СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LIII

Требиње, 25.11.2016. године

На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и члана 41. Пословника о раду
Скупштине
Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града
Требиња, на Конститутивној сједници одржаној дана
24.11.2016. године, донијела је
О Д Л У К У
о избору Верификационе комисије
I
У Верификациону комисију изабрани су:
1. Милутин Мастиловић, предсједник
2. Горан Вукоје, члан
3. Душан Ковач, члан
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-246/16
Датум:24.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК РАДНОГ
ПРЕДСЈЕДНИШТВА
др Доброслав Ћук, с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), члана 41. Пословника о раду
Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13), Скупштина Града Требиња на
Конститутивној сједници одржаној дана 24.11.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о избору Комисије за избор и именовање

Број: 13

I
У Комисију за избор и именовање изабрани су:
1. Срђан Симовић, предсједник
2. Рајко Ћапин, члан
3. Гордан Мишељић, члан
4. Ђоко Тарана, члан
5. Љубиша Крунић, члан
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-247/16
Датум:24.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК РАДНОГ
ПРЕДСЈЕДНИШТВА
др Доброслав Ћук, с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. став 1. тачка 19. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
36. став 2. тачка 19. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на
Конститутивној сједници одржаној дана 24.11.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о избору предсједника Скупштине Града Требиња
1.
2.

Господин Драгослав Бањак бира се за
предсједника Скупштине Града Требиња.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-249/16
Датум:24.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК РАДНОГ
ПРЕДСЈЕДНИШТВА
др Доброслав Ћук, с.р.
______________________________________________

Страна: 2 - Број: 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

На основу члана 30. став 1. тачка 19. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
36. став 2. тачка 19. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на
Конститутивној сједници одржаној дана 24.11.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о избору потпредсједника Скупштине Града
Требиња
1.

Господин Бојан Шапурић бира се за
потпредсједника Скупштине Града Требиња.

2.

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

Број:09-013-249-1/16
Датум:24.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК РАДНОГ
ПРЕДСЈЕДНИШТВА
др Доброслав Ћук, с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. став 1. тачка 19. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
36. став 2. тачка 19. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на
Конститутивној сједници одржаној дана 24.11.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о разрјешењу потпредсједника
Скупштине Града Требиња
1.

2.

Разрјешава се дужности потпредсједник
Скупштине Града Требиња госпођа Милка
Бутулија, због истека мандата.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Града
Требиња".

Број:09-013-249-2/16
Датум:24.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК РАДНОГ
ПРЕДСЈЕДНИШТВА
др Доброслав Ћук, с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. став 1. тачка 19. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
36. став
2. тачка 19. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на

Датум: 25.11.2016. год.

Конститутивној сједници одржаној дана 24.11.2016.
године, донијела је
О Д Л У К У
о разрјешењу предсједника
Скупштине Града Требиња
1.

Разрјешава се дужности предсједник
Скупштине Града Требиња господин
Слободан Пртило, због истека мандата.

2.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Требиња".

Број:09-013-249-3/16
Датум:24.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК РАДНОГ
ПРЕДСЈЕДНИШТВА
др Доброслав Ћук, с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. став 1. тачка 19. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
36. став 2. тачка 19. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на
Конститутивној сједници одржаној дана 24.11.2016.
године, донијела је
О Д Л У К У
о избору Замјеника Градоначелника Града
Требиња
1.

Господин Мирко Ћурић бира се за Замјеника
Градоначелника Града Требиња.

2.

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

Број:09-013-250/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:24.11.2016. год.
Драгослав Бањак, с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. став 1. тачка 19. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
36. став 2. тачка 19. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на
Конститутивној сједници одржаној дана 24.11.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о разрјешењу замјеника Градоначелника Града
Требиња

Датум: 25.11.2016. год.

1.

2.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 13 - Страна: 3

Разрјешава
се
дужности
замјеника
Градоначелника Града Требиња господин
Неђо Ћебеџија, због истека мандата.

1.

Разрјешава се дужности секретар Скупштине
Града Требиња господин Борислав Тарана,
због истека мандата.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Требиња".

2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Града
Требиња".

Број:09-013-250-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:24.11.2016. год.
Драгослав Бањак, с.р.
______________________________________________
На основу члана 4. Закона о министарским, владиним
и
другим
именовањима
Републике
Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03),
члана 30. став 1. тачка 19. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. став 2.
тачка 19. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16),
Скупштина Града Требиња на Конститутивној
сједници одржаној дана 24.11.2016. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности секретара
Скупштине Града Требиња

Број:09-013-251-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:24.11.2016. год.
Драгослав Бањак, с.р.
______________________________________________
На основу члана 121. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града
Требиња је донио
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени Рјешења број: 11-400-156/16 од
17.03.2016. године и Рјешења број: 11-400-156-1/16
од 04.08.2016. године и Рјешења број: 11-400-1562/16 од 20.09.2016. године

1.

Господин Велибор Бодирога именује се за
вршиоца дужности секретара Скупштине
Града Требиња.

2.

Именовани ће обављати послове вршиоца
дужности секретара до коначног избора
секретара Скупштине Града Требиња по
објављеном конкурсу.

I
Рјешење број: 11-400-156/16 од 17.03.2016. године и
број: 11-400-156-1/16 од 04.08.2016. године и број: 11400-156-2/16 од 20.09.2016. године се мијења тако
што се у ставу II, средства планирана за ФК „Леотар“
под редним бројем 1., у висини од 28.000,00 КМ
умањују за износ од 28.000,00 КМ и тај износ се
преноси на „грант за резерву“ став I тачка 8. овог
Рјешења, тако да сада тај грант износи 73.000,00 КМ.

3.

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

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

Број:09-013-251/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:24.11.2016. год.
Драгослав Бањак, с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. став 1. тачка 19. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
36. став 2. тачка 19. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на
Конститутивној сједници одржаној дана 24.11.2016.
године, донијела је
О Д Л У К У
о разрјешењу секретара
Скупштине Града Требиња

Број:11-66-125/16
Датум:05.10.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић
дипл.прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са чланом 5. став 6.
Закона о преносу права својине на капиталу
Републике Српске у предузећима која обављају
комуналне дјелатности на јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број 50/10), Градоначелник Града Требиња је донио

Страна: 4 - Број: 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању представника Града Требиња у
Скупштини друштва капитала а.д. „Водовод“
Требиње
I
Жељко Зубац, дипломирани инжењер геодезије,
именује се за представника Града Требиња у
Скупштини друштва капитала а.д. „Водовод“
Требиње.
II
Именовани је дужан да ради и поступа у интересу
заштите капитала локалне заједнице, односно Града
Требиња с пажњом доброг привредника, а на основу
упутства и смјерница датих од стране надлежног
органа Градске управе Града Требиња и другим
важећим законским и подзаконским прописима
којима се регулише предметна област.
III
Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се ван снаге
Рјешење број: 11-111-28/12 од 17.12.2012. године.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-111-24/16
Датум:17.11.2016.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић
дипл.инж.маш.с.р.
_____________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2016. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 8/15), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 4152 дефинисане као „грант Савезу општина
Источне Херцеговине“ у висини од 6.600,00 КМ и
позиције 4152 дефинисане као „грант за цивилну
заштиту“ у висини од 22.000,00 КМ, на позиције 4127
дефинисане као „расходи за стручне услуге“ у висини
од 9.000,00 КМ и 4129 – дефинисане као „остали
непоменути расходи“ за износ од 6.600,00 КМ и
позицију 4161 дефинисану као „дознаке грађанима –
помоћ појединцу“ у висини од 13.000,00 КМ, а све у
оквиру Стручне службе Градоначелника.

Датум: 25.11.2016. год.

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:11-400-576/16
Датум:14.10.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2016. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 8/15), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 5131 дефинисане као „издаци за прибављање
земљишта“ у оквиру Одјељења за просторно уређење
у укупном износу од 53.000,00 КМ на позиције 4127
дефинисану као „расходи за стручне услуге“ у висини
од 11.800,00 КМ у оквиру Одјељења за просторно
уређење, на позицију 6219 дефинисану као „издаци за
отплату осталих дугова“ у висини од 5.200,00 КМ у
оквиру Одјељења за просторно уређење, на позицију
4152 дефинисану као „грантови у земљи – грант за
МЗ“ у висини од 30.000,00 КМ у оквиру Одјељења за
општу управу и на позицију 4152 дефинисану као
„грантови у земљи – грант ДДК“ у висини од 6.000,00
КМ.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-581/16
Датум:17.10.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић
дипл.прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2016. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 8/15), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
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ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 4129 дефинисане као „остали непоменути
расходи“ у оквиру Одјељења за инспекцијске и
послове комуналне полиције у висини од 1.000,00 КМ
на конто 5113 дефинисан као „издаци за набавку
постројења и опреме“ у висини од 1.000,00 КМ, у
оквиру Одјељења за инспекцијске и послове
комуналне полиције.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 5131 дефинисане као „издаци за прибављање
земљишта“ у оквиру Одјељења за просторно уређење
у висини од 7.000,00 КМ на позицију 4152
дефинисану као „грантови у земљи-грант за вјерске
објекте“ у висини од 2.000,00 КМ и позицију 4161
дефинисану као „дознаке грађанима“ у висини од
5.000,00 КМ, све у оквиру Стручне службе
Градоначелника.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-585/16
Датум:18.10.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић
дипл.прав. с.р.

_________________________________________________________

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2016. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 8/15), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 4152 дефинисане као „грантови у земљи“ –
грант за финансирање спорта – грант за резерву у
оквиру Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности на позицију 4161 дефинисану као
„дознаке грађанима“ у оквиру Стручне службе
Градоначелника у висини од 2.500,00 КМ.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-603/16
Датум:24.10.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић
дипл.прав. с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2016. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 8/15), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи

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:11-400-605/16
Датум:25.10.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић
дипл.прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14,
6/15 и 3/16), Градоначелник Града
Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 2.000,00
КМ из средстава гранта за вјерске објекте – Стручна
служба
Градоначелника,
на
рачун
број:
5510300003251309 код Уни кредит банке, Манастиру
Завала, на име помоћи за санацију Манастира.
II
Обавезује се корисник средстава да Граду Требињу
достави доказе о намјенском утрошку средстава.
III
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-619/16
Датум:28.10.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић
дипл.прав. с.р.
______________________________________________
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем
одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2016. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 8/15), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: са
позиције 5131 дефинисане као „издаци за прибављање
земљишта“ у оквиру Одјељења за просторно уређење
у висини од 10.450,00 КМ, на позицију 4129
дефинисану као „остали непоменути расходи“ у
оквиру Стручне службе Градоначелника у висини од
3.300,00 КМ, на позицију 4161 дефинисану као
„дознаке грађанима“ у висини од 2.000,00 КМ у
оквиру Стручне службе Градоначелника и на
позицију 4127 дефинисану као „расходи за стручне
услуге“ у висини од 5.150,00 КМ у оквиру Одјељења
за просторно уређење.
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:11-400-624/16
Датум:01.11.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић
дипл.прав. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 58. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и приједлога начелника
одјељења и старјешине Територијалне ватрогасне
јединице, Градоначелник Града Требиња, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама 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 општине Требиње“ број 5/09,
4/10, 1/11, 6/11, 1/12, 7/12, 8/12 „Службени гласник
Града Требиња“ број, 2/13, 2/14, 6/14, 12/14, 3/15, 7/15,
3/16, 6/16, 8/16, 9/16, 10/16 и 11/16), у члану 55. тачка
1.2. „помоћник начелника Одјељења за општу управу“
се брише. У истом члану тачка 2.2.6. „стручни

Датум: 25.11.2016. год.

сарадник за административно техничке послове МЗ“ у
дијелу којим се дефинише број извршилаца број 10 се
мијења бројем 9. У истом члану тачка 4.7.
„магационер“ у Одсјеку за цивилну заштиту у дијелу
којим се дефинише број извршилаца број 3 се мијења
бројем 1. У истом члану тачка 4.8. „превентивно
оперативни – противпожарни послови“ се брише.
Тачка 5.1а. „самостални стручни сарадник помоћник
шефа Одсјека за заједничке послове“ се брише. У
истом члану 5.3. „телефониста“ у дијелу којим се
дефинише број извршилаца број 3 се мијења бројем 2.
У истом члану тачка 5.4. „домар“ у дијелу којим се
дефинише број извршилаца број 8 мијења се бројем 3.
У истом члану тачка 5.4а. „помоћни послови за
одржавање објеката Градске управе“ се брише. Тачка
5.6. „спремачица“ у дијелу којим се дефинише број
извршилаца број 8 се мијења бројем 7. У истом члану
тачка 5.8. „кафе кувар“ у дијелу којим се дефинише
број извршилаца број 3 мијења се бројем 2.
Члан 2.
У члану 56. Правилника тачке 2.2.6а. „технички и
помоћни послови у пословном инкубатору“, 2.2.6б.
„кафе куварица – спремачица у Пословном
инкубатору“, 2.2.9. „самостални стручни сарадник за
туризам
и
туристичку
пропаганду“,
2.2.9а.
„самостални стручни сарадник за туристичко
информативне послове и израду пројеката из области
туризма“ се бришу.
У истом члану тачка 2.2.10. „виши стручни сарадник
за израду и имплементацију пројеката за развој
туризма и туристичке пропаганде“ у дијелу којим се
дефинише број извршилаца се мијења тако што се
број 5 мијења бројем 1. У истом члану тачка 3.3.2.
„самостални стручни сарадник за образовање и
васпитање“ у дијелу којим се дефинише број
извршилаца број 2 се мијења бројем 1. У истом члану
тачка 3.3.2б. „самостални стручни сарадник за спорт и
физичку културу“ у дијелу којим се дефинише број
извршилаца број 2 се мијења бројем 1. У истом члану
тачка 2.4.5а. „самостални стручни сарадник за биљну
производњу – заштиту биља“ се брише. У истом
члану тачка 2.4.6. „самостални стручни сарадник за
сточарство и здравствену заштиту животиња“ у
дијелу којим се дефинише број извршилаца број 2 се
мијења бројем 1. У истом члану тачке 2.4.7. „стручни
сарадник за повртларство“ и 2.4.8. „стручни сарадник
за системе за наводњавање“ се бришу.
Члан 3.
У члану 57. Правилника тачка 3.3.5. „самостални
стручни сарадник за уређење грађевинског земљишта
– саобраћајнице“ се брише.
У истом члану тачка 3.3.9а. „стручни сарадник за
геодетске послове“ се брише.
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Члан 4.
У члану 58. Правилника тачка 4.3.2. „виши стручни
сарадник књиговођа“ у дијелу којим се дефинише
број извршилаца број 2 се мијења бројем 1.
У истом члану тачка 4.4.5. „виши стручни сарадник
за управљање модулима плаћања и поравнања“ у
дијелу којим се дефинише број извршилаца број 2 се
мијења бројем 1.
Члан 5.
У члану 59. Правилника тачка 5.3.5. „виши стручни
сарадник за комуналне послове за област оборинске
канализације, одржавање и чишћење јавних
површина“ брише се.
У истом члану тачка 5.3.7. „самостални стручни
сарадник за послове комуналне инфраструктуре“ у
дијелу којим се дефинише број извршилаца број 2 се
мијења бројем 1, а у дијелу којим се дефинишу услови
за вршење послова послије ознаке ВСС додају се
ријечи дипломирани економиста. У истом члану тачка
5.4.3. „самостални стручни сарадник за контролу
паркирања“ у дијелу којим се дефинише број
извршилаца број 2 се мијења бројем 1. У истом члану
тачка 5.4.5. „виши стручни сарадник за паркинг
сервис“ брише се.
Члан 6.
У члану 60. Правилника тачка 6.7. „виши стручни
сарадник за социјално здравствену заштиту“ у дијелу
којим се дефинише број извршилаца број 3 се мијења
бројем 1.
Члан 7.
У члану 61. Правилника тачка 7.1.2. „самостални
стручни сарадник за планско аналитичке послове“ се
брише.
У истом члану у оквиру тачке 7.2.2. „тржишни
инспектор“ у дијели којим се дефинише број
извршилаца број 3 се мијења бројем 4.

мијења бројем 14. У истом члану тачке 10.6а.
„ватрогасац – магационер“ и 10.7а. „ватрогасац –
помоћник аутомеханичара“се бришу.

Члан 8.
У члану 62. Правилника тачка 8.4. „самостални
стручни сарадник за односе са јавношћу“ у дијелу
којим се дефинише број извршилаца број 2 се мијења
бројем 1.
У истом члану тачка 8.8. „виши стручни сарадник
технички секретар Градоначелника“ се мијења и гласи
„технички секретар Градоначелника“, а у дијелу
којим се дефинишу услови за вршење послова се
мијења и гласи: ССС, 1 година радног искуства у
струци.
У истом члану тачке 8.12. „самостални стручни
сарадник за послове правног заступања“ и 8.12.4.
„самостални стручни сарадник за правна питања из
области локално економског развоја и инвестиција“ се
брише.
Члан 9.
У члану 63а. Правилника тачка 10.9. „ватрогасац“ у
дијелу којим се дефинише број извршилаца број 15 се

Број:11-022-25/16
Датум:07.10.2016. год.

Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Града Требиња.
Број:11-022-30/16
Датум:24.11.2016.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић
дипл.инж.маш. с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града
Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ „Туристичка
организација Града Требиња“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈУ „Туристичка
организација Града Требиња“ Требиње број: 229/16 од
05.10.2016. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић
дипл.прав. с.р.
______________________________________________

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града
Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈЗУ „Дом
здравља“ Требиње
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“
Требиње број: 02-514-20/16 од 14.10.2016. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-27/16
Датум:17.10.2016. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић
дипл.прав. 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: 06-372-48/16 од 29.09.2016. године,
извршило је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-141, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Руска С 55/2.
Оснивачи: 19 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 Николић Жељко, предсједник Управног
одбора, самостално и без ограничења. Заједницу
заступа и Шешлија Љуба, предсједник Скупштине.
Број: 06-372-48/16
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 29.09.2016. год. Мирослав Бакоч, с.р.
______________________________________________

Датум: 25.11.2016. год.

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу
Рјешења број: 06-372-50/16 од 07.11.2016. године,
извршило је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-142, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Гарибалдијева број 1.
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 Луковић Бошко, предсједник Управног
одбора, самостално и без ограничења. Заједницу
заступа и Мркаић Бошко, предсједник Скупштине.
Број: 06-372-50/16
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 07.11.2016. год.
Мирослав Бакоч, с.р.
______________________________________________

Датум: 25.11.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 13 - Страна: 9

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Одлука о избору Верификационе комисије,
2. Одлука о избору Комисије за избор и именовање,
3. Одлука о избору предсједника Скупштине Града Требиња,
4. Одлука о избору потпредсједника Скупштине Града Требиња,
5. Одлука о разрјешењу потпредсједника Скупштине Града Требиња,
6. Одлука о разрјешењу предсједника Скупштине Града Требиња,
7. Одлука о избору замјеника Градоначелника Града Требиња,
8. Одлука о разрјешењу замјеника Градоначелника Града Требиња,
9. Одлука о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине Града Требиња,
10. Одлука о разрјешењу секретара Скупштине Града Требиња.
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Рјешење о измјени Рјешења број: 11-400-156/16 од 17.03.2016. године и Рјешења број:
11-400-156-1/16 од 04.08.2016. године и Рјешења број: 11-400-156-2/16 од 20.09.2016. године,
2. Рјешење о именовању представника Града Требиња у Скупштини друштва капитала
а.д. „Водовод“ Требиње,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Закључак,
8. Закључак,
9. Закључак,
10. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Градске управе Града Требиња,
11. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње,
12. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње.

ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
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Страна: 10- Број: 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 25.11.2016. год.

Датум: 25.11.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 13 - Страна: 11

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

