
 

 

С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 
ГРАДА ТРЕБИЊА 

 

 

 

 

   

 

 

Година LVI                                                   Требиње, 11.11.2019. године                                                            Број: 8
 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 07.11.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о додјели Јавног признања „Повеља Града Требиња“ 
 

I 

Јавно признање „Повеља Града Требиња“ додјељује се 

господину Радославу Руњевцу, предсједнику СО Требиње, 

директору Хидроелектрана на Требишњици и предсједнику 

ФК Леотар, за изузетне заслуге за развој и промоцију града 

и унапређење квалитета живота његових грађана.   
 

II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-297/19 

Датум:07.11.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 07.11.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

o додјели Jавног признања  

„Захвалница Града Требиња“ 

I 

Јавно признање „Захвалница Града Требиња“ додјељује се 

господину Петру Алексићу, кошаркашком тренеру, 

заслужном појединцу у области хуманитарног рада.  
 

II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-298/19 

Датум:07.11.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 07.11.2019. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

o додјели Jавног признања  

„Захвалница Града Требиња“ 

 

I 

Јавно признање „Захвалница Града Требиња“ додјељује се 

господину Гвиду Штеклију, витезу Малтешког реда 

Швајцарске, заслужном појединцу у области хуманитарног 

рада. 

II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-299/19 

Датум:07.11.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 



Датум: 11.11.2019. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 8 - Страна:    2 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 07.11.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

o додјели Jавног признања  

„Захвалница Града Требиња“ 
 

I 

Јавно признање „Захвалница Града Требиња“ додјељује се 

госпођи Михољки Јанковић, предсједници Удружења за 

узајамну помоћ у душевној невољи „Соната“ из Требиња, 

заслужном појединцу у области хуманитарног и 

волонтерског рада.   

II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-300/19 

Датум:07.11.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 07.11.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

o додјели Jавног признања  

„Захвалница Града Требиња“ 
 

I 

Јавно признање „Захвалница Града Требиња“ додјељује се 

госпођи Јелени Одавић, оснивачу и дугогодишњем 

предсједнику Кола српских сестара у Требињу, заслужном 

појединцу у области хуманитарног рада /постхумно/.  
 

II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-301/19 

Датум:07.11.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 07.11.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

o додјели Jавног признања  

„Захвалница Града Требиња“ 
 

I 

Јавно признање „Захвалница Града Требиња“ додјељује се 

господину Раденку Парежанину, помоћнику командира у 

Полицијској станици Требиње, за изузетне заслуге у 

одбрамбено-отаџбинском рату и у области очувања 

безбједности грађана /постхумно/.  
 

II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-302/19 

Датум:07.11.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 

95/11 и 60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 

36. и 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 07.11.2019. 

године,  донијела је 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје непокретности  

у својини Града Требиња 
 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања - лицитације 

продаја непокретности, означена као: 

- к.ч. број 192 (стари операт) К.О. Требиње, описана као 

школа, површине 241m2, уписане у зк. ул. број 4051, 

власништво Града Требиња са 1/1 дијела, што одговара 

к.ч. број 525/4 К.О. Полице 1 (нови операт), површине 

241m2 уписана у Пл. број 631, посјед Град Требиње са 

1/1 дијела.  

II 

Почетна продајна цијена непокретности из тачке I ове 

одлуке, као и остали услови продаје утврдиће се Огласом о 

продаји непокретности у својини Града Требиња, у складу 

са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе. 

III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања - 

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу 

од 10% од почетне продајне цијене, а на Јединствени рачун 

Трезора Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке, са назнаком броја огласа, најкасније 

до дана који је огласом одређен за одржавање усменог 

јавног надметања - лицитације.  



Датум: 11.11.2019. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 8 - Страна:    3 

IV 

1) Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће 

се закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити 

купопродајну цијену на Јединствени рачун Трезора 

Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке. 

2) Предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у 

року од 7 дана од дана након уплате купопродајне 

цијене, о чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 
 

V 

1) Продаја непокретности објавиће се путем огласа у 

средствима јавног информисања и то најкасније 15 дана 

прије дана одређеног за дан усменог јавног надметања - 

лицитације.  

2) Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на 

огласним таблама и објавити на званичној интернет 

страници Града Требиња. 
 

VI 

Поступак усменог јавног надметања - лицитације непокре-

тности спровешће Комисија за лицитацију. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-305/19 

Датум:07.11.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19), члана 348. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 

95/11 и 60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 

36. и 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 07.11.2019. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о начину и условима јавне продаје грађевинске  

парцеле у својини Града Требиња 
 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем усменог јавног надметања - лицитације 

продаја грађевинског земљишта, односно грађевинске 

парцеле у својини Града Требиња која је означена као: 

- к.ч. број 1938/10 (стари операт) К.О. Требиње, 

површине 1977m2, уписана у зк. уложак број 91, 

власништво Град Требиње са 1/1 дијела, што одговара 

к.ч. број 2301/5 К.О. Требиње 1 (нови операт), 

површине 1977m2 уписана у Пл. број 1017, посјед Град 

Требиње са 1/1 дијела.  

II 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из тачке I 

ове одлуке, као и остали услови продаје утврдиће се 

Огласом о продаји грађевинског земљишта у својини Града 

Требиња, у складу са Правилником о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе. 
 

III 

За учешће у поступку усменог јавног надметања - 

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу 

од 10% од почетне продајне цијене, а на Јединствени рачун 

Трезора Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке, са назнаком броја огласа, најкасније 

до дана који је огласом одређен за одржавање усменог 

јавног надметања - лицитације.  
 

IV 

1) Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим ће 

се закључити купопродајни уговор, дужан је уплатити 

купопродајну цијену на Јединствени рачун Трезора 

Града Требиња број 571-080-00001093-48 код 

Комерцијалне банке. 

2) Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року 

од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о 

чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 
 

V 

1) Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем 

огласа у средствима јавног информисања и то 

најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан усменог 

јавног надметања - лицитације.  

2) Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на 

огласним таблама и објавити на званичној интернет 

страници Града Требиња. 
 

VI 

Поступак усменог јавног надметања - лицитације 

грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-306/19 

Датум:07.11.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

07.11.2019. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о стању незапослености 

/запослености на подручју града Требиња, закључно са 

даном 30.09.2019. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-303/19 

Датум:07.11.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
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На основу члана 21. став 6. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број 79/15), члана 36. став 2. тачка 40. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 07.11.2019. године, 

донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији годишњег 

програма рада Јавне установе за предшколско васпи-

тање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње за 

радну 2018/2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-304/19 

Датум:07.11.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 

и чл. 58, 59. и 73. Статута Града Требиња („Службени 

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

градоначелник Града Требиња, донио је  
 

О Д Л У К У 

о додјели подстицајних средстава за склапање брака за 

лица старија од тридесет осам година 
 

I 

Овом одлуком утврђују се услови, начин остваривања и 

висина новчаног подстицаја за склапање брака лицима 

старијим од тридесет осам година. 
 

II 

Право на кориштење подстицајних средстава има подно-

силац захтјева који: 

- има држављанство Републике Српске; 

- први пут ступа у брачну заједницу; 

- склапа брак са партнером који први пут ступа у брачну 

заједницу; 

- има пребивалиште на територији града Требиња 

најмање 12 мјесеци прије склапања брака; 

- у моменту склапања брака има навршених 38 и нема 

навршених 45 година живота; 

- нема заједничку дјецу из ванбрачне заједнице са 

партнером са којим склапа брак, а на основу ког 

остварује право на подстицај. 
 

III 

1) Висина новчаног подстицаја из тачке I ове одлуке 

износи: 

- 11.700,00 КМ у случају да брак склапају оба 

незапослена брачна партнера, а исплаћиваће се на 

текући рачун корисника, на мјесечном нивоу у износу 

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

остваривања права; 

- 6.300,00 КМ у случају да брак склапају брачни 

партнери чија укупна мјесечна примања не прелазе 

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

исплаћиваће се на текући рачун корисника, на 

мјесечном нивоу у периоду од 18 мјесеци од дана 

остваривања права; 

- 3.600,00 КМ у случају да брак склапају брачни 

партнери чија укупна мјесечна примања прелазе 800,00 

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

текући рачун корисника, на мјесечном нивоу, у периоду 

од 18 мјесеци од дана остваривања права. 

2) Уколико оба брачна партнера у моменту склапања 

брака имају преко 38 година, а мање од 45 година 

живота право на подстицај остварује само један 

супружник. 

3) Период за исплату подстицаја почиње тећи од наредног 

мјесеца од дана доношења рјешења којим је кориснику 

утврђено право на кориштење подстицаја. 
 

IV 

1) Захтјев за додјелу подстицајних средстава за склапање 

брака за лица старија од тридесет осам година се 

подноси Одјељењу за друштвене дјелатности на 

обрасцу који је саставни дио ове одлуке на протоколу 

Града Требиња. 

2) Подносилац захтјева је дужан поднијети захтјев 

најкасније у року од 3 мјесеца од дана закључења бракa. 

3) Уз захтјев се прилаже: 

- Увјерење о држављанству Републике Српске за 

подносиоца захтјева; 

- Увјерење о пребивалишту/боравишту са подацима о 

свим адресама које се воде у евиденцији пребивалишта 

/боравишта, (образац ПБ4А) за подносиоца захтјева; 

- Извод из матичне књиге вјенчаних; 

- Извод из матичне књиге рођених за подносиоца 

захтјева; 

- Увјерење/Потврда из матичне евиденције да лице које 

подноси захтјев, прије закључења брака из којег оства-

рује право, није ступало у брачну заједницу, односно да 

је једина забиљежена промјена брачног статуса у 

Изводу из матичне евиденције, брак из ког се остварује 

право; 

- Увјерење/Потврда из матичне евиденције да брачни 

партнер са којим подносилац захтјева склапа брак, 

прије закључења брака из којег се остварује право, није 

ступао у брачну заједницу, односно да је једина 

забиљежена промјена брачног статуса у Изводу из 

матичне евиденције, брак из ког се остварује право; 

- Увјерење од Завода за запошљавање Републике Српске 

- Филијала Требиње да се подносилац захтјева налази на 

евиденцији незапослених лица, уколико је подносилац 

захтјева незапослен (увјерење је потребно доставити 

приликом подношења захтјева, као и након 6 и 12 

мјесеци од добијања рјешења, у противном се постојеће 

рјешење ставља ван снаге и доноси ново); 

- Увјерење за брачног партнера од надлежног Завода за 

запошљавање да се налази на њиховој евиденцији 

незапослених лица, уколико је исти незапослен 

(увјерење је потребно доставити приликом подношења 

захтјева, као и након 6 и 12 мјесеци од добијања 

рјешења, у противном се постојеће рјешење ставља ван 

снаге и доноси ново); 
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- Увјерење о просјечним примањима оствареним у 

посљедња три мјесеца, за подносиоца захтјева и 

брачног партнера, уколико су исти запослени (увјерење 

је потребно доставити приликом подношења захтјева, 

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

противном се постојеће рјешење ставља ван снаге и 

доноси ново); 

- Изјава подносиоца захтјева да са лицем са којим је 

склопио брак, а на основу ког се остварује право на 

подстицај, нема заједничке дјеце изван брачне 

заједнице; 

- Фотокопију текућег рачуна подносиоца захтјева. 
 

V 

1) Остварено право о кориштењу подстицајних средстава 

за склапање брака за лица старија од тридесет осам 

година ће се реализовати до момента док постоји 

брачна заједница, односно, најдуже осамнаест мјесеци. 

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

доношења рјешења о остваривању права, доставити 

Одјељењу за друштвене дјелатности увјерење о 

постојању брачне заједнице са супружником са којим је 

остварено право, издато од надлежне матичне службе. 
 

VI 

1) Одјељење за друштвене дјелатности, након обраде 

захтјева из тачке IV ове одлуке, приједлог рјешења 

доставља градоначелнику, ради доношења одговара-

јућег акта за реализацију захтјева. 

2) Одјељење за друштвене дјелатности има право 

контроле и провјеравања достављене документације са 

стварним стањем (пребивалиште, радноправни статус, 

промјена примања, евиденција на Заводу за запошља-

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

документацију дође до сазнања о промјени радно-

правног статуса корисника средстава за подстицај или 

његовог брачног партнера, промјене примања корисни-

ка средстава или његовог брачног партнера, као и 

промјене брачног статуса носиоца права, доставља 

градоначелнику приједлог о измјени рјешења. 
 

VII 

Средства за провођење ове одлуке биће обезбијеђена у 

Буџету Града Требиња на позицији 4161 - Дознаке 

грађанима – дознаке за склапање брака по Одлуци. 
 

VIII 

Ступањем на снагу ове одлуке, ставља се ван снаге Одлука 

о додјели подстицајних средстава за лица  старија од 

тридесет осам година, број: 11-022-96/18 („Службени 

гласник Града Требиња“, број 11/18). 
 

IX 

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

„Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:11-022-54/19                                      Градоначелник 

Датум:15.10.2019. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2019. годину, Одлуке о измјени Одлуке о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2019. годину  

(„Службени гласник Града Требиња“, број 10/18 и 6/19) и 

мишљењем Одјељења за друштвене дјелатности број: ИД-

10-196-2019, градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност Фонду солидарности Требиње на 

План утрошка средстава планираних Ребалансом 

Буџета Града Требиња за 2019. годину (План од 

20.09.2019. године). 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-440/19                                      Градоначелник 

Датум:20.09.2019. године                         Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2019. годину, Одлуке о измјени Одлуке о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2019. годину  

(„Службени гласник Града Требиња“, број 10/18 и 6/19) и 

интерним дописом Одјељења за финансије број: ИД-06-176-

2019, градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност Матичној музејској установи „Музеј 

Херцеговине“ Требиње на План и програм утрошка 

средстава планираних за издатке за произведену сталну 

имовину планираних Ребалансом Буџета Града 

Требиња за 2019. годину (План број: 162/19 од 

20.09.2019. године). 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-446/19                                        Градоначелник 

Датум:29.10.2019. године                          Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2019. годину, Одлуке о измјени Одлуке о 

извршењу Буџета Града Требиња за 2019. годину  

(„Службени гласник Града Требиња“, број 10/18 и 6/19) и 

интерним дописом Одјељења за финансије број: ИД-06-176-

2019, градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност ЈУ „Културни центар“ Требиње на 

План и програм утрошка средстава планираних за 

издатке за произведену сталну имовину планираних 
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Ребалансом Буџета Града Требиња за 2019. годину 

(План број: 673/19 од 19.09.2019. године). 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-507/19                                      Градоначелник 

Датум:29.10.2019. године                        Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/18 и 6/19), а на основу сагласности 

на реалокацију Одјељења за финансије број: ИД-06-179/19 

од 30.10.2019. године, градоначелник Града Требиња, донио 

је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањују сљедеће позиције: 

у оквиру Стручне службе градоначелника: 

- 5117 – издаци за нематеријалну произведену имовину – 

Стратегија туризма за износ од 20.000 КМ, 

у оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 5111 – изградња саобраћајнице – Регулациони план 

Сјеверни логор за износ од 300.000 КМ (по Одлуци о 

измјени Одлуке о дугорочном кредитном задужењу 

број 09-013-265/19 ова инвестиција се брише али се не 

укида већ јој се мијења извор финансирања и иста ће се 

финансирати из редовних буџетских средстава), 

- 5112 – издаци за реконструкцију и инвестиционо 

одржавање путева – поплочавање Старог Града за износ 

од 600.000 КМ, 

у оквиру Одјељења за стамбено комуналне послове: 

- 5111 – издаци за изградњу и прибављање објеката за 

износ од 13.000 КМ, 

- 5113 - издаци за набавку комуналне опреме, кућни 

бројеви, за износ од 15.000 КМ, 

у оквиру ЈУ „Требињеспорт“ Требиње: 

- 4129 – остали некласификовани расходи за износ од 

9.500 КМ, 

у оквиру ЈУ „Културни центар“ Требиње: 

- 4123 – расходи за режијски материјал за износ од 500 

КМ, 

- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 500 КМ, 

а увећавају позиције: 

у оквиру Стручне службе градоначелника: 

- 4161 – дознаке грађанима – помоћи за полагање 

стручних испита и остале помоћи за износ од 5.000 КМ, 

у оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање 

путева – спортска инфраструктура за износ од 920.000 

КМ и то по Приједлогу расподјеле кредитних средстава 

предвиђених за изградњу спортске инфраструктуре 

Одјељења за просторно уређење број ИД-05-313/19 на 

сљедеће позиције и инвестиције: 

- 5111 – изградња фудбалског терена са вјештачком 

травом у Засад пољу – 620.000 КМ, 

- 5112 - изградњу Атлетске стазе (стадион Леотар) – 

200.000 КМ, 

- 5112 - изградња дјечијег игралишта Тини – 100.000 КМ 

(инвестиције изградња Атлетске стазе (стадион Леотар) 

у износу од 200.000 КМ и изградња дјечијег игралишта 

Тини у износу 100.000 КМ су инвестиције које само 

мијењају извор финансирања па ће умјесто из редовних 

буџетских средстава финансирати из кредитних 

средстава). 

у оквиру Одјељења за стамбено комуналне послове: 

- 4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 13.000 

КМ, 

- на позицији крпљење ударних рупа износ 7.560 КМ, 

- на позицији одржавање хоризонталне сигнализације 

5.440 КМ, 

у оквиру Одјељења за друштвене дјелатности: 

- 4152 – грант за финансирање спорта – грант Спортском 

друштву „Леотар“ за износ од 9.500 КМ,  

у оквиру Одјељења за финансије: 

- 6311 – издаци по основу пореза на додату вриједност за 

износ од 10.000 КМ, 

у оквиру ЈУ „Културни центар“ Требиње: 

- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ 

од 1.000 КМ. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-522/19                                     Градоначелник 

Датум:06.11.2019. године                        Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) 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 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о начину и поступку пријема дјеце у 

Јавној установи за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о начину и поступку 

пријема дјеце у Јавној установи за предшколско васпитање 

и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, број: 662/19 од 

09.09.2019. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-43/19                                        Градоначелник 

Датум:10.10.2019. године                         Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, даје 
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С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о условима и начину кориштења 

службених и властитих возила у Јавној установи за 

предшколско васпитање и образовање дјеце 

 „Наша радост“ Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о условима и начину 

кориштења службених и властитих возила у Јавној установи 

за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње, број: 664/19 од 09.09.2019. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-49/19                                     Градоначелник 

Датум:10.10.2019. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) 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 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о допуни Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној 

установи „Културни центар“ Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о допуни Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

у Јавној установи „Културни центар“ Требиње број: 752/19 

од 15.10.2019. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-55/19                                     Градоначелник 

Датум:18.10.2019. године                      Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) 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 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о раду Јавне установе  

„Културни центар“ Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о раду Јавне установе 

„Културни центар“ Требиње број: 753/19 од 15.10.2019. 

године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

 

Број:11-022-56/19                                      Градоначелник 

Датум:18.10.2019. године                       Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) 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 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о рачуноводству, рачуноводственим 

политикама и рачануводственим процјенама Јавне 

установе за предшколско васпитање и образовање дјеце 

„Наша радост“ Требиње  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о рачуноводству, 

рачуноводственим политикама и рачуноводственим 

процјенама Јавне установе за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње број: 665/19 од 

09.09.2019. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-50/19                                     Градоначелник 

Датум:22.10.2019. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) 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 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о тестирању запослених у  

ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње  

на алкохол и друга средства зависности  
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о тестирању запослених у 

ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње на алкохол и друга 

средства зависности, број: 01-014.01-1/19 од 21.10.2019. 

године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-57/19                                      Градоначелник 

Датум:28.10.2019. године                       Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број: 

06-372-169/19 од 03.09.2019. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 
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Регистарском листу број: 01-208, упис оснивања Заједнице 

за управљање зградом, Требиње, улица Вука Караџића 24.   

Оснивачи: 16 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 Вук Вујовић, 

предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу заступа и Здравко Ковач, 

предсједник Скупштине.  

 

Број: 06-372-169/19             СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 03.09.2019. године               Бојан Чворо,с.р. 

___________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број: 

06-372-175/19 од 28.10.2019. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-211, упис оснивања Заједнице 

за етажних власника, Требиње, улица Републике Српске 37.   

Оснивачи: 26 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа предсједник 

Управног одбора Милан Филиповић и предсједник 

Скупштине Марко Продановић, самостално и без 

ограничења.  

 

Број: 06-372-175/19              СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 28.10.2019. године               Бојан Чворо,с.р. 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

Вука Караџића 2, 89 101 Требиње, на основу Увјерења број: 

06-372-181/19 од 29.10.2019. године, извршило је промјену 

уписа у Регистар заједнице етажних власника стамбених 

зграда, у улици Шумадијска 6 у Требињу у регистарском 

листу број 01-045, имена нових заступника. Брише се 

ранији заступник заједнице Миро Кијац а именује се нови 

Драган Павић, који представља заједницу, самостално и без 

ограничења. 

 

Број: 06-372-181/19              СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 28.10.2019. године              Бојан Чворо,с.р. 

___________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број: 

06-372-179/19 од 05.10.2019. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-212, упис оснивања Заједнице 

за етажних власника, Требиње, улица Краља Петра I 

Ослободиоца 55, ламела 6.   

Оснивачи: 12 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа Милан 

Беловић, предсједник Управног одбора самостално и без 

ограничења. Заједницу представља и предсједник 

Скупштине Далибор Тошић.  

 

Број: 06-372-179/19              СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 05.11.2019. године               Бојан Чворо,с.р. 

___________________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

1. Одлука о додјели Јавног признања „Повеља Града Требиња“ господину Радославу Руњевцу,   1 

2. Одлука o додјели Jавног признања „Захвалница Града Требиња“, господину Петру Алексићу,   1 

3. Одлука o додјели Jавног признања „Захвалница Града Требиња“, господину Гвиду Штеклију,   1 

4. Одлука o додјели Jавног признања „Захвалница Града Требиња“, госпођи Михољки Јанковић,   2 

5. Одлука o додјели Jавног признања „Захвалница Града Требиња“, госпођи Јелени Одавић /постхумно/,  2 

6. Одлука o додјели Jавног признања „Захвалница Града Требиња“, господину Раденку Парежанину /постхумно/, 2 

7. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Требиња,    2 

8. Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинске парцеле у својини Града Требиња,   3 

9. Закључак о прихватању Информације о стању незапослености/запослености на подручју града Требиња, 3 

10. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији годишњег програма рада Јавне установе  

за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње за радну 2018/2019. годину.  4 

 

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Одлука о додјели подстицајних средстава за склапање брака за лица старија од тридесет осам година,  4 

2. Закључак,             5 

3. Закључак,             5 

4. Закључак,             5 

5. Закључак,             6 

6. Сагласност на Правилник о начину и поступку пријема дјеце у Јавној установи за предшколско васпитање 

и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,         6 

7. Сагласност на Правилник о условима и начину кориштења службених и властитих возила  

у Јавној установи за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,   6 

8. Сагласност на Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста  

у Јавној установи „Културни центар“ Требиње,         7 

9. Сагласност на Правилник о раду Јавне установе „Културни центар“ Требиње,     7 

10. Сагласност на Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачануводственим  

процјенама Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,  7 

11. Сагласност на Правилник о тестирању запослених у ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње  

на алкохол и друга средства зависности.           7 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,      7 

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,      8  

3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,      8 

4. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.      8  
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