СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LVII

Требиње, 31.01.2020. године

На основу члана 4. став 3. Закона о порезу на непокретности
(„Службени гласник Републике Српске“, број 91/15), члана
39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 30.01.2020. године, донијела је
OДЛУКУ
о висини вриједности непокретности по зонама на
територији града Tребиња на дан 31.12.2019. године
I
1) Висина вриједности непокретности на територији града
Требиња, утврђује се по стамбено - пословним зонама
које су дефинисане Одлуком о уређењу простора и
грађевинском земљишту, с тим што се из стамбено пословне зоне број VI изузимају сљедећа насеља:
Биоград, Буговина, Веља Гора, Дужи, Згоњево, Лапја и
Љубово.
2) Напријед назначена насеља овом oдлуком ће бити
сврстана у одговарајуће ванградске зоне.
II
Висина вриједности непокретности које се налазе на
територијама Града Требиња, а нису у зонама које су
дефинисане Одлуком о уређењу простора и грађевинском
земљишту, утврђује се као вриједност непокретности на
подручју осталог грађевинског земљишта.
III
У оквиру подручја осталог грађевинског земљишта утврђује
се шест ванградских зона које обухватају сљедећа насеља
како слиједи:
ВАНГРАДСКА ЗОНА В1:
Биоград, Буговина, Веља Гора, Дужи, Згоњево, Лапја,
Љубово.

Број: 1

ВАНГРАДСКА ЗОНА В2:
Аранћелово, Горње Гранчарево, Доње Гранчарево, Жупа,
Јазина, Јасен, Ластва.
ВАНГРАДСКА ЗОНА В3:
Богојевић Село, Бориловићи, Брова, Будоши, Величани,
Врбно, Врпоље Љубомир, Вучија, Горња Кочела, Горње
Врбно, Горњи Ораховац, Граб, Грбићи, Грмљани, До,
Добромани, Домашево, Доња Кочела, Доње Врбно, Доњи
Ораховац, Драчево, Дубљани, Дубочани, Ждријеловићи,
Клобук, Ковачина, Котези, Крај, Кремени До, Локвице, Луг,
Марић Међине, Месари, Моско, Орашје Зубци, Орашје
Попово, Паројска Њива, Подвори, Подосоје, Прхиње,
Седлари, Скочигрм, Старо Слано, Струјићи, Тули,
Турменти, Убла, Угарци, Укшићи, Чварићи.
ВАНГРАДСКА ЗОНА В4:
Арбанашка, Баонине, Беговић Кула, Влашка, Гојшина, Гола
Главица, Грбеши, Гркавци, Десин Село, Диклићи,
Додановићи, Дријењани, Ђедићи, Жаково, Јасеница Луг,
Коњско, Крајковићи, Крњевићи, Куња Главица, Кучићи,
Ломачи, Љекова, Мионићи, Морче, Мркоњићи, Мрњићи,
Никонтовићи, Ограде, Орашје Површ, Петровићи,
Пијавице, Пољице Попово, Пољице Чичево, Сливница
Површ, Талежа, Требијови, Туље, Увјећа, Хум, Церовац,
Цицина.
ВАНГРАДСКА ЗОНА В5:
Бодироге, Брани До, Владушићи, Власаче, Врпоље Загора,
Главинићи, Жељево, Загора, Јањач, Јушићи, Кликовићи,
Подстрашивица, Рапти Бобани, Рапти Зубци, Турани,
Турица, Шарани, Шћеница Љубомир.
ВАНГРАДСКА ЗОНА В6:
Биоци, Корлати, Подштировник.
IV
Висина вриједности непокретности по зонама на територији
града Требиња на дан 31.12.2019.године, исказана у КМ/m2
утврђује се како слиједи:

ОБЈЕКТИ

ЗЕМЉИШТЕ

Датум: 31.01.2020. год.

Грађевинско
Пољопривредно
Шумско
Индустријско
Остало
Стамбене
јединице
Куће
Пословни
простор
Индустријски
објекти
Остали објекти

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ
зона
зона
3
4
55,00
40,00
25,00
18,00
30,00
20,00
30,00
25,00
18,00
12,00

зона
1
130,00
50,00
65,00
60,00
35,00

зона
2
85,00
35,00
40,00
37,50
25,00

1.769,45

1.588,10

1.448,50

1.600,20

1.410,20

1.946,39

Број: 1 - Страна:
ВАНГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ
зона
зона
зона
зона
2
3
4
5
5,50
4,00
2,00
1,00
3,25
0,65
0,25
0,17
3,20
0,55
0,22
0,17
2,80
2,00
0,90
0,45
1,50
1,00
0,50
0,30

2

зона
5
25,00
10,00
10,00
10,00
7,00

зона
6
15,00
7,00
8,00
8,00
5,00

зона
1
6,00
3,60
3,50
3,00
2,00

1.338,12

1.230,00

1.157,05

550,00

495,00

348,93

266,45

219,55

213,16

1.288,30

1.170,97

1.115,00

1.054,34

500,00

450,00

314,03

251,22

201,44

191,85

1.680,80

1.538,50

1.404,80

1.280,00

1.196,46

605,00

545,00

361,40

275,98

227,41

220,79

683,10

635,00

585,00

515,75

495,00

489,25

250,00

230,00

140,91

111,66

89,53

85,27

1.772,01

1.559,70

1.425,10

1.304,63

1.200,00

1.135,95

551,66

496,66

341,45

264,55

216,13

208,60

V
Oвa одлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дана oбjaвљивaњa
у „Службеном гласнику Града Требиња“, а примјењиваће се
од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.
Број:09-013-11/20
Датум:30.01.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 36. став 2. тачка 23. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и тачке 5. Одлуке о стипендирању
студената („Службени гласник Града Требиња“, број 15/16),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
30.01.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
o измјени Одлуке о именовању чланова
Комисије за додјелу стипендија
I
У Одлуци о именовању чланова Комисије за додјелу
стипендија („Службени гласник Града Требиња“, број 1/17,
2/18 и 10/18) у тачки I ријечи „ Ведрана Tадић Ивковић“
замјењују се ријечима „Тамара Дурсун“.
II
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-12/20
Датум:30.01.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 25. став 6. и 7, члана 190. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 17. и 36.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 30.01.2020.
године, донијела је
ОДЛУКУ
I
Продужава се важење Урбанистичког плана „Требиње
2015“ до 08.02.2023. године.

зона
6
0,90
0,15
0,15
0,40
0,25

II
О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно
уређење.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-13/20
Датум:30.01.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________________________________

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15,
3/16 и 84/19), члана 17. и 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 30.01.2020. године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању нацрта измјене дијела
Регулационог плана „Сјеверни логор“
I
Утврђује се Нацрт измјене дијела Регулационог плана
„Сјеверни логор“ (у даљем тексту: План).
II
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који
је њен саставни дио.
III
Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 10.02.2020. до
11.03.2020. године.
IV
О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на јавни
увид, јавност и власници непокретности ће се обавијестити
огласом који ће бити објављен у најмање два средства
јавног информисања, најмање два пута с тим да ће прва
обавјест бити објављена 8 дана прије почетка јавног увида,
а друга 15 дана од почетка излагања нацрта на јавни увид.
V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-14/20
Датум:30.01.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________________________________

Датум: 31.01.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15,
3/16 и 84/19), члана 17. и 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 30.01.2020. године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању нацрта измјене дијела
Регулационог плана „Блаце - Aбазовина"
I
Утврђује се Нацрт измјене дијела Регулационог плана
„Блаце – Абазовина“ (у даљем тексту: План).
II
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који
је њен саставни дио.
III
Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 10.02.2020. до
11.03.2020. године.
IV
О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на јавни
увид, јавност и власници непокретности ће се обавијестити
огласом који ће бити објављен у најмање два средства
јавног информисања, најмање два пута с тим да ће прва
обавјест бити објављена 8 дана прије почетка јавног увида,
а друга 15 дана од почетка излагања нацрта на јавни увид.
V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-15/20
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:30.01.2020. године
Драгослав Бањак,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), 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
30.01.2020. године, донијела је
OДЛУКУ
о приступању процесу израде средњорочног Плана
капиталних инвестиција, за период 2020 – 2024. година
I
Приступа се процесу израде средњорочног Плана
капиталних инвестиција, за период 2020 – 2024. година (у
даљем тексту: ПКИ).
II
Градоначелник ће именовати Координациони тим за израду
средњорочног плана ПКИ, а који би требало да буде
састављен од представника Градске управе, градске
Скупштине, представника Привредног савјета, представника градских јавних предузећа и установа, представника
образовања, науке, културе, спорта, здравства, туризма,
представника мјесних заједница, младих као и других
потенцијалних тијела за којима се укаже потреба у циљу
што квалитетније припреме овог документа.

Број: 1 - Страна:

3

III
Градоначелник ће именовати Координациони тим из тачке
II ове одлуке у року од 15 дана од дана објављивања ове
одлуке у „Службеном гласнику Града Требиња“.
IV
Капиталне инвестиције, у смислу ове одлуке, су инвестиције вриједности од 50.000 КМ и више.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-16/20
Датум:30.01.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

______________________________________________________________________________________

На основу члана 348. став 4. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09,
95/11, 60/15 и 107/19) и члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), 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 30.01.2020. године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина
I
Град Требиње даје некретнину означену као к.ч. број
779/284, описана као Пећине, површине 289 m2 и к.ч. број
779/286 описана као Пећине, површине 1260 m2, К.О. СП
Требиње, уписану у з.к. уложак број 11, власништво Град
Требиње са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број 169/29 и к.ч.
број 169/33 К.О. Полице 1 (нови операт) уписана у Пл. 631
посједник Град Требиње у замјену за некретнине наведене у
тачки II ове одлуке.
II
Хидроелектране на Требишњици дају некретнине означене
као:
к.ч. број 423/34 К.О. СП Требиње, описана као
градилиште површинe 683 m2, уписана у з.к. уложак
број 32, државна својина право кориштења Хидроелектрана на Требишњици са 1/1 дијела што одговара
к.ч. број 783/14 К.О. Полице 1 (нови операт) уписана у
Пл. 271 посјед Хидроелектране на Требишњици, у
замјену за некретнину наведену у тачки I ове одлуке.
III
1) На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени
некретнина којим ће бити утврђена међусобна права и
обавезе уговорних страна.
2) Овлашћује се градоначелник Града Требиња Мирко
Ћурић да поменути уговор потпише и овјери код
овлаштеног нотарског службеника.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-19/20
Датум:30.01.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________________________________

Датум: 31.01.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 25/03 и
41/03), члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 55. став 4. и 5. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана
36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 30.01.2020.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду
I
Господин Ведран Вучинић, дипломирани инжењер за
производњу и менаџмент, именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за привреду у Градској управи Града
Требиња.
II
Именовани ће обављати послове вршиоца дужности
начелника Одјељења за привреду до коначног избора и
именовања начелника тог Одјељења по објављеном
конкурсу.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-20/20
Датум:30.01.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

2.
3.

4.

ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Годишњи програм рада градоначелника и
Градске управе Требиња за 2020. годину.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-10/20
Датум:30.01.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

1.

Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња
Мирку Ћурићу да може закључити Уговор о купо-

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) 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 30.01.2020. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

-

__________________________________________________________________________

На основу члана 23. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15
и 107/19) 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, Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 30.01.2020. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК

4

продаји непокретности изграђене на парцели означеној
као к.ч. број 2573/4, описана као кућа и двориште,
површине 180 m2, уписана у з.к. уложак број 3807 К.О.
Требиње, к.ч. број 2573/1, описана као двориште
површине 320 m2, уписана у з.к. уложак број 290, к.ч.
број 2573/5, описана као степениште, површине 14 m2 и
к.ч. број 2573/7, описана као шупа са двориштем
површине 79 m2, уписане у з.к. уложак број 292 К.О.
(СП) Требиње.
Уговор о купородаји ће се потписати са
власницима/сувласницима непокретности.
Уговором о купопродаји дефинисаће се корисна
површина непокретности из тачке 1. овог закључка која
је предмет купопродаје.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-17/20
Датум:30.01.2020. године

__________________________________________________________________________

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
30.01.2020. године, донијела је

Број: 1 - Страна:

2.

3.

Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња
Мирку Ћурићу да може расписати Јавни позив за
прикупљање
писмених
понуда
потенцијалних
инвеститора за извођење преосталих радова за
завршетак и довођење у употребно стање I спрата
објекта градске тржнице на Тргу слободе и то:
простор УЛАЗНИ ХОЛ корисне површине предвиђене
пројектном документацијом сса 4,84 m2,
простор КАФЕ-а корисне површине предвиђене
пројектном документацијом сса 71,14 m2,
простор ШАНК корисне површине предвиђене
пројектном документацијом сса 5,27 m2,
простор ОСТАВА корисне површине предвиђене
пројектном документацијом сса 15,68 m2,
простор ТОАЛЕТИ корисне површине предвиђене
пројектном документацијом сса 10,52 m2,
простор СЕПАРЕ корисне површине предвиђене
пројектном документацијом сса 21,97 m2,
простор ТЕРАСА корисне површине предвиђене
пројектном документацијом сса 13, 71 m2,
простор ЛОЂА корисне површине предвиђене
пројектном документацијом сса 31,52 m2.
Задужује се градоначелник да са надлежним одјељењем
Градске управе Града Требиња, у одговарајућим
процедурама, распише Јавни позив за прикупљање
писмених понуда потенцијалних инвеститора за
изградњу простора из претходне тачке.
Начин и услови учешћа биће дефинисани Јавним
позивом, који ће бити објављен у средствима јавног
информисања и на огласној табли Градске управе.
Анализу пристиглих понуда извршиће Комисија, коју
рјешењем именује градоначелник.

Датум: 31.01.2020. год.
4.

5.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Овлашћује се градоначелник, да у име Града Требиња,
потпише уговор са инвеститорима, којим ће се у
потпуности дефинисати међусобни односи између
Града Требиња и инвеститора, у складу са позитивним
законски прописима.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-18/20
Датум:30.01.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

-

-

________________________________________________________________

На основу члана 90. и 91. 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 30.01.2020. године, донијела је

-

ПРОГРАМ РАДА
Скупштине Града Требиња за 2020. годину
I
Програмом рада Скупштине Града Требиња за 2020. годину
утврђују се основни задаци Скупштине који произилазе из
законом прописаних обавеза, утврђене политике и интереса
грађана.
Програм ће бити прилагођаван стварним друштвеним
потребама и биће отворен за сва питања за којима се у току
године укаже потреба да се о њима расправља и заузме
став.
Предлагачи и обрађивачи материјала обавезни су да се
придржавају датих рокова и да са овим програмом ускладе
своје програме рада.
II
Скупштина Града Требиња ће на својим сједницама у 2020.
години разматрати сљедеће тачке:
А) ПРОГРАМИ, ИЗВЈЕШТАЈИ, ИНФОРМАЦИЈЕ И
ПЛАНОВИ
ПРВИ КВАРТАЛ
- Програм рада Скупштине Града Требиња за 2020.
годину
Обрађивач: Стручна служба Скупштине Града
Требиња
Предлагач: Колегијум Скупштине Града Требиња
Рок разматрања: јануар
- Појединачни програми рада јавних установа и јавних
предузећа чији је оснивач Град Требиње за 2020.
годину
Обрађивач: Одјељење за привреду и јавне установе и
јавна предузећа чији је оснивач Град Требиње
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар
- Програм рада Аграрног фонда Града Требиња за 2020.
годину
Обрађивач: Одјељење за привреду и Аграрни фонд
Града Требиња
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар
- Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине за
период октобар-децембар 2019. године
Обрађивач: Стручна служба Скупштине
Предлагач:Колегијум Скупштине Града Требиња

-

-

-
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Рок разматрања: фебруар
План имплементације Стратегије развоја града Требиња
2018-2027. за период 01.01.2020-31.12.2020. године
Обрађивач: Служба за локални економски развој,
инвестиције и енергетску ефикасност
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: март
Информација о стању јавног реда и мира, криминалитета и безбједности саобраћаја на подручју града
Требиња за период 01.07.2019. године до 31.12.2019.
године
Обрађивач: Полицијска управа Требиње
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: март
Извјештај о реализацији Програма развоја спорта Града
Требиња за 2019. годину
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: март
Програм развоја спорта Града Требиња за 2020. годину
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: март
Информација о положају и материјалном статусу
пензионера града Требиња
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности и
Комисија за праћење стања у области ПИО
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: март
Информација о реализованим пројектима по јавним
позивима за суфинансирање организација цивилног
друштва
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: март

ДРУГИ КВАРТАЛ
- Извјештај о реализацији Плана имплементације
Стратегије развоја града Требиња 2018-2027. за
период 01.01.2019-31.12.2019. године
Обрађивач: Служба за локални економски развој,
инвестиције и енергетску ефикасност
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април
- Извјештај о раду градоначелника Града Требиња за
2019. годину са извјештајем о раду у органима
предузећа која обављају комуналне дјелатности
Обрађивач: Стручна служба градоначелника
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април
- Извјештај
о
остваривању
Програма
рада
Скупштине Града Требиња за период јануар-март
2020. године
Обрађивач: Стручна служба Скупштине
Предлагач:Колегиј Скупштине
Рок разматрања: април
- Информација о раду ЈП „Водовод“ А.Д. Требиње
Обрађивач: Одјељење за привреду и ЈП „Водовод“
А.Д. Требиње
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април

Датум: 31.01.2020. год.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Информација о раду А.Д. „Комунално“ Требиње
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне
послове и А.Д. „Комунално“ Требиње
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април
Извјештај о раду Градске борачке организације
Обрађивач: Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април
Информација о припремљености туристичке сезоне у
граду Требињу у 2020. години
Обрађивач: ЈУ „Туристичка организација Града
Требиња“ Требиње
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април
Информација о програмима одржаним у оквиру
манифестације „Требињско културно љето 2019.
године“
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности и ЈУ
„Културни центар“ Требиње
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април
Информација о раду средњих школа у Требињу за 2019.
годину
Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април
Појединачни извјештаји о раду и резултатима
финансијског пословања јавних установа и јавних
предузећа чији је оснивач Град Требиње у 2019. години
Обрађивач: Одјељење за привреду и јавне установе и
јавна предузећа чији је оснивач Град Требиње
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април
Извјештај о раду Аграраног фонда Града Требиња у
2019. години
Обрађивач: Одјељење за привреду и Аграрни фонд
Града Требиња
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: април
Извјештај о реализацији Програма заједничке
комуналне потрошње за 2019. годину
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: мај
Извјештај о реализацији Програма одржавања
локалних, некатегорисаних путева и улица у граду
Требињу за 2019. годину
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: мај
Информација о основним показатељима финансијског
пословања привреде Града Требиња у 2019. години
Обрађивач:Одјељење за привреду
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: мај
Извјештај о утрошку средстава Буџетске резерве за
2019. годину
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: мај

-

-
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Извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама Града
Требиња на дан 31.12.2019. године
Обрађивач: Одјељење за финансиј
Предлагач:Градоначелник Града Требињ
Рок разматрања: мај
Извјештај о реализованим активностима из „Стратегије
развоја социјалне заштите у граду Требињу 2018-2023“
(извјештајни период - март 2019 - март 2020)
Обрађивач: Комисија за праћење стања у области
здравства и социјалне заштите, Центар за социјални рад
и Одјељење за друштвене дјелатности
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: мај

ТРЕЋИ КВАРТАЛ
- Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине
Града Требиња за период април – јун 2020. године
Обрађивач: Стручна служба Скупштине
Предлагач:Колегиј Скупштине Града Требиња
Рок разматрања: јул
- Информација о реализацији ЕИБ кредита и система
водовод и канализација
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: септембар
- Информација о извршењу Буџета Града Требиња за
период 01.01. до 30.06.2020. године
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: септембар
- Извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама Града
Требиња на дан 30.06.2020. године
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: септембар
- Извјештај о утрошку средстава Буџетске резерве за
период од 01.01. до 30.06.2020. годин
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: септембар
- Информација о стању јавног реда и мира,
криминалитета и безбједности саобраћаја на подручју
града Требиња за период 01.01.2020. године до
30.06.2020. године
Обрађивач: Полицијска управа Требиње
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: септембар
- Информација о унапређењу пословног амбијента у
локалној заједници (Град Требиње)
Обрађивач: ЈУ „Агенција за развоја малих и средњих
предузећа“ Требиње, Одјељења ГУ Требиње
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: септембар
ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ
- Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине за
период јул - септембар 2020. године
Обрађивач: Стручна служба Скупштине
Предлагач:Колегиј Скупштине Града Требиња
Рок разматрања: октобар
- Информација о стању запослености/незапослености на
подручју града Требиња

Датум: 31.01.2020. год.

-

-

-

-

-
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Обрађивач: ЈУ „Завод за запошљавање РС“ – Филијала
Требиње
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: октобар
Информација о раду мјесних заједница
Обрађивач: Одјељење за општу управу
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: децембар
Програм заједничке комуналне потрошње за 2021.
године
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: децембар
Програм одржавања локалних, некатегорисаних путева
и улица у граду Требињу за 2021. годину
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: децембар
Програм коришћења средстава остварених по основу
Закона о концесијама за 2021. годину
Обрађивач: Одјељење за привреду
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: децембар
Програм уређења грађевинског земљишта за 2021.
годину
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: децембар

***
Б) НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ
ПРВИ КВАРТАЛ
- Одлука о висини вриједности непокретности по зонама
на територији града Требиња на дан 31.12.2019. године
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење и
Одјељење за финансије
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар
- Одлука о усвајању нацрта средњорочног плана
капиталних инвестиција за период 2020-2024.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар
- Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар
- Одлука о просјечним јединичним цијенама радова
комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења
јавних површина
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар
- Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар
- Одлука о усвајању средњорочног плана капиталних
инвестиција
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење

-

Број: 1 - Страна:
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Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: фебруар
Одлука о утврђивању нацрта „Просторног плана Града
Требиња“
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: март

ДРУГИ КВАРТАЛ
- Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета
Града Требиња по завршном рачуну за 2019. годину
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: мај
ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ
- Одлука о усвајању Просторног плана града Требиња
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: септембар
- Одлука о усвајању нацрта Буџета Града Требиња за
2021. годину
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: новембар
- Одлука о висини вриједности непокретности по зонама
на територији града Требиња на дан 31.12.2020. године
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: децембар
- Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање
непокретности на подручју града Требиња за 2021.
годину
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: децембар
- Одлука о усвајању приједлога Буџета Града Требиња за
2021. годину
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: децембар
- Одлука о извршењу Буџета Града Требиња за 2021.
годину
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: децембар
- Одлука о утврђивању нацрта урбанистичког плана
„Требиње“
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач:Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: децембар
- Одлука о Плану утрошка средстава Града Требиња
прикупљених по основу примјене Закона о заштити од
пожара за 2021. годину
Обрађивач: Одјељење за општу управу
Предлагач: Градоначелник Града Требиња
Рок разматрања: децембар.
III
Предлагачи и обрађивачи материјала обавезују се да
благовремено израде и доставе материјале у штампаној и
електронској форми Стручној служби Скупштине Града,

Датум: 31.01.2020. год.
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најкасније до краја прве седмице у мјесецу у коме је
планирано разматрање тих материјала.
Уколико предлагачи и обрађивачи материјала за поједине
сједнице не доставе материјале Стручној служби Скупштине у наведеном року, наведена тачка неће бити уврштена у
дневни ред.
Предсједник Скупштине Града Требиња стараће се о
спровођењу овог Програма и овлаштен је да у изузетним
случајевима може промијенити рокове претресања појединих питања.
Број:09-013-9/20
Датум:30.01.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

__________________________________________________________________________

На основу члана 59. став 1. тачка 5. и 21, члана 82. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 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 плате
након опорезивања запослених у
Градској управи Града Требиња за 2019. годину
I
Просјечна плата након опорезивања запослених у Градској
управи Града Требиња, без плата функционера, за 2019.
годину износи 883,00 КМ.
II
Просјечна плата након опорезивања из тачке I ове одлуке
представља основицу за обрачун плата функционера Града
Требиња, одборничког додатка за одборнике Града
Требиња, јубиларних награда и новчане помоћи и накнада
запосленима у Градској управи Града Требиња у 2020.
години.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-1/20
Датум:27.01.2020. године

Градоначелник
Мирко Ћурић,с.р.

_________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 58. Статута Града Требињa („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2020. годину
(„Службени гласник Града Требиња“, број 10/19) и
приједлога Одјељења за борачко инвалидску заштиту број:
ИД/08-18/20 од 27.01.2020. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
О Д Л У К У
о расподјели гранта дефинисаног
као „грант борачким категоријама“

Број: 1 - Страна:
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I
Грант дефинисан као „грант борачким категоријама“
планиран Буџетом Града Требиња за 2020. годину, у
укупном износу од 85.000,00 КМ, а у оквиру Одјељења за
борачко инвалидску заштиту, распоређује се како слиједи:
- грант Градској борачкој организацији у износу од
57.000,00 КМ,
- остатак износа у висини од 28.000,00 КМ путем јавног
позива на основу приложених пројеката борачким
удружењима.
II
Грантови из тачке I ове одлуке ће се реализовати сагласно
Одлуци о извршењу Буџета Града Требиња за 2020. годину,
а на основу сагласности дате од стране градоначелника на
програм утрошка планираних средстава које ће сачинити
корисници грантова.
III
Грантовска средства ће се користити за финансирање
програма везаних за борачке категорије, а износ средстава
ће одобравати градоначелник на приједлог комисије коју ће
градоначелник именовати посебним рјешењем.
IV
Ову одлуку ће реализовати Одјељење за финансије у
сарадњи са Одјељењем за борачко инвалидску заштиту.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-2/20
Датум:28.01.2020. године

Градоначелник
Мирко Ћурић,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19)
и члана 58. Статута Града Требињa („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 усвајању Акционог плана за кохезију заједнице за
период 2020-2022. године Града Требиња
I
Усваја се Акциони план за кохезију заједнице за период
2020 – 2022. година Града Требиња. Саставни дио ове
Одлуке је Акциони план за кохезију заједнице за период
2020 – 2022. године Града Требиња.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-111-57/19
Датум:28.01.2020. године

Градоначелник
Мирко Ћурић,с.р.

________________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 58. Статута Града Требињa („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и
члана 7. Правилника о условима и критеријима за финанси-

Датум: 31.01.2020. год.
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рање програма развоја спорта у општини Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/10 и 7/10),
градоначелник Града Требиња, донио је
РЈЕШЕЊЕ

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

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

385.000,00 КМ
34.000,00 КМ
3.000,00 КМ
8.000,00 КМ
5.000,00 КМ
3.000,00 КМ
4.000,00 КМ
8.000,00 КМ.

II
Расподјела средстава гранта за спортске организације
дефинисаће се Јавним позивом.
III
1) Корисници средстава осталих грантова обавезни су
Одјељењу за финансије и Одјељењу за друштвене
дјелатно-сти достављати кварталне извјештаје о
намјенском утрошку средстава.
2) Надзор над намјенским трошењем средстава вршиће др
Митар Мрдић и Миро Гредо, службеници Градске
управе Града Требињa.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику Града Требињa“.
Број:11-66-106/19
Датум:30.12.2019. године
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позиција 4111 – дефинисана као „расходи за бруто плате“ за
износ од 1.924,00 КМ, а све у оквиру Буџета буџетског
корисника ЈУ „Народна библиотека“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

I
Средства Буџета Града Требиња планирана за финансирање
програма развоја спорта на подручју града Требиња за 2020.
годину, у износу од 450.000,00 КМ, распоређују се како
слиједи:
1.

Број: 1 - Страна:

Градоначелник
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) и сагласности Одјељења
за финансије број: 04-400-605-1/19 од 30.12.2019. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
позиција 4125 – дефинисана као „расходи за текуће
одржавање“ умањује се износ од 1.924,00 КМ, а увећава

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-613/19
Градоначелник
Датум:15.01.2020. 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 2020. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/19) и мишљења Одјељења за друштвене
дјелатности број: ИД/10-2-2020 од 16.01.2020. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње на План
утрошка средстава гранта планираног Буџетом Града
Требиња за 2020. годину (План број: 03-14-2/20 од
15.01.2020. 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:11-400-14/20
Градоначелник
Датум:16.01.2020. 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) и сагласности Одјељења
за финансије број: 04-400-32-1/19 од 23.01.2020. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
позиција 4111 – дефинисана као „расходи за бруто плате“
умањује за износ од 4.500,00 КМ, а увећава позиција 4112 –
дефинисана као „расходи за бруто накнаде“ за износ од
4.500,00 КМ, а све у оквиру Буџета буџетског корисника ЈУ
„Центар за информисање и образовање“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

Датум: 31.01.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-35/20
Датум:28.01.2020. године

Градоначелник
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 2020. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/19) и мишљења Одјељења за општу
управу број: ИД-03-10/2020 од 22.01.2020. године,
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 2020. годину (План број: 03/20 од 21.01.2020.
године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-53/20
Датум:29.01.2020. године

Градоначелник
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 2020. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/19) и мишљења Одјељења за општу
управу број: ИД-03-6/2020 од 22.01.2020. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ДВД „Бјеласница“ Требиње на План
утрошка средстава гранта планираног Буџетом Града
Требиња за 2020. годину (План број: 01/20 од 21.01.2020.
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:11-400-54/20
Датум:29.01.2020. године

Градоначелник
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 2020. годину („Службени гласник Града

Број: 1 - Страна:
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Требиња“, број 10/19) и мишљења Одјељења за општу
управу број: ИД-03-8/2020 од 22.01.2020. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ДВД „Зубци“ Требиње на План утрошка
средстава гранта планираног Буџетом Града Требиња за
2020. годину (План број: 01-01/20 од 21.01.2020. 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:11-400-55/20
Градоначелник
Датум:29.01.2020. 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 2020. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/19) и мишљења Одјељења за општу
управу број: ИД-03-7/2020 од 22.01.2020. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ВД „Јасен Моско“ Требиње на План
утрошка средстава гранта планираног Буџетом Града
Требиња за 2020. годину (План број: 01-01/20 од 21.01.2020.
године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-56/20
Градоначелник
Датум:29.01.2020. 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 2020. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/19) и мишљења Одјељења за друштвене
дјелатности број: ИД-10-11-20 од 29.01.2020. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Удружењу грађана „Фонд солидарности
Требиње“ на План утрошка средстава планираних Буџетом
Града Требиња за 2020. годину (План од 24.01.2020.
године).

Датум: 31.01.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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:11-400-57/20
Датум:29.01.2020. године

Градоначелник
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 2020. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/19) и мишљења Одјељења за привреду
број: ИД-04-4-2020 од 28.01.2020. године, градоначелник
Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност „Аграрном фонду Града Требиња“ на
План и програм рада усклађен са средствима одобреним
Буџетом Града Требиња за 2020. годину (План и програм
број: 11/20 од 20.01.2020. 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:11-400-58/20
Датум:29.01.2020. године

Градоначелник
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 2020. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/19) и мишљења Одјељења за финансије
број: ИД-06-5-2020 од 30.01.2020. године, градоначелник
Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње на План и
програм утрошка средстава за набавку нефинансијске
имовине планираних Буџетом Града Требиња за 2020.
годину (План број: 1876 од 31.12.2020. 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:11-400-67/20
Датум:30.01.2020. године

Градоначелник
Мирко Ћурић,с.р.

______________________________________________________________________________________

Број: 1 - Страна:
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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 2020. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/19) и мишљења Одјељења за финансије
број: ИД-06-5-2020 од 30.01.2020. године, градоначелник
Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Народна библиотека“ Требиње на
План и програм утрошка средстава за набавку нефинансијске имовине планираних Буџетом Града Требиња за
2020. годину (План број: 28-1/20 од 28.01.2020. 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:11-400-68/20
Датум:30.01.2020. године

Градоначелник
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) и сагласности Одјељења
за финансије број: 04-400-602-1/19 од 27.12.2019. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
позиција 4122 – дефинисана као „расходи по основу
утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга“ умањује за износ од 1.000,00 КМ, а
увећава позиција 6311 – дефинисана као „издаци по основу
пореза на додату вриједност“ за износ од 1.000,00 КМ, а све
у оквиру Буџета буџетског корисника ЈУ „Културни
центар“ 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:11-400-61/20
Градоначелник
Датум:31.01.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. и члана 82., став 3. 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 доноси

Датум: 31.01.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

ПРАВИЛНИК
о годишњем планирању рада Градске управе Града
Требиња, праћењу, вредновању и извјештавању о
реализацији планова
I ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 1.
Oвим Прaвилникoм o годишњем плaнирaњу рада Градске
управе Града Требиња прaћeњу, врeднoвaњу и извјештавању о реализацији планова (у дaљeм тeксту: Прaвилник),
успoстaвљajу сe, у oквиру Градске упрaвe, стaндaрднe
мeтoдe плaнирaњa, прaћeњa, врeднoвaњa и извјештавања о
гoдишњeм рaду Градскe упрaвe (у дaљeм тeксту: ППВИ
aктивнoсти). Правилником се oсигурaвa и aдeквaтнo учeшћe
рeлeвaнтних субjeкaтa, првeнствeнo зaпoслeних у Градскoj
упрaви, у рeaлизaциjи свaкe oд нaвeдeних фaзa у прoцeсу
спровођења стрaтешко - програмских приоритета и oбaвљaњa рeдoвних пoслoвa.
Члан 2.
Овај Правилник се примјењује у свим организационим
јединицама Градске управе Града Требиња.
Члан 3.
За примјену овог Правилника одговорни су: све организационе јединице из члана 2. Правилника, сви руководиоци
организационих јединица и градоначелник.
II ДЕФИНИЦИЈЕ
Члан 4.
(1) Годишњи план рада Града Требиња – сaдржи, пoрeд
рeдoвних aктивнoсти и aктивнoсти нa гoдишњeм нивoу кoje
ћe Град Требиње, путeм градоначелника и Градске управе,
прeдузeти кaкo би сe крoз кooрдинисaнe aктивнoсти
спровели стрaтeшки и други прoгрaмски дoкумeнти.
Припрeмa сe нa oснoву Буџeтa, Прoгрaмa рaдa Градоначелника, Прoгрaмa рaдa Одјељења и Плaнa спровођења
Стратегије развоја Града Требиња 2018-2027. и Плана
имплементације стратешких пројеката и мјера за 3 године
(1+2).
(2) Годишњи план рада организационих јединица –
дoкумeнт кojи сe крeирa зa свaко одјељење, службу и
одсјек, кojи сaдржи циљeвe и aктивнoсти зa oдрeђeну
гoдину, рeзултaтe, индикaтoрe зa мjeрeњe нaпрeткa/успjeхa
и oдгoвoрнo лице. Структурисaн je нa нaчин дa oбухвaтa
стрaтeшкo-прoгрaмскe и рeдoвнe пoслoвe организационе
јединице, буџeт организационе јединице, мjeрeњe и
извjeштaвaњe o успjeшнoсти рaдa тe људскe рeсурсe
организационе јединице.
(3) Буџет – прeдстaвљa прeглeд плaнирaних прихoдa и
рaсхoдa зa пeриoд oд jeднe гoдинe, у складу са документом
оквирног Буџета Републике.
(4) Плана имплементације стратешких пројеката и
мјера за 3 године (1+2). Дoкумeнт кojи прeцизирa прoгрaмe
и прoje-ктe из стрaтeгиje сa дeфинисaним aктивнoстимa,
индикaтo-римa, нoсиoцимa, oчeкивaним рeзултaтимa,
рoкoвимa извр-шeњa и извoримa срeдстaвa и кojи je
инструмeнт зa плaни-рaњe, aли и прaћeњe и вредновање
извршeних плaнирaних прoгрaмa, прojeкaтa и aктивнoсти.
Крeирa сe пo принципу 1+2, првa гoдинa дeтaљнo и дoдaтнe
двиje године oквирнo.
(5) Годишње планирање – дeфинисaњe рeдoвних aктивнo-
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сти прoизaшлих из зaкoнски дeфинисaних oдгoвoрнoсти и
aктивнoсти нa гoдишњeм нивoу кoje ћe прeдузeти кaкo би сe
спровели стрaтeшки и други прoгрaмски дoкумeнти тe
спровели зajeднички пoслoви хoризoнтaлнe и вeртикaлнe
кooрдинaциje, a рeзултирa изрaђeним Гoдишњим плaнoм
рaдa Градске управе
(6) Пројекат - Срeдствo oргaнизовaњa мeђусoбнo пoвeзaних aктивнoсти у рeдoсљeд кaкo би сe oствaрили унaприjeд
зaдaни циљeви у oдрeђeнoм врeмeнскoм рaздoбљу,
финaнсиjскoм oквиру уз jaснo дeфинисaнe oдгoвoрнoсти
прoвођења, a кojи су сaстaвни диjeлoви лoкaлнe рaзвojнe
стрaтeгиje.
(7) Праћење (мониторинг) - систeмaтскo и кoнтинуирaнo
сaкупљaњe, aнaлиза и кoриштeњe пoдaтaкa и индикaтoрa у
прoцeсу прoвођења у сврху мjeрeњa нaпрeткa oствaривaњa
пoстaвљeних циљeвa и предузимaњa oдгoвaрajућих мjeрa с
циљeм eвeнтуaлних кoрeкциja.
(8) Вредновање - прoцeс кojим сe oдрeђуje вриjeднoст и
знaчaj интeрвeнциje, oднoснo прoгрaмa, прojeктa или
свeукупнoг гoдишњeг плaнa Градске управе, прeмa рaниje
дeфинисaним критeриjимa и чимe сe тaкoђe oдрeђуje
прoгрeс и пoстигнућa прeмa пoстaвљeним циљeвимa и
очекиваним исхoдимa.
(9) Извјештавање – крeирaњe извjeштaja o рeaлизaциjи
плaнирaних aктивнoсти нa гoдишњeм нивoу кojи прoизилaзe из рeдoвних нaдлeжнoсти, зaдужeњa oд градоначелника и из пoслoвa и приoритeтa утврђeним стрaтeшким и
другим прoгрaмским дoкумeнтимa, a нa oснoву нaлaзa
прaћeњa и вредновања.
(10) Извјештавање о реализацији Годишњег плана рада
- сaдржи aнaлизу извршeњa aктивнoсти плaнирaних
гoдишњим плaнoм рaдa.
(11) Хоризонтална координација и усклађивање: кooрдинaциja oдгoвoрнoсти и прoцeсa измeђу организационих
јединица унутaр oргaнизaциoнe структурe Градске управе,
тj. усклaђивaњe плaнoвa рaдa измeђу организационих
јединица прeмa зajeдничким циљeвимa тe усклaђивaњe
aктивнoсти при њихoвoj рeaлизaциjи.
(12) Вертикална координација и усклађивање: кooрдинaциja oдгoвoрнoсти и прoцeсa oргaнизaциoних jeдиницa нa
нижим нивoимa oргaнизaциoнe структурe Града, тj.
усклaђивaњa плaнoвa рaдa организационих јединица сa
Гoдишњим плaнoм рaдa Градске управе, тe плaнoвa рaдa сa
плaнoм спровођења рaзвojнe стрaтeгиje и плaнoм буџeтa
Града.
III ПЛАНИРАЊЕ
Члан 5.
Правилником се директно уређују процеси израде:
1) годишњих планова рада организационих јединица,
2) годишњег плана рада Градске управе,
3) календара праћења извршења планова рада,
4) полугодишњег извјештаја о праћењу извршења годишњих планова рада организационих јединица,
5) годишњег извјештаја о праћењу извршења годишњих
планова рада организационих јединица,
6) годишњег извјештаја о праћењу реализације плана
рада Градске управе.
Члан 6.
Процес планирања у Граду Требињу за наредну годину
почиње од тренутка када су припремљени нацрти
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годишњих извјештаја о раду организационих јединица и
извјештај о спровођењу интегрисане стратегије развоја
Града. Нацрт Плана имплементације са индикативним
финансијским оквиром (1+2) израђује се најкасније до 15.
маја текуће године за наредну годину.
Члан 7.
На основу извјештаја о спровођењу Стратегије развоја
Града Требиња 2018-2027, Плана имплементације стратешких пројеката и мјера за 3 године (1+2), и на основу
детаљног документа оквирног буџета (ДОБ), Кабинет
градоначелника координише процес дефинисања приоритета спровођења стратегије за наредну годину кроз израду
нацрта трогодишњег (1+2) плана и индикативног финансијског плана. Носилац активности ажурирања трогодишњег плана спровођења и индикативног финансијског
оквира је Стручна служба градначелника. При изради
Плана спровођења са индикативним финансијским планом
Стручна служба градоначелника се консултује са свим
организационим јединицама Градске управе Града
Требиња.
Члан 8.
Нацрт годишњих планова рада организационих јединица
Градске управе за наредну годину се припрема до 15.
септембра текуће године. Нацрт годишњег плана рада
израђује свака организациона јединица које су и носилац
ове активности. При изради дијелова плана који се односе
на буџет организационих јединица помоћ им пружа
Одјељење за финансије. Стручна служба градоначелника
сарађује са свим организационим јединицама и води рачуна
да су сви пројекти и мјере из плана спровођења Стратегије
развоја Града Требиња пренесени у годишње планове рада
организационих јединица.
Члан 9.
Организационе јединице су дужне до 15. октобра
усагласити нацрте својих годишњих планова рада са
нацртом буџета, екстерним изворима финансирања као и
осталим релевантним програмским документима Градске
управе. Усаглашавање се одвија кроз сарадњу свих
организационих јединица са Одјељењем за финансије.
Проводи се пoрeђeњeм рeлeвaнтних eлeмeнaтa нaвeдeних
дoкумeнaтa и њихoвим усаглашавањем. Све ставке у
Годишњем плану рада Градске управе треба да буду
идентичне са наведеним везаним документима (плановима
рада организационих јединица, Планом имплементације
Стратегије са индикативним финансијским оквиром (1+2)),
тe усвојеним буџетом Градске управе. Резултат овог
процеса је извршена организационих јединица операционализација годишњих стратешко-програмских приоритета и
приоритета из редовних активности у годишњи план
Градске управе и годишње планове организационих
јединица. Носилац активности из овог члана је Одјељење за
финансије.
Члан 10.
Годишњи планови рада организационих јединица су основ
за израду Годишњег плана рада Градске управе. Носилац
ове активности је Стручна служба градоначелника. Нацрт
годишњег плана рада Градске управе за наредну годину
израђује се најкасније до 30. октобра текуће године.
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Члан 11.
Након усвајања буџета Градске управе, Стручна служба
градоначелника и остале организационе јединице припремају финалне верзије годишњих планова организационих
јединица и Годишњег плана Градске управе. Годишњи План
рада Градске управе Града Требиња усваја се најкасније до
31.јануара.
IV ПРАЋЕЊЕ
Члан 12.
Стручна служба градоначелника припрема нацрт календара
праћења реализације Годишњег плана рада Градске управе.
Нацрт календара се усаглашава са Градоначелником.
Календар треба израдити до 15. фебруара године на коју се
односи план. Након тога, Стручна служба градоначелника
континуирано проводи активности праћења реализације
Годишњег плана рада Градске управе Требиње динамиком
дефинисаном календаром.
V ВРЕДНОВАЊЕ
Члан 13.
Све организационе јединице припремају Полугодишњи
извјештај о реализацији Годишњег плана рада организационих јединица. Први корак у процесу вредновања почиње
крајем јуна обрадом прикупљених података добијених
праћењем реализације Годишњег плана рада, а које проводе
организационе јединице у сарадњи са Стручном службом
градоначелника. На основу обрађених података организационих јединица током јула припремају Полугодишњи
извјештај о реализацији Годишњег плана организационе
јединице (користећи приложени формат). Извјештај
разматра и одобрава руководилац организационе јединице.
Члан 14.
На основу полугодишњих извјештаја организационих
јединица, Стручна служба градоначелника консолидује
информације о оствареним учинцима на нивоу Градске
управе и
степену реализације Годишњег плана рада
Градске управе. Градоначелник са руководиоцима организационих јединица разматра информацију и усаглашава
корективне мјере које се у форми закључака достављају
организационим јединицама. Припрема ових докумената се
одвија мјесец дана и завршава 31. јула текуће године.
Члан 15.
Почетком децембра, организационе јединице у сарадњи са
Стручном службом градоначелника почињу обраду
података прикупљених праћењем реализације Годишњег
плана рада Градске управе Града Требиња. На основу тих
података, организационе јединице припремају годишње
извјештаје о реализацији Годишњег плана рада организационе јединице (користећи приложени формат). Извјештај
разматра и одобрава руководилац организационе јединице.
Члан 16.
На основу годишњих извјештаја руководилаца организационих јединица, Стручна служба градоначелника консолидује информације о оствареним учинцима на нивоу Градске
управе Требиње и степену реализације Годишњег плана
рада Градске управе Града Требиња. Стручна служба
градоначелника припрема заједнички дио извјештаја
(општи дио извјештаја) и обједињује годишње извјештаје
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организационих јединица (посебни дио извјештаја) у Нацрт
извјештаја о реализацији Годишњег плана рада Градске
управе Града Требиња. Годишњи извјештај разматра и
одобрава градоначелник. Након тога, Извјештај се доставља
Скупштини Града Требиња на усвајање. Градоначелник
осигурава и представљање годишњег извјештаја јавности.
Ове активности трају од почетка децембра текуће године па
најдаље до 31. маја наредне године.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Саставни дио овог Правилника су:
1) Прилог 1: Графички приказ Процедуре планирања,
праћења, вредновања и извјештавања у Граду Требињу,
2) Прилог 2: Образац/формат годишњег плана Градске
управе,
3) Прилог 3: Образац/формат годишњег плана рада
организационе јединице (и помоћни Ms Excel формат),
4) Прилог 4: Образац/формат календара праћења,
5) Прилог 5: Образац/формат (полугодишњег и годишњег)
извјештаја о реализацији годишњег плана рада организационих јединица и Градске управе.
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-5/20
Датум:30.01.2020. године

Градоначелник
Мирко Ћурић,с.р.

__________________________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 58. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и
систематизацију радних мјеста у градској односно
општинској управи („Службени гласник Републике
Српске“, број 10/17), Уредбе о категоријама, звањима и
условима за обављање послова службеника у јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број 10/17), Одлуке о оснивању Градске управе
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
8/17 и 11/18), Градоначелник Града Требиња доноси
ПРАВИЛНИК
о измјенама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста
Градске управе Града Требиња
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних
мјеста Градске управе Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 9/17, 11/17, 13/17, 7/18 и 11/18), (у
даљем тексту Правилник), у члану 57. тачка 1.2.1. „шеф
одсјека“ се брише.
У истом члану тачка 1.2.2. „самостални стручни сарадник
за радно-правни статус запослених и људске ресурсе у
Градској управи“, тачка 1.2.3. „виши стручни сарадникшеф Мјесне канцеларије Требиње“, тачка 1.2.4. „стручни
сарадник за послове матичара“, тачка 1.2.5. „самостални
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стручни сарадник за послове мјесних заједница за
градска подручја-координатор“, тачка 1.2.6. „виши
стручни сарадник за послове мјесних заједница за
рурална подручја-координатор“, тачка 1.2.7. „стручни
сарадник за административно-техничке послове МЗСекретар МЗ“, тачка 1.2.8. „стручни сарадник-Шеф
мјесне канцеларије“ и тачка 1.2.9. „стручни сарадник за
административно-техничке послове“ у дијелу којим се
дефинише опис послова и задатака ријечи „шеф одсјека“ у
различитим падежима се бришу.
У истом члану тачка 1.3.3. „самостални стручни сарадник
за грађанска стања“ дијелу којим се дефинише број
извршилаца, број два (2) се мијења бројем један (1).
У истом члану тачка 1.2.7. „стручни сарадник за
административно-техничке послове МЗ – секретар МЗ“
у дијелу којим се дефинише број извршилаца, број осам (8)
се мијења бројем седам (7).
У истом члану тачка 1.5.2. „портир” у дијелу којим се
дефинише број извршилаца, број четири (4) се мијења
бројем три (3), тачка 1.5.6. „достављач“ у дијелу којим се
дефинише број извршилаца, број два (2) се мијења бројем
један (1) и тачка 1.5.7. „спремачица“ у дијелу којим се
дефинише број извршилаца, број седам (7) се мијења бројем
шест (6).
Члан 2.
У члану 59. тачка 3.1.9. „самостали стручни сарадник за
омладински рад и рад са НВО сектором“ у дијелу којим
се дефинише број извршилаца, број два (2) се мијења бројем
један (1).
Члан 3.
У члану 60.тачка 4.2.2. „самостални стручни сарадник за
локацијске услове“ у дијели којим се дефинише број
извршилаца, бриј два (2) се мијења бројем један (1).
Члан 4.
У члану 61. тачка 5.2.1. „Шеф одсјека“ се брише.
У истом члану тачка 5.2.2. „самостални стручни сарадник
за буџет и рачуноводство“ у дијелу којим се дефинише
опис послова и задатака ријечи „шефа одсјека“ се мијењају
ријечима „начелника одјељења“ и ријечи „и шеф одсјека“ се
бришу,
тачка 5.2.3. „самостални стручни сарадник за праћење
прихода Града“, тачка 5.2.5. „виши стручни сарадниккњиговођа“, тачка 5.2.7. „стручни сарадник за пријем
документације“, тачка 5.2.8. „стручни сарадник за плате
и благајничко пословање“ у дијелу којим се дефинише
опис послова и задатака ријечи „шефа одсјека“ у
различитим падежима се бришу,
тачка 5.2.6. „самостални стручни сарадник - књиговођа“
у дијелу којим се дефинише опис послова и задатака ријечи
„шеф одсјека“ се мијењају ријечима „начелник одјељења“.
Члан 5.
У члану 62. тачке 6.2. Одсјек „ПАРКИНГ СЕРВИС“,
6.2.1. „Шеф одсјека“
и тачка 6.2.2. „инкансантконтролор наплате паркирања“ као и тачка 6.2.4. „виши
стручни сарадник за одржавање система за наплату
паркирања“ се бришу.
Члан 6.
У члану 64. у оквиру тачке 8.2.9. „здравствени инспектор“
у дијелу којим се дефинише број извршилаца број „један
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(1)“ се мијења бројем „два (2)“, тачка 8.3.2. „комунални
полицајац“ у дијелу којим се дефинише број извршилаца,
број шест (6) се мијења бројем пет (5).

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

Члан 7.
У члану 65. тачка 9.1.9. „интерни ревизор“ у дијелу којим
се дефинишу услови за вршење послова ријечи „звање
овлашћеног ревизора“ мијењају се ријечима „звање
овлашћеног интерног ревизора.“

Број:11-022-68/19
Градоначелник
Датум:15.01.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

Члан 8.
У члану 67. тачка 11.1.6. „Ватрогасац-аутомеханичар“ и
тачка 11.1.9. „Стручни сарадник за правно-економске и
финансијске послове“ се брише.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику ГрадаТребиња“.
Број:11-022-6/20
Градоначелник
Датум:31.01.2020. 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
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама Правилника
о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Јавној установи „Туристичка организација
Града Требиња“ Требињe
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
у Јавној установи „Туристичка организација Града
Требиња“ Требиње, број: 307/2019 од 25.12.2019. године.

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-195/19 од 10.12.2019. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-216, упис оснивања Заједнице
етажних власника, Требиње, улица Обала Луке Вукаловића
број 103.
Оснивачи: 18 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа предсједник
Управног одбора Јелена Јокановић и представља
предсједник Скупштине Валентина Сарић, самостално и без
ограничења.
Број: 06-372-195/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 10.12.2019. године
Бојан Чворо,с.р.
___________________________________________________
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији града Tребиња на дан 31.12.2019. године,
2. Одлука о измјени Одлуке о именовању чланова Комисије за додјелу стипендија,
3. Одлука о продужењу важења Урбанистичког плана „Требиње 2015“,
4. Одлука о утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог плана „Сјеверни логор“,
5. Одлука о утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог плана „Блаце – Абазовина“,
6. Одлука о приступању процесу израде средњорочног Плана капиталних инвестиција, за период 2020
- 2024. године,
7. Одлука о замјени некретнина,
8. Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду, господина Ведрана Вучинића,
9. Закључак о прихватању Годишњег програма рада градоначелника и Градске управе Требиња за 2020. годину,
10. Закључак о давању сагласности градоначелнику за куповину непокретности,
11. Закључак о давању сагласности градоначелнику,
12. Програм рада Скупштине Града Требиња за 2020. годину.
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука о висини просјечне плате након опорезивања запослених у Градској управи
Града Требиња за 2019. годину
2. Одлука о расподјели гранта дефинисаног као „грант борачким категоријама“,
3. Одлука о усвајању Акционог плана за кохезију заједнице за период 2020-2022. године Града Требиња,
4. Рјешење о расподјели средства Буџета Града Требиња планирана за финансирање програма развоја спорта
на подручју града Требиња за 2020. годину,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Закључак,
8. Закључак,
9. Закључак,
10. Закључак,
11. Закључак,
12. Закључак,
13. Закључак,
14. Закључак,
15. Закључак,
’
16. Закључак,
17. Правилник о годишњем планирању рада Градске управе Града Требиња, праћењу, вредновању
и извјештавању о реализацији планова,
18. Правилник о измјенама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе
Града Требиња,
19. Сагласност на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Јавној установи „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње.
ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.

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