналне потрошње за 2017. годину .
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-174/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. године
Драгослав Бањак,с.р.
________________________________________________

Број:09-013-178/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. 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 члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
11.05.2018. године, на основу члана 23. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 72.
Статута Града Требиња (,,Службени гласник Града
Требиња”, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) у предмету
купопродаје некретнине доноси
ЗАКЉУЧАК

1.
2.

Прихвата се Информација о припремљености
туристичке сезоне 2018.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-176/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. 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 члана 150. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13 и 8/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 11.05.2018. године, донијела
је

1.

Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња
Луки Петровићу да може закључити Уговор о
купопродаји некретнина означених као к.ч. број
247/25 К.О. Горица (стари операт) описана као,
пашњак Градац, површине 312m2 што у новом
премјеру одговара к.ч. број 169/19 К.О. Горица, к.ч.
број 249/8 К.О. Горица (стари операт) описана као
Башчина, шума површине 276m2 што у новом
премјеру одговара к.ч. број 754/1 К.О. Горица
(стари операт) уписане у з.к. уложак број 6,
власништво државна својина, корисник Лучић
Милосав са 5/6 и Лучић Петар са 1/6 дијела.
Уговор о купопродаји ће се потписати са Лучић
Милосавом и Лучић Петром.

Датум: 14.05.2018. год.

2.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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

Број:09-013-180/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. године
Драгослав Бањак,с.р.
________________________________________________
2.
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
11.05.2018. године, на основу члана 187. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 72.
Статута Града Требиња (,,Службени гласник Града
Требиња”, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) у предмету
установљења права служности у сврху постављања
дистрибутивног цјевовода доноси

Број: 4 - Страна:
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дистрибутивног цјевовода, а на земљишту
означеном као к.ч. број 490/3 К.О. СП Горица,
уписано у з.к. уложак број 794, државна својина са
1/1 дијела, право кориштења Шупљеглав
Владимира, сина Божа из Требиња са 1/1 дијела.
Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са Шупљеглав Владимиром из Требиња.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-182/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. године
Драгослав Бањак,с.р.
________________________________________________
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ТРЕБИЊА
ЗА 2018. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња
Луки Петровићу да може закључити Уговоре о
установљењу права служности за постављање
дистрибутивног цјевовода, а на земљишту
означеном као к.ч. број 516/1 К.О. СП Горица,
уписана у З.К. уложак број 200, државна својина са
1/1 дијела, право коришћења Ћурић Неђељка, син
Благоја из Требиња са 2/15 дијела, Ћурић Зорана,
син Благоја из Требиња са 3/10 дијела, Ћурић
Славка, син Благоја из Требиња са 2/15 дијела,
Ћурић Слободана, син Благоја из Требиња са 3/10
дијела, Ћурић Драгана, син Мирка из Требиња са
2/15 дијела.
Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са Ћурић Неђељком, Ћурић Зораном,
Ћурић Славком, Ћурић Слободаном и Ћурић
Драганом.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-181/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. године
Драгослав Бањак,с.р.
________________________________________________
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
11.05.2018. године, на основу члана 187. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 72.
Статута Града Требиња (,,Службени гласник Града
Требиња”, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) у предмету
установљења права служности у сврху постављања
дистрибутивног цјевовода доноси
ЗАКЉУЧАК
1.

Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња
Луки Петровићу да може закључити Уговоре о
установљењу права служности за постављање

Увод
У савременим друштвима спорт се сматра саставним
дијелом интегрално развијене личности. Као и многи
други изрази које срећемо у свакодневном животу и
појам „спорт“ има више језичких значења, односно
употребљава се да искаже различите врсте људске
активности. Према Европској спортској повељи,
„спорт“ представљају сви облици физичке активности
који, кроз неорганизовано или организовано учешће,
имају за циљ изражавање или побољшање физичке
спремности и менталног благостања, стварање
друштвених односа или постизање резултата на
такмичењима свих нивоа.
У савременој спортској литератури појам спорта се
схвата у најширем смислу, односно обухвата
разноврсне форме покрета, игре и спорта, у којима могу
учествовати сви људи независно од пола, старости,
социјалног и културног миљеа, на различитим
мјестима, сами или у заједници са другима, у циљу
побољшања физичког, менталног и социјалног
благостања, као и унапређења физичких и менталних
(психичких) перформанси.
Систем спорта чине физичка и правна лица која се баве
спортском активношћу, односно дјелатношћу, као
учесници у систему спорта.
Развој спорта има за свако друштво сљедећи значај:
 развој физичких, менталних и моралних снага људи
кроз спорт доводи до побољшања квалитета живота
у заједници;
 спорт промовише веће заједништво међу људима
(али и народима), као и несебичну размјену,
солидарност и братство, узајамно разумијевање и
поштовање планетарних ресурса и бриге о
њиховом очувању, као и бриге о њиховом
коришћењу на већу добробит човјечанства;
 спорт не доприноси само физичкој добробити и
здрављу људи већ утиче и на потпунији и
складнији развој свих људских бића;
 спорт обогаћује друштвене односе и развија ферплеј;

Датум: 14.05.2018. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

 спорт је важан за достизање вриједности које су
неопходне за социјалну кохезију и мобилизацију
људи, узајамну толеранцију и међукултурне
дијалоге, кроз које се развија грађанско друштво и
подстиче активно учешће грађана и осигурава да се
лакше дође до циљних група и интегришу
различите етничке и културне мањине и друштва;
 спорт промовише ненасиље, охрабрује фер-плеј и
усмјерава енергију даље од потенцијалног насиља,
служећи истовремено и као средство за
рехабилитацију и реинтеграцију жртава насиља,
помажући њиховом физичком и психичком
опоравку и социјалној реинтеграцији;
 спорт може да буде кључни елемент у достизању
хуманих вриједности и у акцијама које се спроводе
против расних и религијских предрасуда;
 спорт је значајан у борби против неједнакости и
друштвених аномалија, на примјер злоупотребе
дрога, које погађају сва модерна друштва у већој
или мањој мјери;
 спорт је значајан фактор у изналажењу идеала
мира, развоја и промовисања хуманистичких и
етичких вриједности, узајамног разумијевања и
зближавања људи;
 спорт је један од најважнијих елемената и
интегралних дијелова у процесу сталног образовања и људског и друштвеног развоја.
Улога јавних власти јесте да омогући и подржи
остваривање социјалних функција спорта. Јавне власти
треба да развију реципрочну сарадњу са спортским
покретом у циљу промоције вриједности спорта и
користи које даје. Улога јавних власти је првенствено
комплементарна активностима спортског покрета.
Блиска сарадња јавних власти свих нивоа са
невладиним спортским организацијама од суштинског
је значаја за остваривање улоге спорта у друштву.
За јединице локалне самоуправе посебно су важни
сљедећи
документи
наведених
међународних
организација:
Уједињене Нације
 Међународна повеља о физичком образовању и
спорту UNESCO-а;
 Резолуција Генералне скупштине Уједињених
нација 58/5 – Спорт као средство за промоцију
образовања, здравља, развоја и мира.
Савјет Европе
 Европска спортска повеља;
 Кодекс спортске етике;
 Европска повеља о спорту за све;
 Европски манифест – Млади и спорт;
 Препорука бр. Р (95) – О значају спорта за друштво;
 Резолуција – О принципима доброг управљања у
спорту;
 Препорука бр. (99) 9 – О улози спорта у продубљивању социјалне кохезије;
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 Препорука (2003) 6 – О унапређењу физичког образовања и спорта за дјецу и младе свим државама
Европе;
 Препорука (2000) 17 – О правилима о одрживости у
спорту: партнерство између спорта и животне
средине;
 Препорука бр. (86) 18 – Европска повеља о спорту
за све – особе са инвалидитетом;
 Препорука бр. (88) 8 – Спорт за све – старије особе;
 Резолуција бр. 2/75 – О улози јавних власти у развоју спорта за све;
 Резолуција бр. 27 (1996) 1 – Спорт и локалне власти;
 Завршна декларација Европске конференције о
спорту и локалним властима – Спорт за све: улога и
одговорности локалних власти;
 Закључци семинара Спорт и локалне власти
(Мадрид, 1979);
 Европска повеља о локалној самоуправи;
 Европска урбана повеља;
 Основни
принципи
статуса
невладиних
организација у Европи.
Европска унија
 Изјава из Амстердама о значају спорта;
 Декларација из Нице о специфичним карактеристикама спорта;
 Бијела књига о спорту;
 Резолуција Европског парламента о развоју и
спорту;
 Пресуде Европског суда правде у области спорта;
 Уговор о Европској унији (посебно одредбе о
државним субвенцијама).
Према Европској спортској повељи, Кодексу спортске
етике и Повељи спорта за све Савјета Европе, улога
јавних власти у области спорта свих нивоа (укључујући
и локални) је да:
 предузимају мјере како би се обезбједило да сви
грађани имају прилику да се баве спортом и где је
то потребно, предузимају додатне мјере како би се
младим талентованим људима, али и хендикепираним и инвалидима, било појединцима или
групама, омогућило да ефикасно користе ту
могућност;
 не дозволе било какву дискриминацију;
 обезбиједе опште планирање потребних спортских
објеката (број, разноврсност и доступност);
 осигурају изградњу темеља: спорт у школама и око
школа;
 промовишу бављење спортом у свим сегментима
популације кроз пружање одговарајућих услова и
програма свих врста, обезбјеђивање квалификованих инструктора, лидера или аниматора;
 охрабрују пружање могућности за бављење
спортом на радном мјесту;
 подрже и подстакну бављење спортом на вишим
нивоима на одговарајуће и посебне начине, у
сарадњи са релевантним спортским организацијама. Подршка треба да покрије различита
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подручја, као што су: препознавање талената и
савјетовање; пружање одговарајућих услова; развој
бриге и подршке кроз спортску медицину и
спортску науку; охрабривање тренирања уз
примјену научних метода; едукација за тренере и
друге лидерске функције; помоћ клубовима у
образовању
одговарајућих
структура
и
такмичарских екипа;
 унаприједе стручни рад у спорту (људски ресурси –
треба подржати развој курсева које ће држати
одговарајуће организације и који ће водити до
диплома и квалификација које покривају све
аспекте промоције спорта);
 усклађују спортске активности са ограниченим
ресурсима планете и њихово практиковање у
складу са принципима оправданог развоја и
уравнотеженог управљања околином;
 развију одговарајуће структуре и средства за
сакупљање
и
дистрибуцију
релевантних
информација;
 подстичу комбиновану јавну и приватну финансијску подршку спорту, укључујући и сопствене
приходе спортског сектора у циљу стицања
средстава потребних његовом даљем развоју.
Улога локалних заједница, односно локалних власти у
области спорта дефинисана је у одјељку 4.8 Европске
урбане повеље, усвојене 18. марта 1992. године од
стране Сталне конференције локалних и регионалних
власти Европе и бројним препорукама (декларацијама,
резолуцијама)
Конгреса
(Сталне
конференције)
локалних и регионалних власти Европе, односно
закључцима семинара које је Конгрес организовао у
односу на поједина питања. Из тих докумената
произилази да је спорт у локалним заједницама од
суштинске важности јер:
 локална заједница има витални значај у промоцији
спорта, као виталне јавне службе заједнице;
 спорт има веома важну улогу у ублажавању лоших
животних услова;
 спорт је од огромне важности као превентивни
чувар здравља људи;
 сви грађани треба да имају могућност да се баве
спортом независно од своје старости, дохотка и
друге статусне карактеристике;
 спорт је средство интеракције међу појединцима и
заједницама, зближава људе и спрјечава њихово
друштвено отуђење;
 спорт је школа демократских идеја друштвене
партиципације и интеграције;
 спорт је тијесно повезан са областима као што су:
образовање, здравство, социјална заштита, градско
и национално планирање, умјетност и одмор;
 спорт је интегрални дио друштва који има значајне
позитивне економске ефекте и садржи економске
стимулансе локалном економском развоју;
 спорт чини интегрални дио локалних културних
активности;
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 локалне и регионалне власти имају важну улогу у
побољшању животног стандарда људи, економског
прогреса и културног развоја заједнице.
Своју улогу у развоју спорта на својој територији,
локална заједница треба да заснива, према документима
Савјета Европе, на сљедећим принципима:
 локална заједница треба да даје приоритет
промоцији спорта за све;
 сви становници имају право да учествују у спорту и
рекреацији;
 спортски капацитети треба да буду безбједни и
добро испланирани;
 спортски објекти треба да буду доступни свима, а
накнаде за кориштење тих објеката треба да буду
примјерене;
 сви грађани имају право да развијају сопствене
способности кроз спортске активности које
одговарају њиховим индивидуалним могућностима;
 финансирање спорта, као јавне службе, у највећој
мјери је одговорност локалних власти (скупштина),
које у томе треба да помогну држави;
 корисници треба, у принципу, да учествују у
плаћању трошкова за коришћење спортских
капацитета;
 треба помоћи и поспјешити учешће становника и
добровољних организација у области спорта и
стварање координативних структура;
 спорт треба да буде укључен у сва планирања на
локалном (као и регионалном и националном)
нивоу, као што су: образовање, здравство,
социјалне службе, умјетност;
 ефикасна спортска политика може да буде одређена
и спровођена само кроз сарадњу јавног и приватног
сектора који су директно или индиректно укључени
у спорт, доборовољно или обавезно;
 локалне и републичке власти треба да остварују
трајну и ефикасну сарадњу између јавних и
добровољних организација у области спорта.
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).
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У 2018. години у граду Требињу егзистирају сљедећи
спортски колективи:
Ред.бр.
Назив клуба
1.
Фудбалски клуб „Леотар“
2.
Кошаркашки клуб „Леотар“
3.
Џудо клуб „Леотар“
4.
Атлетски клуб „Леотар“
5.
Пливачки ватерполо клуб „Леотар“
6.
Рукометни клуб „Леотар“
7.
Женски рукометни клуб „Леотар“
8.
Женски кошаркашки клуб „Требиње 03“
9.
Женски фудбалски клуб „Леотар-тех“
10.
Карате клуб „Требиње“
11.
Карате клуб „Леотар+“
12.
Веслачко друштво „Требишњица“
13.
Одбојкашки клуб „Леотар“
14.
Куглашки клуб „Требишњица“
15.
Клуб малог фудбала „Леотар“
16.
Стонотенисерски клуб „Свети Сава“
17.
Кик бокс и бокс клуб „Леотар“
18.
Шаховски клуб „Леотар“
19.
Аеро клуб „Требиње“
20.
Мото клуб „ТНТ“
21.
Паинтбол клуб „Арена“
22.
Ронилачки клуб „Посејдон“
23.
Тавла клуб „Требиње“
24.
Спелеолошко друштво „Зелена брда“
25.
Планинарско друштво „Вучји зуб“
26.
Спорт.риб.удружење „Требиње“
27.
Ловачко удружење „Леотар“
28.
Стрељачки клуб „Леотар РВИ“ Требиње
29.
Омладински кошаркашки клуб „Леотар“
30.
Клуб борилачких спортова „Карате – Ju Jutsu“
31.
Тениски клуб „Тини“
32.
Ауто картинг клуб „Леотар“
33.
Клуб спортиста и рекреативаца „Corporesano“
34.
Пикадо клуб „Требиње“
35.
Омладински одбојкашки клуб „Леотар“
36.
Фудбалски клуб „Викторија“
37.
Ђиу ђицу клуб „Леотар“
38.
Омладински стрељачки клуб „Леотар“
39.
Рукометни клуб „Требишњица“
40.
Атлетски клуб „Требиње“
41.
Клуб борилачких спортова „Warriors“
42.
Планинарско друштво „Бијела гора“
43.
Одбојкашки клуб „Требишњица“
44.
Кајак – кану и рафтинг клуб „Требишњица“
45.
Клуб фудбала „Леостарс“
46.
Коњички клуб „Корона“
47.
Спортско друштво „Леотар“
48.
Клуб водених спортова „Леотар“
Табела бр.1
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Средства Буџета Града Требиње планирана за спорт
у 2018. години су:
1. Средства планирана за финансирање спортских
програма................................................400.000,00 КМ
2. Средства ЈУ „Требињеспорт“ Требињe
.............................................................. 354.100,00 КМ
3. Средства за спортске манифестације од значаја за
град..........................................................30.000,00 КМ
Укупно : ......................................................784.100,00 КМ
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:
 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 Требиња“, 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) Градоначелник је донио Рјешење о измјени
Рјешења (број: 11-66-9-1/18, од 06.02.2018. године) о
расподјели средства из Буџета Града планираних за
финансирање спортских програма за 2018. годину у
износу од 400.000,00 КМ, како слиједи:
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Грант
Грант за спортске организације
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

Средства из гранта спортским организацијама
распоређују се како слиједи:
Спортско друштво „Леотар“
291.300,00 KM
Клуб водених спортова „Леотар“
6.000,00 KM
Атлетски клуб „Требиње“
5.000,00 KM
Куглашки клуб „Требишњица“
5.000,00 KM
Шаховски клуб „Леотар+“
3.000,00 KM
Клуб фудбала „Леостарс“
3.000,00 KM
Стонотениски клуб „Свети Сава“
3.000,00 KM
Ловачко друштво „Леотар“
2.500,00 КМ
Тениски клуб „Тини“
2.700,00 KM
Фудбалски клуб „Викторија“
2.000,00 КМ
Спелеолошко друштво „Зелена брда“ 1.500,00 КМ
Табела бр.3
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 40.000,00 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Проценат у укупном износу
средстава планираних за
финансирање спортских програма
81,25 %

325.000,00 КМ

10,00 %

40.000,00 КМ

0,75 %

3.000,00 КМ

2,00 %

8.000,00 КМ

1,50 %

6.000,00 КМ

0,75 %

3.000,00 КМ

0,75 %
5,00 %
100,00 %

Износ

3.000,00 КМ
12.000,00 КМ
400.000,00 КМ

тога је неопходно започети са планираним и
систематским улагањем у обнављање и изградњу
спортске инфраструктуре на територији града Требиња.
Град Требиње је у 2018. 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.
Физичко васпитање представља основу школског
спорта. Школски спорт и школско физичко васпитање
су међусобно повезани многоструким и сложеним
везама и међусобно се допуњују, дијелећи заједничке
темељне циљеве: допринос здрављу и складном развоју
личности.
Физичко васпитање омогућава ученицима да стекну
базичне кретне вјештине и неопходна знања, формирају
позитивне ставове према физичкој активности и спорту,
припремајући их за активан начин живота.
Бављење школским спортом омогућава дјеци и
младима да кроз такмичења различитог нивоа
унаприједе своје моторичке компетенције, социјалне
вјештине и самопоштовање и може представљати
прелаз ка бављењу спортом у спортским клубовима
оријентисаним на постизање врхунског спортског
резултата. Основна улога школског спорта је да свим
ученицима, без обзира на узраст, пол, способности и
друге разлике, омогући учествовање у спортским
активностима и тако допринесе физичком и менталном
здрављу и развоју, као и да подстакне ученике на
бављење спортом у школи и на тај начин допринесе
формирању активног животног стила код младих.
Такмичења у Малим олимпијским играма реализоваће
се у сљедећим спортским дисциплинама:
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Спортска
дисциплина
Атлетика
Кошарка
Рукомет
Одбојка
Мали фудбал
Табела бр.4

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

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 2018. 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 6.000,00 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 3.000,00 KM намијењен је за награђивање
појединаца и колектива за изузетне спортске резултате.
Грант за резерву од 12.000,00 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 2018,
 Камп кошарке „ Дејан Бодирога “,
 XV Међународни џудо куп Требиње 2018 - VIII
„Меморијал Милош Мрдић “,
 „62. Традиционална олимпијада у малом фудбалу“
за сениоре, кадете и пионире,
 Дани на Требишњици, скокови са Каменог моста,
 Дани на Требишњици, „16. међународна екорегата“,
 Међународни пливачки митинг „Срђан и Максим “,
 Традиционални меморијални међународни омладински фудбалски турнир „Љубинко Акшам “,
 9. Међународни турнир за ветеране и рекреативце у
стоном тенису,
 Женски осмомартовски међународни рукометни
турнир,
 „ Handicap Fest “ – такмичење стријелаца инвалида
БиХ,
 Традиционални мото викенд „Требиње 2018“.
У 2018. 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:09-013-175/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:11.05.2018. године
Драгослав Бањак,с.р.
________________________________________________
На основу члана 32. став 8. Закона о концесијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 59/13 и
16/18), члана 82. став 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
11.05.2018. године, донијела је
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ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА
ОД КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

-

I
Oвим Планом усваја се кориштење средстава од
концесионе накнаде која представљају приход Буџета
Града Требиња у 2018. години.

-

II
Од концесионе накнаде у Буџету Града Требиња у 2018.
години планиран је приход у износу од 100.000,00 КМ.
III
Наведена средства су планирана на ставци „Концесионе
накнаде за кориштење природних добара - економски
код 722491“.
IV
Средства прикупљена од концесионе накнаде
користиће се у складу са Планом капиталних улагања –
Буџет 2018. за сљедећу намјену:
- За водовод Врпоље - Љубомир .......... 20.000,00 КМ
- За саобраћајницу С-1 (дио) .................80.000,00 КМ.
V
Средства
уређење.

ће

користити

Одјељење

за

просторно

VI
Овај План ступа на снагу наредног дана од дана
објављиивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-151/18
Датум:11.05.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 73. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) у вези са Одлуком о извршењу Буџета
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 15/16,), Градоначелник Града Требињa донио је
ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане помоћи породицама
погинулих бораца, ратним војним инвалидима и
незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског
рата Републике Српске прве, друге и треће
категорије
I
1) Овом одлуком врши се додјела једнократне
новчане помоћи породицама погинулих бораца,
ратним војним инвалидима и незапосленим
борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске прве, друге и треће категорије који имају
пребивалиште у Требињу непрекидно три године.
2) Средства за једнократну новчану помоћ обезбјеђују
се у Буџету Града Требиња за потребе плаћања:

-

-
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дијела трошкова сахране члана породице
погинулог борца одбрамбено - отаџбинског
рата Републике Српске,
обиласка гроба породице погинулог борца
одбрамбено - отаџбинског рата Републике
Српске,
лијечење члана породице погинулог борца
одбрамбено - отаџбинског рата Републике
Српске,
лијечење РВИ,
лијечење, односно набавка лијекова неопходних за лијечење незапосленог борца ВРС 1, 2.
и 3. категорије.

II
1) Једнократна новчана помоћ из тачке I, подтачке 2.
алинеја 1. ове Одлуке додјељује се у висини од
400,00 КМ на име плаћања дијела трошкова
сахране члана породице погинулог борца
одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске.
2) Накнада трошкова обиласка гроба погинулог борца
одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске
из тачке I, подтачке 2. алинеја 2. ове одлуке
додјељује се у висини повратне карте до мјеста гдје
је борац сахрањен један пут у току календарске
године.
3) Накнада трошкова лијечења, односно плаћање
трошкова превоза у сврху лијечења члана породице
погинулог борца, РВИ-а, чија мјесечна примања не
прелазе износ од 300,00 КМ по члану породичног
домаћинства, те борца 1, 2. и 3. категорије
припадника одбрамбено - отаџбинског рата
Републике Српске који је незапослен, а иста се
обезбјеђује у висини до 400,00 КМ један пут у току
календарске године.
III
Једнократна новчана помоћ из тачке II подтачке 1, 2. и
3. ове одлуке додјељује се на захтјев лица која
испуњавају услове за додјелу.
IV
1) Захтјев за новчану помоћ доставља се Одјељењу за
борачко - инвалидску заштиту Града Требиња
путем Центра за услуге грађанима.
2) Уз захтјев се подноси:
- доказ о пребивалишту (потврда ЦИПС-а),
- рјешење о статусу члана породице погинулог
борца, ратног војног инвалида, односно рјешење о
статусу борца,
- извод из матичне књиге умрлих (за умрлог члана
породице погинулог борца),
- потврда односно рачун о висини трошкова сахране,
путна карта за обилазак гроба погинулог борца
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске,
- путна карта на име одлазка на лијечење по
упутници надлежне здравствене установе, односно
плаћање трошкова лијечења које не подлијеже
ослобађању партиципације,
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медицинска документација,
кућна листа,
доказ о незапослености члана породичног
домаћинства, односно Потврда о висини примања,
- рачун о набавци лијекова не старијих од шест
мјесеци.
V
1) О додјели једнократне новчане помоћи по основу
ове одлуке одлучује Комисија коју именује
Градоначелник на приједлог начелника Одјељења
за борачко инвалидску заштиту.
2) Комисију чине предсједник и два члана.
3) На основу одлуке Комисије начелник Одјељења за
борачко инвалидску заштиту доноси закључак по
основу кога се врши исплата.
4) Комисија подноси извјештај о додјели једнократне
новчане помоћи начелнику Одјељења сваких 6
мјесеци.
VI
На основу закључка, исплату одобрене помоћи врши
Oдјељење за финансије Градске управе Града Требиња
са рачуна буџета предвиђеног за додјелу осталих
помоћи породицама погинулих бораца.
-

VII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-57/17
Датум:15.03.2017. године

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

____________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
Градоначелник Града Требиња донио је
ОДЛУКУ
I
Утврђује се обавеза праћења и оцјењивања успјешности
реализације склопњених уговора Градске управе Града
Требиња са испоручиоцима роба и услуга.
II
Извјештаји о реализованим јавним набавкама, за
претходну годину, достављају се
Градоначелнику
Града Требиња најкасније до 31. марта текуће године и
то:
- извјештај о реализованим јавним набавкама уз
појединачни преглед реализованих набавки по
добављачима и приказ степена реализације Плана
набавке за извјештајни период;
- извјештај о успјешности реализације склопљених
уговора по добављачима (приказ испоручилаца
роба и услуга са којим је Градска управа Града
Требиња у извјештајном периоду сарађивала уз
оцјену остварене реализације скопљених уговора).
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III
Извјештаје из тачке II израђује Самостални стручни
сарадник за послове јавних набавки или друга особа
која је по систематизацији задужена за послове јавних
набавки Градске управе Града Требиња.
IV
Руководиоци организационих јединица ће службенику,
на његово тражење, доставити податке у вези израде
извјештаја из тачке II.
V
1) Надзор на реализацији уговора дужан је, по завршетку реализације уговора, урадити и евалуациони
извјештај. Евалуацију је потребно урадити по сљедећим
критеријумима:
- општа оцјена сарадње са испоручиоцем,
- трошкови испоруке,
- вријеме испоруке,
- квалитет испоручене робе/услуге,
- флексибилност у сарадњи,
- комуникација са испоручиоцем.
2) Наведени критеријуми се оцјењују оцјеном од 1-5,
са тим да је 1 – најслабија оцјена, а 5 – најбоља оцјена.
3) Наведени извјештаји достављају се Самосталном
стручном сараднику за послове јавних набавки или
другој особе која је по систематизацији задужена за
обављање послова у области јавних набавки Градске
управе Града Требиња.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“ .
Број:11-022-25/18
Датум:04.04.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.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), Градоначелник Града
Требиња донио је
ОДЛУКУ
о висини просјечне нето плате запослених
у Градској управи Града Требиња за 2017. годину
I
Просјечна нето плата запослених у Градској управи
Града Требиња, без плата функцонера, за 2017. годину
износи 813,00 КМ.
II
Просјечна нето плата 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 2018. години.

Датум: 14.05.2018. год.
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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:11-022-26/18
Датум:05.04.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 73. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
Градоначелник Града Требиња, донио је
ОДЛУКУ
о искњижавању вриједности са позиције стамбени
објекти за посебне социјалне групе
I
Овом одлуком са позиције станова искњижава се
вриједност у износу од 300.000,00 КМ.
II
Предмет искњижавања из тачке I ове одлуке је учешће
у суфинансирању 16 станова солидарности за
рјешавање стамбених питања породица подинулих
бораца и РВИ од I-IV групе.
III
1) Средства из тачке I ове одлуке искњижавају на
терет конта 011112 – Стамбени објекти и јединице
за посебне социјалне групе и 311111 – Трајни
извори.
2) За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије Градске управе Града Требиња.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“ .
Број:11-022-27/18
Датум:05.04.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 14. став 1. и 2. Закона о систему
интерних финансијских контрола у јавном сектору
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 91/16), тачке 18, 20. и 21. Упутства о
начину и поступку успостављања и спровођења система
финасијског управљања и контроле („Службени
гласник Републике Српске“, број 99/17) и члана 73.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
Градоначелник Града Требиња, донио је
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ОДЛУКУ
о именовању лица одговорног за финансијско
управљање и контролу у Градској управи Града
Требиња
I
Овом одлуком именује се Мирко Ћурић, замјеник
Градоначелника, као лице одговорно за финансијско
управљање и контролу у Градској управи Града
Требиња.
II
Именовано лице из тачке I ове одлуке одговорно је за
успостављање, спровођење и развој финансијског
управљања и контрола у Грдаској управи Града
Требиња и обавља послове који се односе на:
1. Припрему и праћење спровођења плана за
успостављање
финансијског
управљања
и
контрола,
2. Координацију активности за успостављање и развој
финансијског управљања и контрола,
3. Помоћ Градоначелнику Града Требиња у развоју и
утврђивању стратегије управљања ризицима,
4. Припрему и праћење спровођења плана за
отклањање недостатака унутрашњих контрола,
5. Припрему полугодишњег и годишњег извјештаја о
финансијском управљању и контроли,
6. Извјештавање Градоначелника Града Требиња о
стању и развоју финансијског управљања и
контрола и
7. Сарадњу
са
Централном
једницом
за
хармонизацију Министарства финансија.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-28/18
Датум:05.04.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 13. став 4. Закона о систему интерних
финансијских контрола у јавном сектору Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
91/16), Упутства о начину и поступку успостављања и
спровођења система финасијског управљања и
контроле („Службени гласник Републике Српске“, број
99/17) и члана 73. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и
6/17), Градоначелник Града Требиња, донио је
ОДЛУКУ
о именовању лица одговорних за активности
успостављања и спровођења система финансијског
управљања и контроле на нивоу одјељења у
Градској управи Града Требиња

Датум: 14.05.2018. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

I
За активности успостављања и спровођења система
финансијског управљања и контроле на нивоу
одјељења у Градској управи Града Требиња именују се
сљедећа лица:
1. Ненад Милићевић,
2. Синиша Тарана,
3. Раденко Драшковић,
4. Зоран Милошевић,
5. Марко Рикало,
6. Јања Ћапин,
7. Перо Влатковић,
8. Бојан Чворо.
II
Именована лица из тачке I ове одлуке имају обавезу и
одговорност да, на нивоу одјељења за које су задужени,
спроведу сљедеће активности:
1. Утврде кључне циљеве (стратешке, оперативне,
финансијске и др.) и активности везане за
дефинисане циљеве,
2. Саставе књигу/каталог пословних циљева и
процеса/активности (попис и опис),
3. Идентификују и опишу најважније потенцијалне
ризике
који
могу
угрозити
остваривање
дефинисаних циљева,
4. Сасатаве каталог ризика,
5. Процјене вјероватноћу настанка утврђених ризика
и њихов утицај на остваривање планираних циљева
и задатака (матрица утицаја и вјероватноће),
6. Утврде приоритетна ризична подручја и начин
поступања по ризицима,
7. Документују податке о ризицима (израда регистра
ризика и његово ажурирање најмање једном
годишње),
8. Утврде постојеће стање система интерних контрола
(самопроцјена) и потребне додатне или непотребне
интерне контроле и
9. Успоставе систем извјештавања/информисања и
комуникације о ризицима.
Рок за спровођење
30.06.2018. године.

III
делегираних

активности

је

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-29/18
Датум:05.04.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 58. став 1. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12 и
90/16), а у вези са чланом 16. Правилника о процјени
потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у
развоју („Службени гласник Републике Српске“, број
16/18) и члана 73. Статута Града Требиња („Службени
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гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и
6/17), Градоначелник Града Требиња, донио је
ОДЛУКУ
о именовању Првостепене стручне комисије за
процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са
сметњама у развоју
I
Овом одлуком именује се Првостепена стручна комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју (у даљем тексту Kомисија),
утврђује се њен састав, начин рада, трошкови рада и
обављање административних послова.
II
Комисију из тачке I ове одлуке чине стални чланови.
Стални чланови су:
1. Др Слађана Тарана, педијатар,
2. Љиљана Шпуран - Кнежевић, дипломирани
психолог,
3. Драгана Матковић, дипл. дефектолог –
олигофренолог, соматопед, тифлолог,
4. Ивана Тасовац, дипломирани педагог,
5. Жељка Варага, дипломирани социјални радник.
III
1) Радом Kомисије руководи предсједник.
2) Предсједника Kомисије бирају чланови Kомисије
на првом састанку Kомисије.
3) Предсједник Kомисије заказује састанак Kомисије,
попуњава формулар за процјену активности свакодневног живота (Бартелов тест) и саставља налаз и
мишљење Kомисије.
IV
1) Послове
координације
Kомисије
обавља
координатор Kомисије.
2) Координатор Kомисије прикупља документацију
која је неопходна за вођење поступка у сврху
процјене потреба и усмјеравања лица са сметњама,
прикупљену документацију доставља предсједнику
Kомисије, прати рад Kомисије, води записник о
раду Kомисије, просљеђује налазе Kомисије, врши
координацију између ЈУ „Центра за социјални рад“
Требиње и Kомисије и обавља друге послове према
потребама Kомисије.
3) Координатор Kомисије упознаје родитеља, односно
старатеља о поступку процјене са начином рада
Kомисије, као и могућим додатним опсервацијама
и поступањима Kомисије о питањима значајним за
процјену.
4) Координатора Kомисије именује директор ЈУ
„Центра за социјални рад“ Требиње из реда
запослених.
V
1) Координатор Kомисије доставља захтјев за
процијену потреба и усмјеравања лица са
сметњама, који је поднесен у ЈУ „Центру за

Датум: 14.05.2018. год.
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социјални рад“, предсједнику Kомисије са свом
потребном и прикупљеном документацијом.
Предсједник Kомисије заказује састанак Kомисије
на којем се сви чланови Kомисије упознају са
документацијом, договарају се о времену и мјесту
процјене потреба лица са сметњама и позивању
лица на процјену.
Сваки
члан
Kомисије
непосредно
врши
опсервацију и процјену потреба лица са сметњама у
оквиру свог домена рада, а свој налаз и мишљење
доставља предсједнику Kомисије на прописаном
обрасцу.
Уколико је неопходно Kомисија упућује лице са
сметњама на додатне специјалистичке и друге
прегледе.
Процјена се врши у просторијама Града Требиња
(канцеларије Удружења параплегичара), а у случају
кад због стања лице са сметњама није у могућности
да приступи процјени на позив стручне Kомисије,
процјена се врши у просторијама у коме лице са
сметњама борави.
Чланови Kомисије дужни су да се током процјене и
усмјеравања лица са сметњама придржавају
прописа из своје области као и стандарда и
правила струке.
Бартелов тест попуњава пресједник Kомисије, а на
основу појединачне процјене сваког члана
Kомисије и усаглашених ставова свих чланова
Kомисије.
Предсједник Kомисије на основу појединачне процјене сваког члана Kомисије и усаглашених ставова
свих чланова Kомисије, доноси налаз и мишљење о
процјени потреба и усмјеравању лица са сметњама
који садржи и индивидуални план подршке.
Саставни дио налаза и мишљења је и попуњени
формулар за процјену активности свакодневног
живота (Бартелов тест).
Комисија је дужна да родитељима, односно старатељима образложи свој налаз и мишљења, што
подразумијева упознавање и са појединачним
ставовима Kомисије и да наведено евидентира у
налазу и мишљењу Kомисије.
Првостепена стручна Kомисија налаз и мишљење о
процјени потреба и усмјеравању лица са сметњама
у развоју доставља ЈУ „Центру за социјални рад“
Требиње на даље поступање, лицу са сметњама и
родитељу или старатељу.
VI
Средства за трошкове рада Kомисије обезбјеђује
Град Требиње.
Трошкови рада Kомисије су: накнаде члановима
Kомисије и координатору, трошкови превоза
чланова Kомисије, трошкови канцеларијског
материјала, поштански и телефонски трошкови.
Висина нето накнаде сваком члану Комисије
износи 10,00 КМ по лицу за које се врши процјена,
а члановима Комисије који су запослени у ЈУ
„Центар за социјални рад“
Требиње и

Број: 4 - Страна:

22

координатору нето накнада износи 5,00 КМ по
лицу за које се врши процјена.
4) Предсједнику Kомисије износ накнаде увећава се
5%.
5) Предсједник
Kомисије
мјесечно
доставља
извјештај Одјељењу за друштвене дјелатности
Града Требиња о броју урађених предмета и висини
накнада за сваког члана Kомисије и координатора.
6) Одјељење за друштвене дјелатности ће доставити
Служби Градоначелника, захтјев за сачињавањем
закључка на основу кога ће Одјељење за финансије
извршити исплату члановима Комисије.
VII
1) Координатор прикупља и чува документацију
Комисије у ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње.
2) Документацију Комисије чине сва прикупљена
документа, појединачни налази и мишљења
чланова Комисије, налаз и мишљење Комисије,
записник са састанака Комисије и сва друга
релевантна документација о раду Комисије.
3) Евиденција и чување документације води се по правилима канцеларијског пословања.
VIII
Комисија о свом раду обавјештава Одјељење за
друштвене дјелатности Града Требиња и Министарство
здравља и социјалне заштите Републике Српске,
једном годишње.
IX
Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге
Одлука o именовању Првостепене стручне комисије за
процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са
сметњама у развоју („Службени гласник Града
Требиња“, број 1/17 и 7/17).
X
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-30/18
Датум:16.04.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 58. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) Градоначелник Града Требиња, донио
је
ОДЛУКУ
о допуни одлуке о додјели једнократне новчане
помоћи породицама погинулих бораца, ратним
војним инвалидима и незапосленим борцима
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
прве, друге и треће категорије

Датум: 14.05.2018. год.
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I
У Одлуци о додјели једнократне новчане помоћи
породицама погинулих бораца, ратним војним
инвалидима и незапосленим борцима одбрамбено
отаџбинског рата Републике Српске прве, друге и треће
категорије број: 11-022-57/17 од 15.03.2017. године у
тачки II послије подтачке 3. додаје се нова подтачка
која гласи:
„ 4) Изузетно лицима из подтачке 3. ове тачке може се
додијелити једнократна новчана помоћ на име
трошкова лијечења тешких малигних обољења које
захтијевају
провођење
хемиотерапије
односно
радиотерапије уз мишљење надлежног љекара, а иста се
обезбјеђује у висини до 400,00 КМ, без обзира на
услове из предходне подтачке.“
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиње“.
Број:11-022-32/18
Датум:20.04.2018. године

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

__________________________________________________________________

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 донио је
ОДЛУКУ
о начину и условима додјеле привремених локација
за заузимање јавних површина
I
Под условима и на начин регулисан овом одлуком
провешће се путем јавног оглашавања додјела
привремених локација на јавним површинама које су
означене као катастарске честице број 2575/1, 2160/1,
1898/1 362 све К.О. Требиње (стари операт).
II
Почетна цијена привременог заузимања локација на
јавним површинама не може бити нижа од цијене
утврђене тарифом комуналних такси.
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 Требињa“.

Број:11-022-34/18
Датум:30.04.2018. године
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
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 чланом 5. Закона о финансирању политичких
странака из Буџета Републике, града и општине
(„Службени гласник Републике Српске“, број 65/08),
Градоначелник Града Требиња донио је
ОДЛУКУ
о расподјели дијела средстава планираних Буџетом
Града Требиња за 2018. годину у вези финансирања
политичких странака и независних кандидата
I
Дио средстава Буџета Града Требиња, планиран за
финансирање политичких странака и независних
кандидата, у висини од 0,2 % буџетских прихода
остварених у прошлој години, а што износи 41.000 КМ,
сагласно члану 5. став 2. тачка „а“ Закона о
финансирању политичких странака из Буџета
Републике, града и општине распоређују се на ниже
назначене субјекте у назначеним износима, и то:
1. Савез независних социјалдемократа
– Милорад Додик
2. Партија демократског прогреса
3. Српска демократска странка
4. Демократски народни савез
5. Социјалистичка партија
6. Уједињена Српска
7. Покрет за Требиње
8. Партија уједињених пензионера
9. Независни кандидат

911,11 КМ
911,11 КМ
911,11 КМ
911,11 КМ
911,11 КМ
911,11 КМ
911,11 КМ
911,11 КМ
911,11 КМ

II
Поред средстава из тачке I ове одлуке назначеним
субјектима, по основу члана 5. став 2. тачка „б“ Закона
о финансирању политичких странака из Буџета Републике, града и општине припадају и ниже назначени
износи:
1. Савез независних социјалдемократа – Милорад Додик
2. Партија демократског прогреса
3. Српска демократска странка
4. Демократски народни савез
5. Социјалистичка партија
6. Уједињена Српска
7. Покрет за Требиње
8. Партија уједињених пензионера
9. Независни кандидат

12.441,39 КМ
6.786,22 КМ
4.524,14 КМ
2.262,07 КМ
2.262,07 КМ
1.131,03 КМ
1.131,03 КМ
1.131,03 КМ
1.131,03 КМ

Датум: 14.05.2018. год.
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III
Средства из тачке I и II ове одлуке Одјељење за финансије дозначиће на рачун назначених субјеката до
краја децембра 2018. године, сагласно извршењу Буџета
Града Требиња.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-35/17
Датум:08.05.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а у
вези са Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за
2018. годину („Службени гласник Града Требиња“, број
15/17), Градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на коришћење средстава за набавку
нефинансијске имовине (3.000,00 КМ), планираних
Буџетом Града Требиња за 2018. годину, ЈУ „Народна
библиотека“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-234/18
Датум:03.04.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а
у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града Требиње
за 2018. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број15/17), Градоначелник Града Требиња донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију тако што се умањују
сљедеће позиције:
у оквиру Одјељења за просторно уређење
- 5111 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката – 79.900 КМ,
- Водоснабдијевање насеља Драженска Гора за износ
од 50.000 КМ,
- Наводњавање Требињског поља за износ од 29.900
КМ,
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5117 - Издаци за нематеријалну произведену
имовину – Урбанистички план Требиње за износ
100.000 КМ,
у оквиру Одјељења за стамбено-комуналне послове
- 5112 – издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката –
реконструкција ЛЕД расвјете за износ 122.000 КМ,
у оквиру Одјељења за друштвене дјелатности
- 4152 – грантови у земљи – грант за културне
манифестације за износ од 5.000 КМ,
а увећавају се позиције:
у оквиру Одјељења за просторно уређење
- 5111 – издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката 6.600 КМ,
- Израда платоа испред канцеларија „Поште Српске“
у Горици за износ од 3.600 КМ,
- Расвјета код Манга у Горици за износ од 3.000 КМ,
- 5112 – Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
120.600 КМ,
- Јавна расвјета за износ од 117.000 КМ,
- Оборинска одводња у насељу Тодорићи 2 за износ
од 3.600 КМ,
- 5113 – Издаци за набавку опреме 3.000 КМ,
- 5117 – Издаци за нематеријалну произведену
имовину 49.700 КМ,
- Издаци пројекта оборинске одводње Хрупјела –
Подкула за износ од 5.900 КМ,
- Израда пројеката саобраћајнице Тодорићи 3 за
износ од 5.900 КМ,
- Израда главног пројекта кружног тока БилећаТребиње - Никшић за износ од 3.500 КМ,
- Ревизија
главног
пројекта
реконструкција
раскрснице између улица Вука Мићуновића и
Влатка Вуковића за износ 3.500 КМ,
- Ревизија главног пројекта улице С-2 за износ 4.100
КМ,
- Израда техничке документације за раскрсницу у
Дражин Долу за износ од 5.400 КМ,
- Израда техничке докуменатције за раскрсницу у
Бањевцима за износ од 5.400 КМ,
- Идејно рјешење за поплочавање пјешчаних зона за
износ од 4.000 КМ,
- Израда
идејног
урбанистичко-архитектонског
рјешења духовног центра у Мркоњићима за износ
од 12.000 КМ,
у оквиру Одјељења за општу управу
- 5112 – издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката –
реконструкција просторија у улици Царице Милице
за износ 17.000 КМ,
у оквиру Одјељења за привреду
- 4152 – грантови у земљи – Грант Аграрном фонду
за износ 105.000,00 КМ,
у оквиру ЈУ „Дом младих“ Требиње
- 4129 – остали непоменути расходи за износ од
5.000 КМ за суфинансирање 10. Фестивала
забављача за дјецу.
-

Датум: 14.05.2018. год.
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II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-240/18
Датум:12.04.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
_______________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а у
вези са Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за
2018. годину („Службени гласник Града Требиња“, број
15/17), Градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Екологија и безбједност“
Требиње на План утрошка средстава гранта планираног
Буџетом Града Требиња за 2018. годину (План број:
3/17 од 01.12.2017. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-242/18
Датум:16.04.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а у
вези са Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за
2018. годину („Службени гласник Града Требиња“, број
15/17), Градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње на
Измијењени
План
утрошка
средстава
гранта
планираног Буџетом Града Требиња за 2018. годину
(План број: 150/18 од 12.04.2018. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
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III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-241/18
Датум:18.04.2018. године

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

____________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а у
вези са Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за
2018. годину („Службени гласник Града Требиња“, број
15/17), Градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Требиње на
План коришћења средстава планираних Буџетом Града
Требиња за 2018. годину (износ од 3.000,00 КМ за
„школска такмичења“, износ од 1.000,00 КМ за
„општински план инклузије“ и износ од 3.000,00 КМ за
„дјецу националних мањина – Роме“ (План број: 141/18
од 16.04.2018. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:10-400-263-2/18
Датум:24.04.2018. године

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

____________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а
у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиње за 2018. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 15/17), Градоначелник
Града Требиња донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се
умањује позиција:
у оквиру Одјељења за стамбено комуналне послове:
- 5112- реконструкција ЛЕД расвјете за износ од
56.475,00 КМ
а увећава позиција:
у оквиру Одјељења за друштвене дјелатности
- 4161 – дознаке грађанима – помоћ за ученике за
износ од 56.475,00 КМ.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

Датум: 14.05.2018. год.
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III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-23-3/18
Датум:27.04.2018. године

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

____________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а
у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиње за 2018. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број15/17), Градоначелник
Града Требиња донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се
умањује позиција:
у оквиру Одјељења за стамбено комуналне послове:
- 5112 - реконструкција ЛЕД расвјете за износ од
107.500,00 КМ
а увећава позиција:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 4152 – грантови у земљи – капитални грант ЈУ
„Дом здравља“ Требиње за износ од 80.000 КМ
У оквиру Одјељења за стамбено комуналне послове:
- 5112 – издаци за инвестиционо издржавање,
реконструкцију, адаптацију зграда и објеката –
Азил за псе за износ од 22.000 КМ
- 4152 – грант за суфинансирање уређења фасада за
износ од 5.500 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:11-400-273/18
Датум:08.05.2018. године

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

____________________________________________________________________
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I
Овом правилником утврђују се висина финансијске
помоћи, динамика и начин исплате новчаних средстава
дјеци која редовно похађају основну или средњу школу,
а имају једног самохраног незапосленог родитеља или
пензионера, немају родитеље, или имају једног или оба
родитеља, али је законско старатељство додијељено
трећем лицу.
II
Финансијска помоћ ће се исплаћивати на текући рачун
родитеља/старатеља дјеце из тачке I овог правилника у
сљедећим износима:
- 100,00 КМ мјесечно – у случају дијеце која имају
само једног родитеља који је пензионер,
- 125,00 КМ мјесечно – у случају дјеце која имају
само једног родитеља који није запослен и налази
се на евиденцији Завода за запошљавање
Републике Српске – Биро Требиње,
- 150,00 КМ мјесечно – у случају дјеце без оба
родитеља,
- 150,00 КМ мјесечно – у случају дјеце без једног
или оба родитеља – под старатељством.
III
1) Новчана средства из тачке II овог правилника
исплаћиваће се у девет једнаких мјесечних рата,
почев од маја мјесеца 2018. године.
2) Новчана средства за дјецу која су завршни разред
средње школе (матуранти) исплаћиваће се у пет
једнаких мјесечних рата почев од маја мјесеца
2018. године.
IV
На основу овако утврђене висине финансијске помоћи,
динамике и начина исплате новчаних средстава,
Градоначелник Града Требиња доноси рјешење о
додјели новчаних средстава.
V
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-23/18
Датум:23.04.2018. године

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

____________________________________________________________________

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 58. и 73. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и тачке IV Одлуке о додјели новчаних
средстава за помоћ ученицима основних и средњих
школа без једног или оба родитеља („Службени гласник
Града Требиња“, број 3/18) Градоначелник Града
Требиња, донио је
ПРАВИЛНИК
о додјели новчаних средстава за помоћ ученицима
основних и средњих школа без једног или оба
родитеља

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 58. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Градоначелник Града Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника
о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈУ „Базени“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и

Датум: 14.05.2018. год.
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систематизацији радних мјеста у ЈУ „Базени“ Требиње,
број: 67/18 од 19.04.2018. године.

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу
Рјешења број: 06-372-14/18 од 05.04.2018. године,
извршило је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу број:
01-166, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Републике Српске 14, улаз 3.
Оснивачи: 35 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
Веселин Дутина, предсједник Управног одбора,
самостално и без ограничења. Заједницу заступа и
Мишо Пешић, предсједник Скупштине.

Број:11-022-31/18
Датум:19.04.2018. године

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

____________________________________________________________________

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 58. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Градоначелник Града Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника
о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у ЈУ „Центар за социјални рад“
Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ „Центар за
социјални рад“ Требиње, број: 01-12-1/18 од 26.04.2018.
године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-33/18
Датум:26.04.2018. године

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

____________________________________________________________________

Број: 06-372-14/18
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 05.04.2018. године
Јања Ћапин,с.р.
________________________________________________
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Одлука о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета Града Требиња за период
01.01. - 31.12.2017. године,
2. Одлука о начину, организацији и условима за вршење јавног превоза лица и ствари
на подручју града Требиња,
3. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске на подручју града Требиња путем прибављања писаних понуда,
4. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске на подручју града Требиња путем усменог јавног надметања,
5. Одлука о давању сагласности ЈП „Путеви Републике Српске“,
6. Закључак о прихватању Извјештајa о остваривању Програма рада Скупштине за период
јануар-март 2018. године,
7. Закључак о прихватању Извјештаја о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња
на дан 31.12.2017. године,
8. Закључак о прихватању Извјештаја о кориштењу средстава буџетске резерве у периоду
од 01.01. - 31.12.2017. године,
9. Закључак о прихватању Плана имплементације Стратегије развоја града Требиња
2018 – 2027. за период 01.01.2018 - 31.12.2018. године,
10. Закључак о прихватању Програма рада Јавне установе „Центар за социјални рад“
Требиње за 2018. годину,
11. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања
Аграрног фонда Града Требиња у 2017. години,
12. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе
за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње у 2017. години,
13. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања
Јавне установе „Дом младих“ Требиње у 2017. години,
14. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања
ЈУ „Центар за информисање и образовање“ Требиње у 2017. години,
15. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања
Јавне установе „Културни центар“ Требиње у 2017. години,
16. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања
Јавне установе „Туристичка организација града Требиња“ Требиње у 2017. години,
17. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања
Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Требиње у 2017. години,
18. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања
Јавне здравствене установе „Апотека Требиње“ у 2017. години,
19. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања
Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње у 2017. години,
20. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања
ММУ „Музеј Херцеговине“ Требиње у 2017. години,
21. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања
Јавне установе „Народна библиотека“ Требиње у 2017. години,
22. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе
„Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња“ Требиње у 2017. години,
23. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања
Јавног предузећа „Радник“ Требиње у 2017. години,
24. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања
Јавне установе „Базени“ Требиње у 2017. години,
25. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања
Јавне установе „Центар за социјални рад“ Требиње у 2017. години,
26. Закључак о прихватању Извјештаја о пословању ЈП за комуналну хидротехнику „Водовод“
А.Д. Требиње за период 01.01. - 31.12.2017. године,
27. Закључак о прихватању Информације о оснивању „Центра за аграрни развој медитеранског
подручја Херцеговине“,
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28. Закључак о прихватању Извјештаја о пословању по завршном рачуну за 2017. годину
А. Д. „Комунално“ Требиње,
29. Закључак о прихватању Информације о програмима одржаним у оквиру манифестације
„Требињско културно љето“ у 2017. години,
30. Закључак о прихватању Информације о раду средњих школа у Требињу за 2017. годину,
31. Закључак о прихватању Информације о припремљености туристичке сезоне 2018,
32. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Програма о одржавању локалних и
некатегорисаних путева и градских улица за 2017. годину,
33. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње
за 2017. годину,
34. Закључак о давању сагласности Градоначелнику да закључи купопродајни уговор,
35. Закључак о давању сагласности Градоначелнику да закључи уговор о установљењу служности
Водовод Подвори са физичким лицима,
36. Закључак о давању сагласности Градоначелнику да закључи уговор о установљењу служности
Водовод Подвори са физичким лицима,
37. Програм развоја спорта града Требиња за 2018. годину,
38. План утрошка средстава од концесионе накнаде за 2018. годину.
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука о додјели једнократне новчане помоћи породицама погинулих бораца, ратним војним
инвалидима и незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске прве,
друге и треће категорије,
2. Одлука о утврђивању обавеза праћења и оцјењивања успјешности реализације склопњених
уговора Градске управе Града Требиња са испоручиоцима роба и услуга,
3. Одлука о висини просјечне нето плате запослених у Градској управи Града Требиња за 2017. годину,
4. Одлука о искњижавању вриједности са позиције стамбени објекти за посебне социјалне групе,
5. Одлука о именовању лица одговорног за финансијско управљање и контролу у Градској управи
Града Требиња,
6. Одлука о именовању лица одговорних за активности успостављања и спровођења система
финансијског управљања и контроле на нивоу одјељења у Градској управи Града Требиња,
7. Одлука о именовању Првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце
и омладине са сметњама у развоју,
8. Одлука о допуни одлуке о додјели једнократне новчане помоћи породицама погинулих бораца,
ратним војним инвалидима и незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске прве, друге и треће категорије,
9. Одлука о начину и условима додјеле привремених локација за заузимање јавих површина,
10. Одлука о расподјели дијела средстава планираних Буџетом Града Требиња за 2018. годину у вези
финансирања политичких странака и независних кандидата,
23
11. Закључак,
12. Закључак,
13. Закључак,
14. Закључак,
15. Закључак,
16. Закључак,
17. Закључак,
18. Правилник о додјели новчаних средстава за помоћ ученицима основних и средњих школа
без једног или оба родитеља,
19. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у ЈУ „Базени“ Требиње,
20. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње.
ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
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__________________________________________________________________________________
Издавач: Скупштина Града Требиња - Стручна служба Скупштине. Улица Вука Караџића бр. 2
89101 Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби.
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