СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LVII

Требиње, 08.04.2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број 90/17), члана 59. и 82 Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 58. и 73. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а на приједлог Градског штаба за
ванредне ситуације градоначелник Града Требиња, доноси
НАРЕДБУ
Поводом епидемиолошке ситуације са „COVID-19“ –
„Корона“ вирусом, а у циљу провођења мјера за спречавање
и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања
становништва градоначелник Града Требиња донио је
сљедећа ограничења и забране који ступају на снагу одмах:
1. Радно вријеме угоститељских објеката ограничава се до
20 часова, изузев угоститељских објеката у оквиру
вршења дјелатности смјештаја гостију.
2. Радно вријеме тржних центара и осталих трговачких
објеката ограничава се до 20 часова.
3. Радно вријеме субјеката који обављају дјелатност
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача
(искључиво у погледу продаје њихових производа)
ограничава се до 22 часа.
4. Радно вријеме спортских кладионица ограничава се до
18 часова.
5. Радно вријеме занатских радњи ограничава се до 18
часова.
6. Забрањује се рад:
свадбених салона,
ноћних клубова,
дискотека,
играоница и сличних облика организовања,
фитнес клубова,
забавних салона.
7. Забрањује се рад:
спортских дворана и сала,

Број: 2

затворених базена, велнес и спа центара и слични
садржаји.
8. Забрањује се извођење свих музичких садржаја уживо у
угоститељским објектима и изван њих, на територији
Града Требиња.
9. Обавезују се пружаоци услуга из тачке 1. до 5. да
обезбиједе минамално рстојање од 1 метра између
корисника услуга.
10. Надзор над провођењем ове наредбе вршиће надлежни
инспекцијски органи.
11. О извршењу задатака из ове наредбе, органи из тачке
10. наредбе свакодневно ће извјештавати Комаданта
градског штаба за ванредне ситуације.
12. Ова наредба ступа на снагу одмах, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
-

Број:11-053-134/20
Градоначелник
Датум:13.03.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 58. и 73. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а на приједлог Градског штаба за
ванредне ситуације градоначелник Града Требиња, доноси
НАРЕДБУ
О ДОПУНAМА НАРЕДБЕ
У Наредби број: 11-053-134/20 од 13.03.2020. године
послије тачке 8. додају се нове тачке 8а. и 8б. које
гласе:
„8а.
Забрањује се продаја алкохолних пића на
бензинским пумпама послије 20 часова.“
„8б. Сва ограничења и забране односе се на територију
града Требиња.“
1.
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Ова наредба ступа на снагу одмах, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:11-053-134-1/20
Градоначелник
Датум:14.03.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 58. и 73. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а на приједлог Градског штаба за
ванредне ситуације градоначелник Града Требиња, доноси
НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских, услужних и других објекта и служби на
територији града Требиња
Поводом епидемиолошке ситуације са „COVID-19“ –
„Корона“ вирусом, а у циљу провођења мјера за спречавање
и сузбијање заразних болети, те заштите и спасавања
становништва градоначелник Града Требиња донио је
сљедеће забране, ограничења и мјере које ступају на снагу
одмах:
1. Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким радним
даном и у дане викенда до даљњег и то:
- угоститељским објектима свих категорија, осим
субјекта из тачке 2, подтачка 1. алинеја 4. и подтачке 2.
алинеја 5. ове Наредбе,
- трговинама, осим субјекта из тачке 2, подтачка 1.
алинеја 1, 2. и 3. ове наредбе,
- субјектима који обављају услужне дјелатности/занатство, у којима се остварује непосредан блиски контакт
са клијентима, осим такси превоза,
- свадбеним салонима,
- фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и
сличним облицима организовања), дјечијим играоницама, спортским дворанама и салама, затвореним
базенима, велнес и спа центрима и сличним облицима
организовања, стадиону „Полице“ и стадиону малих
игара „Александар Маслеша“.
2. 1) Ограничава се рад:
- у трговачким центрима од 07,00 до 20,00 часова могу
радити само трговине прехране/робе широке потрошње
и апотеке,
- трговине прехране/робе широке потрошње и трговине
сточне хране од 07,00 до 20,00 часова,
- субјектима који обављају дјелатност производње
хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у
погледу продаје њихових производа),
- од 07,00 до 22,00 часова,
- објеката брзе хране и кетеринга од 07,00 до 20,00
часова.
2) Рад у субјектима из подтачке 1. ове тачке организовати уз
предузимање сљедећих мјера:
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ограничити број људи који истовремено могу бити
присутни у затвореном продајном простору, тако да се
на улазу регулише број особа које истовремено могу
улазити,
- испред благајни означити и организовати размак
између купаца од најмање један метар,
- у затвореном продајном простору омогућити брз проток
купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције и
повишене хигијене,
- у објектима брзе хране, кетеринга, ресторанима и јавној
кухињи – дозвољен рад преко шалтера без
услуживања/послуживања у објектима,
- хотели, мотели и хостели – могу пружати услуге у свом
простору за своје госте, а услуге хране и пића само за
госте хотела, мотела и хостела,
- бензинске пумпе, без ограничења када је у питању
продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којој је смјештен
продајни објекат – од 07,00 до 20,00 часова,
3) Ограничава се рад апотека од 07,00 до 20,00 часова, уз
предузимање сљедећих мјера:
- ограничити број људи који истовремено могу бити
присутни у затвореном продајном простору, тако да се
на улазу регулише број особа које истовремено могу
улазити,
- испред благајни означити и организовати размак
између купаца од најмање један метар,
- у затвореном продајном простору омогућити брз проток
купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције и
повишене хигијене.
3. У случају непоштовања мјера које се односе на број
присутних људи у затвореном простору, непоштовања
потребног размака, мјера дезинфекције и повишене
хигијене, надлежни инспекцијски органи могу изрећи
мјеру затварања објекта.
4. Налаже се дезинфекција свих јавних објеката, јавних
површина и средстава јавног превоза, за шта се обавезују јавне установе, предузећа и приватни предузетници
који пружају услуге јавног превоза на територији града
Требиња као и да о реализацији дезинфекције извјесте
градски штаб за ванредне ситуације у року од 24 часа
од спроведене дезинфекције.
5. Градска управа и градске службе ће од понедјељка
16.03.2020. године организовати свој рад како слиједи:
- у свим организационим јединицама Градске управе
организовати рад са минималним бројем потребних
извршилаца на лицу мјеста,
- остала лица упутити на рад од куће или на друге
послове сходно тренутним потребама Управе,
- на улазу у све службене просторије Градске управе које
пружају услуге грађанима ограничити број особа које
истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и
прављење дужих редова у затвореном простору,
- одржавати растојање између грађана у затвореним
просторијама Управе од најмање један метар, уз
предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене,
- у свим градским установама и предузећима, осим Дома
здравља, организовати минималан процес рада уз
извршавање свих функција, остала лица упутити на рад
код куће или од куће, обезбиједити исте мјере за
-
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ограничавање броја улазака и задржавања у просторима
гдје се пружају услуге,
- све организационе јединице, Градске установе и предузећа дужни су писано извјестити градоначелника и
Градски штаб о предузетим мјерама до уторка, 17.
марта 2020. године, најкасније до 10,00 часова.
6. Дом здравља ће од понедјељка 16.03.2020. године
реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и
закључцима са ресорним министарством при чему:
- организовати се за пружање здравствене заштите
примарно особама које могу бити заражене вирусом
Корона,
- приоритетно и без задршке проводити мјере анкентирања лица која су била у контакту са зараженим са
предлагањем кућне изолације за све особе првог
контакта,
- организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања,
давања одговора и услуге лицима које ће се јављати
због уласка у земљу на граничним прелазима.
7. Задужују се надлежни инспекцијски органи да у
провођењу ове наредбе обезбиједе поштовање исте од
стране напријед наведених субјеката.
8. О извршењу задатака из ове наредбе, органи из тачке 7.
ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Команданта
градског штаба за ванредне ситуације.
9. Наредба број: 11-053-134/20 од 13.03.2020. године се
ставља ван снаге.
10. Ова наредба ступа на снагу одмах, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.

-

Број:11-053-138/20
Градоначелник
Датум:16.03.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

-

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 58. и 73. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), у вези са Закључцима Републичког
штаба за ванредне ситуације Републике Српске и
приједлога Градског штаба за ванредне ситуације,
градоначелник Града Требиња, доноси

-

-

2.
-

-

-

2)
-

-

-

-

-

3)

НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских, услужних и других објекта, служби и лица на
територији града Требиња
4)
Поводом епидемиолошке ситуације са „COVID-19“ –
„Корона“ вирусом, а у циљу провођења мјера за спречавање
и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва градоначелник Града Требиња донио је сљедеће
забране, ограничења и мјере које ступају на снагу одмах:
1. Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким радним
даном и у дане викенда до даљњег, и то:
- угоститељским објектима свих категорија, осим
субјекта из тачке 2., подтачке 2. алинеја 6. ове Наредбе

5)
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трговинама, осим субјекта из тачке 2, подтачка 1.
алинеја 1, 2. и 3. ове наредбе,
свадбеним салонима,
фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и
сличним облицима организовања),
дјечијим играоницама,
спортским дворанама и салама,
затвореним базенима, велнес и спа центрима и сличним
облицима организовања, стадиону „Полице“ и стадиону
малих игара „Александар Маслеша“.
1) Ограничава се рад:
у трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часова могу
радити само трговине прехране/робе широке потрошње
и апотеке и пољопривредне апотеке ако се налазе у
тржном центру,
трговинама прехране/робе широке потрошње, пољопривредним апотекама, трговинама сточне хране и тргови-нама на велико од 07,00 до 18,00 часова,
субјектима који обављају дјелатност производње
хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у
погледу продаје њихових производа) - од 07:00 до 18:00
часова,
Рад у субјектима из подтачке 1. ове тачкe организовати
уз предузимање сљедећих мјера:
ограничити број људи који истовремено могу бити
присутни у затвореном продајном простору, тако да се
на улазу регулише број особа које истовремено могу
улазити,
испред благајни означити и организовати размак
између купаца од најмање један метар,
у затвореном продајном простору омогућити брз проток
купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције и
повишене хигијене,
у објекату јавне кухиње – дозвољен рад преко шалтера
без услуживања/послуживања у објектима,
достава животних намирница је дозвољена од 07,00 до
18,00 часова уз максималне мјере хигијене и
сигурности које ће контролисати контролни органи,
хотели, мотели и хостели – могу пружати услуге у свом
простору за своје госте, а услуге хране и пића само за
госте хотела, мотела и хостела,
бензинске пумпе, без ограничења када је у питању
продаја горива и других нафтних деривата и плина, са
ограничењем за дио бензинске пумпе у којој је
смјештен продајни објекат – од 07,00 до 18,00 часова.
У случају непоштовања мјера које се односе на број
присутних људи у затвореном простору, непоштовања
потребног размака, мјера дезинфекције и повишене
хигијене, надлежни инспекцијски органи могу изрећи
мјеру затварања објекта.
Налаже се редовна дезинфекција свих јавних објеката,
јавних површина, објеката колективног становања и
средстава јавног превоза, за шта се обавезују јавне
установе, предузећа и приватни предузетници који
пружају услуге јавног превоза на територији града
Требиња као и да о реализацији дезинфекције извјесте
Градски штаб за ванредне ситуације у року од 24 часа
од спроведене дезинфекције.
Градска управа и градске службе ће организовати свој
рад како слиједи:

Датум: 08.04.2020. год.
-

-

-

-

-

6)

-

-

-

7)
-

-

-

8)

9)

10)

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

у свим организационим јединицама Градске управе
организовати рад са минималним бројем потребних
извршилаца на лицу мјеста,
остала лица упутити на рад од куће или рад код куће,
на улазу у све службене просторије Градске управе које
пружају услуге грађанима ограничити број особа које
истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и
прављење дужих редова у затвореном простору,
одржавати растојање између грађана у затвореним
просторијама Управе од најмање један метар, уз
предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене,
у свим градским установама и предузећима, осим Дома
здравља, организовати минималан процес рада уз
извршавање свих функција, остала лица упутити на рад
код куће или од куће, обезбиједити исте мјере за
ограничавање броја улазака и задржавања у просторима
гдје се пружају услуге,
све организационе јединице, Градске установе и
предузећа дужни су редовно писано извјестити градоначелника и Градски штаб о предузетим мјерама.
Дом здравља ће реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорног надлежног
министарства при чему:
организовати се за пружање здравствене заштите
примарно особама које могу бити заражене вирусом
Корона,
приоритетно и без задршке проводити мјере анкентирања лица која су била у контакту са зараженим са
предлагањем кућне изолације за све особе првог
контакта и достављати Институту за јавно здравство и
надлежним институцијама све тражене податке у
складу са препорукама,
организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања,
давања одговора и услуге лицима које ће се јављати
због уласка у земљу на граничним прелазима,
пружање стоматолошких услуга у хитним случајевима
уз поштовање свих превентивних мјера.
Обавезују се:
сва лица која немају пребивалиште на подручју града
Требиња да се јаве на бесплатан број 121, уколико се
задржавају на територији Требиња, како би био
евидентиран њихов боравак.
припадници Службе заштите и спасавања Града
Требиња да у оквиру обављања послова из своје
надлежности користе предвиђену заштитну опрему.
сва лица која раде у привредним субјектима којима је
дозвољен рад на подручју града Требиња да користе
маске и рукавицe.
Забрањује се долазак свих привредника тј. њихових
упослених који долазе из градова у којима је
регистрован вирус Корона, да обављају послове на
подручју града Требиња, а чији се послови могу
одгодити за наредни период.
Задужују се надлежни инспекцијски органи да у
провођењу ове наредбе обезбиједе поштовање исте од
стране свих напријед наведених субјеката.
О извршењу задатака из ове наредбе, органи из
предходне тачке, свакодневно ће извјештавати
Команданта градског штаба за ванредне ситуације.

Број: 2- Страна:
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11) Наредба број: 11-053-138/20 од 16.03.2020. године се
ставља ван снаге.
12) Ова наредба ступа на снагу одмах, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-053-138/20
Градоначелник
Датум:22.03.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 58. и 73. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и приједлога Градског штаба за
ванредне ситуације, градоначелник Града Требиња, доноси
НАРЕДБУ
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Забрањује се окупљање и заједничко кретање три или
више лица на јавним мјестима и јавним површинама
отвореног и затвореног карактера.
Изузетно од тачке 1. ове наредбе, дозвољено је
окупљање и заједничко кретање три или више лица
само уколико је неопходно да лица изврше службену
дужност или било коју радњу коју су у складу са
прописима обавезни извршити, као и радњу коју
извршавају са члановима уже породице, уз поштовање
прописане раздаљине од један метар.
Чланови уже породице у смислу ове наредбе, сматрају
се лицима са којима живе у заједничком домаћинству.
Обавезују се власници угоститељских објеката свих
категорија, да у што краћем року, а најдаље до
01.04.2020. године, уклоне столице и столове љетних
башта са јавних површина, у циљу спречавања
груписања грађана.
Обавезују се субјекти који обављају дјелатност
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача
да своје производе пакују, прије доставе/продаје, у
одговарајуће ПВЦ и папирне кесе.
Задужују се надлежни инспекцијски органи да у
провођењу ове наредбе обезбиједе поштовање исте од
стране свих напријед наведених субјеката.
О извршењу задатака из ове наредбе, органи из
предходне тачке, свакодневно ће извјештавати
Команданта градског штаба за ванредне ситуације.
Сва предходно донешена акта градоначелника, која
нису стављена ван снаге новим актом, а тичу се
провођења мјера за спречавање и сузбијање заразних
болести, те заштите и спасавања становништва,
примјењују се и након ступања на снагу ове Наредбе.
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и
примјењује се од 30.03.2020. године, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:11-053-138/20
Градоначелник
Датум:30.03.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

Датум: 08.04.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 58. и 73. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а у складу са Закључком
Републичког штаба за ванредне ситуације, о обавезном
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване
новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској,
број: 11-2/20 од 30.03.2020. године и приједлога Градског
штаба за ванредне ситуације, градоначелник Града
Требиња, доноси
НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
подручју града Требиња
Остају на снази све раније донесене наредбе
градоначелника Града Требиња о забранама и
ограничењима изузев:
1) Трговинама бијелом техником, водоматеријалом и
санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамике, боја и лакова, којима се
дозвољава рад.
2) Трговине из предгходне алинеје могу свој рад да
организују у времену од 07,00 до 15,00 часова радним
даном и суботом. За рад недјељом примјењују се
одредбе Одлуке о радном времену трговинских, занатских, услужних и других објеката и дјелатности на
подручју града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 6/13, 4/17, 3/18 и 4/19).
2. Сви субјекти из тачки 1. овог Закључка, дужни су
организовати рад уз обавезно предузимање мјера
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске" за спречавање појаве и
ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
3. Забрањује се рад градске пијаце на Тргу слободе.
4. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и
примјењује се од 01.04.2020. године, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 58. и 73. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и приједлога Градског штаба за
ванредне ситуације, градоначелник Града Требиња, доноси
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НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
подручју града Требиња
1.

2.

1.

Број:11-053-138/20
Градоначелник
Датум:01.04.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

Број: 2- Страна:

3.

4.

5.

У циљу спречавања појаве и ширења вируса корона
COVID-19 у граду Требињу, забрањује се свим
привредним субјектима са територије града Требиња,
снабдијевање свих продајних објеката робом из
општине Чапљина, због потврђеног присуства вируса
корона COVID-19 у поменутој општини. Забрана ће
бити на снази до сриједе 08.04.2020. године до 20,00
часова, с могућношћу продужења док се не утврди
епидемиолошка ситуација у општини Чапљина.
У циљу спријечавања појаве и ширења вируса корона
COVID-19 у граду Требињу, забрањује се свим лицима
који имају пребивалиште/боравиште у граду Требињу
кретање изван територије града, до сриједе 08.04.2020.
године до 20,00 часова. Забрана се не односи на лица
која посједују дозволу за кретање издату од МУП-а или
потврду о потреби кретања због несметаног обављања
процеса рада издату од стране послодавца.
Сва лица која улазе на територију града Требиња дужна
су да свој долазак најаве на број 121, уз образложење
разлога доласка.
Сви привредни субјекти који послују на територији
града Требиња дужни су најавити пријем робе
Градском штабу за ванредне ситуације града Требиња,
на број 121. Пријем робе се може извршити искључиво
уз присуство представника Градског штаба за ванредне
ситуације, уз претходну најаву тачне сатнице доласка
робе.
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и
примјењује се од 05.04.2020. године, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:11-053-138/20
Градоначелник
Датум:05.04.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 58. и 73. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и Закључка Републичког штаба за
ванредне ситуације Републике Српске, а на приједлог
Градског штаба за ванредне ситуације градоначелник Града
Требиња, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Поводом епидемиолошке ситуације са „COVID-19“ –
вирусом корона, а у циљу провођења мјера за спречавање и
сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања
становништва градоначелник Града Требиња, у складу са
закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације и
приједлога Градског штаба за ванредне ситуације Града
Требиња, налаже:

Датум: 08.04.2020. год.
-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Формирање Координационог тима за подршку ЈЗУ
„Болница“ Требиње и ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње
Обраћање надлежним институцијама БиХ и Републике
Српске и тражење затварања ГП Иваница, јер на истом
није успостављен карантин у шаторима од стране
Оружаних снага БиХ, у складу са Одлуком
Предсједништа БиХ од 18. марта 2020. године.

II
Објекат на Тулима – Дом извиђача ставља се на
располагање за смјештај лица за која је утврђено да су
поступила супротно мјерама кућне изолације, односно
карантина као и за сва остала лица за које постоји потреба
смјештаја у овај објекат на основу процјене надлежних
органа.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-053-138/20
Градоначелник
Датум:22.03.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 58. и 73. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) а на приједлог Градског штаба за
ванредне ситуације, градоначелник Града Требиња, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Координационог тима за подршку ЈЗУ
„Болница“ Требиње и ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње
I
Поводом епидемиолошке ситуације са „COVID-19“ –
вирусом корона, а у циљу провођења мјера за спречавање и
сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања
становништва, градоначелник Града Требиња формира
Координациони тим за подршку ЈЗУ „Болница“ Требиње и
ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње (у даљем тексту:
Координациони тим), у који се именују сљедеће особе:
1. Стеван Бекан – шеф Координационог тима
2. Љубица Миљановић, члан
3. Бранка Драшковић, члан
4. Ђорђе Јелић, члан
5. Предраг Врећа, члан
6. Радован Тодоровић, члан
7. Спасо Радовић, члан.
II
Задатак Координационог тима из тачке I овог рјешења је да
обезбиједи:
- Подршку очувању здравственог система и заштите
радника ЈЗУ „Болница“ Требиње и ЈЗУ „Дом здравља“
Требиње, а све у вези са актуелном епидемиолошком
ситуацијом спречавања појаве и ширења вируса корона
(COVID-19).

-

-
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Доношење мјера у организацији процеса рада у вријеме
трајања ванредне ситуације и опасности од појаве
вируса корона.
Обезбиједи и предузме све потребне мјере и радње у
циљу повећања одговорности према раду и радним
обавезама медицинског и немедицинског особља,
безбједности и сигурности запослених у здравственим
установама и предложи мјере Штабу у случају
непоштовања истих.
Сарадњу са републичким штабом за ванредне
ситуације, Владом РС, Институтом за јавно здравство,
ресорним министарствима, обезбиједи потребне
количине материјала и опреме за функционисање у
условима ванредног стања и потреба.

III
Обавезују се Координациони тим да о свим преузетим
мјерама и уоченим неправилностима, у што краћем року,
извјести Градски штаб за ванредне ситуације Града
Требиња.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-053-131/20
Градоначелник
Датум:23.03.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 58. и 73. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Закључка о спровођењу и
организовању мјера обавезног карантина за реаговање на
појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19)
Републици Српској, број 07-11/20 од 23.03.2020. године, а у
вези са Упутством за организацију и спровођење карантина
на граничном прелазу и у локалној заједници и приједлога
Градског штаба за ванредне ситуације градоначелник Града
Требиња, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о формирању Тима за управљање карантином
I
Поводом епидемиолошке ситуације са „COVID-19“ –
вирусом корона, а у циљу провођења мјера за спречавање и
сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања
становништва градоначелник Града Требиња, у складу са
закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације,
Упутством за организацију и спровођење карантина на
граничном прелазу и у локалној заједници и приједлога
Градског штаба за ванредне ситуације Града Требиња,
формира Тим за управљање карантином на подручју града
Требиња, у сљедећем саставу:
1. Миљан Томашевић, представник Градска цивилна
заштита,

Датум: 08.04.2020. год.
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Милош Слијепчевић, здравствени радник Дом здравља
Требиње,
3. Веселин Милићевић, представник МУП-а РС, ПС
Требиње.
II
1) Чланови Тима из тачке I овога рјешења обављају
активности управљања карантином на подручју града
Требиња у складу са својим надлежностима и
комуницирају са надлежним службама Града Требиња и
Републике Српске.
2) За свој рад одговарају Градском штабу за ванредне
ситуације Града Требиња.
2.

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-053-146/20
Датум:25.03.2020. године

Градоначелник
Мирко Ћурић,с.р.

__________________________________________________________________________

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 58. и 73. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Закључкa о уступању просторија
основних и средњих школа и ђачких домова Републичког
штаба за ванредне ситуације, број: 09-8/20 од 26.03.2020.
године и Сагласности Министарства просвјете и културе,
број: 07.04/052-2475-1/20 од 30.03.2020. године, а на
приједлог Градског штаба за ванредне ситуације градоначелник Града Требиња, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Поводом епидемиолошке ситуације са „COVID-19“ –
вирусом корона, а у циљу провођења мјера за спречавање и
сузбијање заразних болести, у складу са Закључком о
уступању просторија основних и средњих школа и ђачких
домова Републичког штаба за ванредне ситуације, те
добијене сагласности Министарства просвјете и културе,
објекат ЈУ „Дом ученика“ Требиње ставља се на
располагање за смјештај лица за које је одређена мјера
карантина.
II
Руковођење карантином обављају лица именована
Рјешењем Тима за управљање карантином број: 11-053146/20 од 25.03.2020.године.
III
1) Чланови Тима из тачке II овог рјешења обављају
активности управљања карантином на подручју града
Требиња у складу са својим надлежностима и
комуницирају са надлежним служабама Града Требиња
и Републике Српске.
2) За свој рад одговарају Градском штабу за ванредне
ситуације Града Требиња.
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IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-053-146/20
Датум:30.03.2020. 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),
Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2020. годину
(„Службени гласник Града Требиња“, број 10/19) и
приједлога Одјељења за друштвене дјелатности број:
ИД/10-218-2019 од 24.12.2019. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
О Д Л У К У
о расподјели гранта дефинисаног као
„грант за суфинансирање пројеката из социјално –
хуманитарних активности“
I
Грант дефинисан као „грант за суфинансирање пројеката из
социјално – хуманитарних активности“ планиран Буџетом
Града Требиња за 2020. годину, у укупном износу од
137.500,00 КМ, а у оквиру Одјељења за друштвене
дјелатности, распоређује се како слиједи:
- грант Градској организацији Црвеног крста Требиње у
износу од 75.000,00 КМ,
- грант Удружењу за хуманитарну помоћ „Имарет“ у
износу од 2.500,00 КМ,
- грант ЕЗХиП за Народну кухињу у износу од 60.000,00
КМ.
II
1) 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 Града Требиња на програм утрошка
планираних средстава које ће сачинити корисници
грантова.
2) Епархија Захумско Херцеговачка и Приморска, ЈУ
„Центар за социјални рад“ Требиње и Град Требиње
закључиће Споразум о условима и начину кориштења
средстава планираних за Народну кухињу.
III
Ову одлуку ће реализовати Одјељење за финансије у
сарадњи са Одјељењем за друштвене дјелатности.
IV
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-13/20
Датум:17.02.2020. године

Градоначелник
Мирко Ћурић,с.р.

__________________________________________________________________________

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), а у вези са чланом 58. и 73. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Градоначелник Града Требињa
донио је

Датум: 08.04.2020. год.
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ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане помоћи породицама
погинулих бораца, ратним војним инвалидима и
незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске прве, друге и треће категорије
I
1) Овом одлуком врши се додјела једнократне новчане
помоћи породицама погинулих бораца, ратним војним
инвалидима и незапосленим борцима одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске прве, друге и треће
категорије који имају пребивалиште у Требињу
непрекидно три године.
2) Средства за једнократну новчану помоћ обезбјеђују се у
Буџету Града Требиња за потребе плаћања:
- дијела трошкова сахране члана породице погинулог
борца у Одбрамбено – отаџбинском рату Републике
Српске,
- обиласка гроба породице погинулог борца у
Одбрамбено - отаџбинском рата Републике Српске,
- лијечење члана породице погинулог борца Одбрамбено
- отаџбинског рата Републике Српске, односно набавка
лијекова неопходних за лијечење члана породице погинулог борца који је корисник породичне инвалиднине,
- лијечење ратног војног инвалида, односно набавка
лијекова за лијечење ратног војног инвалида који је
рањен, повријеђен или оболио у Одбрамбено –
отаџбинском рату Републике Српске,
- лијечење, односно набавка лијекова неопходних за
лијечење незапосленог борца ВРС 1, 2. и 3. категорије
учесника у Одбрамбено – отаџбинском рату Републике
Српске.
II
1) Једнократна новчана помоћ из тачке I, подтачка 2.
алинеја 1. ове Одлуке додјељује се у висини од 400,00
КМ на име плаћања дијела трошкова сахране члана
породице погинулог борца у Одбрамбено – отаџбинском рату Републике Српске.
2) Накнада трошкова обиласка гроба погинулог борца у
Одбрамбено - отаџбинском рату Републике Српске из
тачке I, подтачка 2. алинеја 2. ове одлуке додјељује се у
висини повратне карте до мјеста гдје је борац сахрањен
и то једном у току календарске године.
3) Накнада трошкова лијечења, односно плаћање
трошкова превоза у сврху лијечења члана породице
погинулог борца у Одбрамбено – отаџбинском рату
Републике Српске, ратног војног инвалида који је
рањен, повријеђен или оболио у Одбрамбено –
отаџбинском рату, чија мјесечна примања не прелазе
износ од 300,00 КМ по члану породичног домаћинства,
те борца 1, 2. и 3. категорије учесника у Одбрамбено отаџбинском рату Републике Српске који је незапослен,
а иста се обезбјеђује у висини до 400,00 КМ један пут у
току календарске године.
4) Члану породице погинулог борца, ратном војном
инвалиду и борцу 1, 2. и 3. категорије учеснику у
Одбрамбено - отаџбинском рату Републике Српске, а
који је оболио од тешког малигног обољења које
захтијева провођење хемиотерапије, односно радиотерапије уз мишљење надлежног љекара, може се
додијелити једнократна новчана помоћ у висини до
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400,00 КМ, без обзира на услове из предходне
подтачке.
III
1) Једнократна новчана помоћ из тачке II подтачке 1, 2, 3.
и 4. ове одлуке додјељује се на захтјев лица која
испуњавају услове за додјелу.
2) Лица којима је једнократна новчана помоћ додијељена
путем Градске управе Града Требиња из других извора
не могу остварити исто право на основу ове Одлуке.
IV
1) Захтјев за новчану помоћ доставља се Одјељењу за
борачко - инвалидску заштиту Града Требиња путем
Центра за услуге грађанима.
2) Уз захтјев се подноси:
- доказ о пребивалишту (потврда ЦИПС-а),
- рјешење о статусу члана породице погинулог борца,
ратног војног инвалида, односно рјешење о признатом
статусу борца 1, 2, и 3. категорије,
- извод из матичне књиге умрлих (за умрлог члана
породице погинулог борца),
- потврда односно рачун о висини трошкова сахране,
путна карта за обилазак гроба погинулог борца
Одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске,
- путна карта на име одлазка на лијечење по упутници
надлежне здравствене установе, односно плаћање
трошкова лијечења које не подлијеже ослобађању
партиципације,
- медицинска документација,
- кућна листа,
- доказ о незапослености члана породичног домаћинства,
односно Потврда о висини примања,
- рачун о набавци лијекова не старијих од шест мјесеци.
V
1) О додјели једнократне новчане помоћи по основу ове
одлуке одлучује Комисија коју именује градоначелник
на приједлог начелника Одјељења за борачко
инвалидску заштиту.
2) Комисију чине предсједник и два члана.
3) На основу одлуке Комисије начелник Одјељења за
борачко инвалидску заштиту доноси закључак по
основу кога се врши исплата.
4) Комисија подноси извјештај о додјели једнократне
новчане помоћи начелнику Одјељења свака 3 мјесеца.
VI
На основу закључка, исплату одобрене помоћи врши
Oдјељење за финансије Градске управе Града Требиња са
рачуна буџета предвиђеног за додјелу осталих помоћи
породицама погинулих бораца.
VII
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
додјели једнократне новчане помоћи породицама
погинулих бораца, ратним војним инвалидима и
незапосленим борцима Одбрамбено – отаџбинског рата
Републике Српске прве, друге и треће категорије
(„Службени гласник Града Требиња“, број 4/18).
VIII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.

Датум: 08.04.2020. год.
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Број:11-022-14/20
Градоначелник
Датум:25.02.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 25. став 2. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12, 90/16 и
94/19), а у вези са чланом 8. Правилника о утврђивању
способности лица у поступку остваривања права из
социјалне заштите и утврђивања функционалног стања
корисника („Службени гласник Републике Српске“, број
116/12 и 111/13) 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 измјени и допуни Одлуке о именовању Првостепене
стручне комисије за утврђивање способности лица у
поступку остваривања права из социјалне заштите и
утврђивања функционалног стања корисника
I
У Одлуци о именовању Првостепене стручне комисијe за
утврђивање способности лица у поступку остваривања
права из социјалне заштите и утврђивања функционалног
стања корисника („Службени гласник Града Требиња“, број
1/17 и 7 /17) у тачки II подтачка 3 мијења иза ријечи: „Борис
Живак, дипломирани социјални радник“ додају се ријечи
„7. др Горан Андријашевић, уролог“.
II
У тачки VI подтачка 3. мијења се и гласи: „Нето накнада за
рад сваком члану Комисије и координатору износи 10,00
КМ по лицу за које се врши процјена“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-15/20
Градоначелник
Датум:04.03.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 58. став 1. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“, број 37/12, 90/16 и
94/19), а у вези са чланом 16. Правилника о процјени
потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у
развоју („Службени гласник Републике Српске“, број
117/12 и 16/18) 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 измјенама Одлуке о именовању Првостепене стручне
комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју
I
У Одлуци о именовању Првостепене стручне комисије за
процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са
сметњама у развоју („Службени гласник Града Требиња“,
број 4/18 и 5/18) у тачки II ријечи: „Наташа Лучић,
дипломирани педагог“, мијењају се ријечима: „Ивана
Тасовац, дипломирани педагог“.
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II
У тачки VI подтачка 3. мијења се и гласи: „Нето накнада за
рад сваком члану Комисије и координатору износи 10,00
КМ по лицу за које се врши процјена.“
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-17/20
Градоначелник
Датум:09.03.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) и чл. 58. и 73. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/19), градоначелник Града Требиња,
дана 12.03.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о условима, начину и висини новчане дознаке за
новорођено дијете у 2020. години
I
1) Овом одлуком уређују се услови, начин остваривања и
висина новчане дознаке за новорођено дијете.
2) Дознака за новорођено дијете је новчани износ на који
има право родитељ или законски старатељ.
II
Услови за остваривање права из подтачке 2. претходне
тачке су:
- да је дијете живорођено у периоду од 01.01.2020. до
31.12.2020. године,
- да је дијете уписано у матичне књиге Републике Српске,
- корисник дознаке држављанин Републике Српске - БиХ
са пребивалиштем на подручју града Требиња најмање 2
(двије) године, непрекидно у односу на дан рођења
дјетета.
III
1) Висина новчане дознаке за новорођено дијете износи:
за прворођено дијете:
150,00 КМ
за другорођено дијете:
300,00 КМ
за трећерођено дијете:
500,00 КМ
за четврторођено и свако наредно дијете: 800,00 КМ
2) Висина новчане дознаке, уколико један родитељ није
запослен (активан тражилац посла или редован студент)
на дан рођења дјетета, множи се са коефицијентом 1,5.
3) Висина новчане дознаке, уколико су оба родитеља
незапослена (активни тражиоци посла или редовни
студенти) на дан рођења дјетета, множи се
коефицијентом 3.
IV
1) Захтјев за остваривање права на новчану дознаку за
новорођено дијете, родитељ или законски старатељ
дјетета подноси Одјељењу за друштвене дјелатности,
на обрасцу који је саставни дио ове одлуке, путем
протокола Градске управе.
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2) Подносилац захтјева је дужан поднијети захтјев
најкасније у року од 3 мјесеца од дана рођења дјетета, у
супротном се исти неће разматрати.
3) Уз захтјев је потребно приложити:
- Увјерење о пребивалишту/боравишту са подацима о
свим адресама које се воде у евиденцији
пребивалишта/боравишта
(образац
ПБ4А)
за
подносиоца захтјева,
- Извод из матичне књиге рођених Републике Српске БиХ за новорођено дијете, односно дијете на које се
остварује право и за свако претходно рођено дијете у
породици или ван ње уколико подносилац захтјева има
старатељство (брига и старање),
- доказ о старатељству над новорођеним дјететом или
претходно рођеном дјецом (у случају старатељства),
- Потврда надлежног органа о радном статусу родитеља
(активни тражиоци посла) или потврда о редовном
студирању, уколико један или оба родитеља нису
запослена на дан рођења дјетета,
- фотокопију текућег рачуна подносиоца захтјева.
V
Одјељење за друштвене дјелатности, након обраде захтјева
из претходног члана, доставља градоначелнику приједлог
рјешења, ради доношења одговарајућег акта за реализацију
захтјева.
VI
Средства за провођење ове Одлуке обезбијеђена су у Буџету
Града Требиња за 2020. годину, на позицији 4161- дознаке
грађанима – дознаке за новорођенчад.
VII
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука
о условима, начину и висини новчане дознаке за
новорођено дијете у 2020. години број: 11-022-66/19 од
25.12.2019. године („Службени гласник Града Требиња“,
број 10/19).
VIII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се у
„Службеном гласнику Града Требиња“ и важи за
новорођену дјецу рођену до 31.12.2020. године.
Број:11-022-18/20
Градоначелник
Датум:12.03.2020. 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: 04-400-606-1/19 од 30.12.2019. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањују сљедеће позиције:
- позиција 4111 дефинисана као „расходи за бруто плате“
за износ од 4.000,00 КМ,

Број: 2- Страна:
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позиција 4112 дефинисана као „расходи за бруто
накнаде“ за износ од 4.000,00 КМ
а увећавају позиције:
- позиција 4113 дефинисана као „расходи за накнаду
плата за вријеме боловања“ за износ од 5.000,00 КМ,
- позиција 6381 дефинисана као „остали издаци из
трансакција са другим јединицама власти“ за износ од
3.000,00 КМ,
све у оквиру Буџета буџетског корисника ЈУ „Центар за
социјални рад“ 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:11-400-51/20
Датум:04.02.2020. 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 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: 04-400-589-2/19 од 30.12.2019. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
позиција 4126 – дефинисана као „расходи по основу
путовања и смјештаја“ умањује за износ од 1.400,00 КМ, а
увећава позиција 4112 – дефинисана као „расходи за бруто
накнаде“ за износ од 1.400,00 КМ, а све у оквиру Буџета
буџетског корисника ЈУ „Техничка школа“ 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:11-400-62/20
Датум:04.02.2020. 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 2020. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/19), а на основу сагласности на
реалокацију Одјељења за финансије број: ИД-06-33-2020 од
06.02.2020. године, градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањује сљедећа позиција у оквиру Одјељења за просторно
уређење:
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5111 – саобраћајница у Сјеверном логору – фаза 2 у
износу од 50.000,00 КМ,
а увећава сљедећа позиција у оквиру Одјељења за
просторно уређење:
- 4127 - расходи за стручне услуге у износу од 50.000,00
КМ.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
-

Број: 2- Страна:
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III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањују сљедеће позиције:
- позиција 4129 дефинисана као „остали непоменути
расходи“ за износ од 2.000,00 КМ,
- позиција 4112 дефинисана као „расходи за бруто
накнаде“ за износ од 440,00 КМ
а увећава позиција:
- 4111 дефинисана као „расходи за бруто плате
приправника“ за износ од 2.440,00 КМ,
а све у оквиру Буџета буџетског корисника Матична
музејска установа „Музеј Херцеговине“ Требиње.

Број:11-400-83/20
Датум:06.02.2020. године

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

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), а на основу сагласности
на реалокацију Одјељења за финансије број: ИД-06205/2019 од 27.12.2019. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањују сљедеће позиције у оквиру Одјељења за стамбене
комуналне послове:
- 4152 – грант за суфинансирање уређења фасада за износ
од 14.320,00 КМ,
- 4129 – остали некласификовани расходи за износ од
100,00 КМ
а увећавају сљедеће позиције у оквиру Одјељења за
стамбено комуналне послове:
- 4122 – расходи за остале комуникационе услуге за
износ од 100,00 КМ,
- 4128 – расходи за услуге одржавања јавних површина
(расходи по основу утрошка електричне расвјете на
јавним површинама) за износ од 14.320,00 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:11-400-87/20
Градоначелник
Датум:06.02.2020. 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 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: 04-400-77-1/2020 од 06.02.2020. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-92/20
Градоначелник
Датум:13.02.2020. 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 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: 04-400-70-1/2020 од 06.02.2020. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањују сљедеће позиције:
- позиција 4111 дефинисана као „расходи за бруто плате“
за износ од 470,00 КМ,
- позиција 4113 дефинисана као „расходи за накнаду
плата за вријеме боловања“ за износ од 490,00 КМ,
- позиција 4126 дефинисана као „расходи по основу
путовања“ за износ од 250,00 КМ,
- позиција 5113 дефинисана као „издаци за набавку
опреме“ за износ од 1.500,00 КМ,
- позиција 6381 дефинисана као „остали издаци из
трансакција са другим јединицама власти“ за износ од
3.100,00 КМ,
а увећава позиција:
- 4129 дефинисана као „остали непоменути расходи“ за
износ од 5.810,00 КМ,
а све у оквиру Буџета буџетског корисника ЈУ „Дом
младих“ 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:11-400-91/20
Датум:14.02.2020. године

Градоначелник
Мирко Ћурић,с.р.

__________________________________________________________________________

Датум: 08.04.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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 2020. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/19), а на основу сагласности на
реалокацију Одјељења за финансије број: ИД-06-36-2020 од
06.02.2020. године, градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањују сљедећа позиција у оквиру Стручне службе
Градоначелника:
- 4152 – грантови у земљи за суфинансирање пројеката
од интереса за Град у износу од 5.850,00 КМ,
а увећава сљедећа позиција у оквиру Одјељења за
просторно уређење:
- 5112 – издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката у износу
од 5.850,00 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:11-400-116/20
Градоначелник
Датум:19.02.2020. 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 привреду
број: ИД-04-10-2020 од 21.02.2020. године, градоначелник
Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈП „Радник“ д.о.о. Требиње на План и
програм рада усклађен са средствима одобреним Буџетом
Града Требиња за 2020. годину (План и програм број: 46/20
од 20.02.2020. 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:11-400-122/20
Градоначелник
Датум:24.02.2020. 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 извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/19), а на основу сагласности на

Број: 2- Страна:
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реалокацију Одјељења за финансије број: ИД-06-45-2020 од
14.02.2020. године, градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањујe сљедећа позиција у оквиру Стручне службе
Градоначелника:
- 4127 – расходи за стручне услуге у износу од 3.000,00
КМ,
а увећава сљедећа позиција у оквиру Стручне службе
Градоначелника:
- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме у износу
од 3.000,00 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:11-400-127/20
Градоначелник
Датум:25.02.2020. 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: 10-61-40/19 од 25.02.2020. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ ОШ „Јован Јовановић Змај“ Требиње
на План утрошка средстава гранта планираних Буџетом
Града за 2020. годину, и то 3.000,00 КМ за школска
такмичења и 1.000,00 КМ за општински план инклузије
(План број: 01-763/2019 од 25.10.2019. 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:11-61-7/20
Градоначелник
Датум:26.02.2020. 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 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: 06-48-2020 од 20.02.2020. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК

Датум: 08.04.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањују сљедеће позиције:
у оквиру ЈУ „Дом младих“ Требиње
- 4124 – расходи за материјал за посебне намјене за износ
од 305,00 КМ,
- 4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 370,00
КМ,
- 4126 – расходи по основу путовања и смјештаја за
износ од 305,00 КМ,
ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа Града
Требиња“ Требиње
- 4129 - остали непоменути расходи за износ од 700,00
КМ,
ЈУ „Требињеспорт“ Требиње
- 6311 – издаци по основу пореза на додату вриједност за
износ од 854,00 КМ,
Одјељења за финансије
- 4112 – расходи за бруто накнаде за износ од 2.443,00
КМ,
а увећавају позиције:
у оквиру ЈУ „Дом младих“ Требиње
- 4122 – расходи по основу утрошка електричне енергије
комуналних комуникационих и транспортних услуга за
износ од 422,00 КМ,
- 4123 – расходи за режијски материјал за износ од
368,00 КМ,
- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 190,00
КМ,
ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа Града
Требиња“ Требиње,
- 4122 – расходи по основу утрошка електричне енергије,
комуналних комуникационих и транспортних услуга за
износ од 700,00 КМ,
ЈУ „Требињеспорт“ Требиње
- 4122 – расходи по основу утрошка електричне енергије,
комуналних комуникационих и транспортних услуга за
износ од 2.258,00 КМ,
- 4126 – расходи по основу путовања и смјештаја за
износ од 185,00 КМ,
- 4129 – остали непоменути расходи за износ од 854,00
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:11-400-129/20
Датум:26.02.2020. 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-06-55-2020 од 26.02.2020. године, градоначелник
Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК

Број: 2- Страна:
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I
Даје се сагласност ЈУ „Техничка школа“ Требиње на План
утрошка средстава планираних за набавку нефинансијске
имовине Буџетом Града за 2020. годину (План број: 01-541/20 од 06.02.2020. 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:11-400-82/20
Градоначелник
Датум:26.02.2020. 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 финансије
број: ИД-06-55-2020 од 26.02.2020. године, градоначелник
Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Центар средњих школа“ Требиње на
План утрошка средстава планираних за набавку нефинансијске имовине Буџетом Града за 2020. годину (План број:
03-81/1-20 од 13.02.2020. 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:11-400-103/20
Градоначелник
Датум:26.02.2020. 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 финансије
број: ИД-06-55-2020 од 26.02.2020. године, градоначелник
Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње
на План утрошка средстава планираних за набавку
нефинансијске имовине Буџетом Града за 2020. годину
(План број: 03-400-1.1/20 од 12.02.2020. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

Датум: 08.04.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-108/20
Градоначелник
Датум:26.02.2020. 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-03-66/2020 од 26.02.2020. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ВД „Ластва“ Ушће на План утрошка
средстава планираног Буџетом Града Требиња за 2020.
годину (План број: 01-01/20 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:11-400-131/20
Градоначелник
Датум:26.02.2020. 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 захтјева Одјељења за борачко
инвалидску заштиту број: ИД/08-40/20 од 27.02.2020.
године, градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Градској борачкој организацији Требиње
на План утрошка средстава гранта обезбијеђеног Одлуком
градоначелника број: 11-022-2/20 од 28.01.2020. године
(План број: 31-02/20 од 26.02.2020. 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:11-400-134/20
Градоначелник
Датум:27.02.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

Број: 2- 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 друштвене
дјелатности број: 10-400-130/20 од 28.02.2020. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Требиње на План
утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града за
2020. годину, и то 3.000,00 КМ за школска такмичења,
1.000,00 КМ за општински план инклузије и 3.000,00 КМ за
„дјецу националних мањина – Роме“ (План број: 45/20 од
21.02.2020. 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:10-400-130/20
Датум:03.03.2020. 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 друштвене
дјелатности број: 10-400-136/20 од 02.03.2020. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ ОШ „Свети Василије Острошки“
Требиње на План утрошка средстава гранта планираних
Буџетом Града за 2020. годину, и то 3.000,00 КМ за школска
такмичења и 1.000,00 КМ за општински план инклузије
(План број: 01-58-1/20 од 26.02.2020. 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:10-400-136/20
Датум:03.03.2020. 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 извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/19), а на основу сагласности на
реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-0661-2020 од 02.03.2020. године, градоначелник Града
Требиња, донио је

Датум: 08.04.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањујe сљедећа позиција у оквиру Одјељења за општу
управу:
- 4125 – расходи за текуће одржавање у износу од
43.000,00 КМ,
а увећава сљедећа позиција у оквиру Одјељења за општу
управу:
- 5112 – издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката у износу од
43.000,00 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:11-400-158/20
Градоначелник
Датум:04.03.2020. 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: 10-400-5/20 од 04.03.2020. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Удружењу за хуманитарну помоћ
„Имарет“ Требиње на План утрошка средстава гранта
дефинисаног као „грант за суфинансирање пројеката из
социјално – хуманитарних активности“ планираног
Буџетом Града Требиња за 2020. годину (План од
19.01.2020. 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:10-400-5-1/20
Градоначелник
Датум:05.03.2020. 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: 10-400-133/20 од 02.03.2020. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК

Број: 2- Страна:
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I
Даје се сагласност Градској организацији Црвеног крста
Требиње на План утрошка средстава гранта одобреног
Одлуком о расподјели гранта дефинисаног као „грант за
суфиннасирање пројеката из социјално – хуманитарних
активности“ на износ од 75.000,00 КМ (План утрошка
средстава гранта за 2020. годину).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:10-400-133-1/20
Градоначелник
Датум:04.03.2020. 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 финансије
број: ИД-06-73-2020 од 12.03.2020. године, градоначелник
Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Културни центар“ Требиње на План
утрошка средстава за набавку нефинансијске имовине
планираних Буџетом Града за 2020. годину (План број:
187/20 од 10.03.2020. 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:11-400-188/20
Градоначелник
Датум:16.03.2020. 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), а на основу сагласности
на реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД06-76-2020 од 17.03.2020. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањује сљедећа позиција у оквиру Одјељења за финансије:
- 6311 – издаци по основу ПДВ-а за износ од 33.000,00
КМ,
а увећавају позиције:

Датум: 08.04.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

у оквиру Одјељења за општу управу:
- 4122 – расходи по основу утрошка енергије,
комуналних и комуникационих услуга за износ од
4.700,00 КМ,
- 4123 – расходи за режијски материјал за износ од 5.800
КМ,
- 4129 – остали некласификовани расходи за износ од 500
КМ,
у оквиру Одјељења за финансије:
- 4127 – Расходи за стручне услуге за износ од 8.500 КМ,
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ
од 3.400 КМ,
у оквиру Одјељења за борачко инвалидску заштиту:
- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 600 КМ,
- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ
од 1.900 КМ,
у оквиру Територијалне ватрогасне јединице:
- 4125 – расходи за текуће одржавање 7.600,00 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:11-400-203/20
Градоначелник
Датум:18.03.2020. 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 извршењем одредаба Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/19), а на основу сагласности на
реалокацију Одјељења за финансије број: ИД-06-76/2020 од
13.03.2020. године, градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањују позиције у оквиру Одјељења за просторно
уређење:
- 5111 – Издаци за изградњу и прибављање објеката
200.406,00 КМ,
- изградња саобраћајнице – РП Сјеверни логор за
износ од 200.406,00 КМ,
- 5117 – Издаци за нематеријалну произведену имовину
280.000,00 КМ
- техничка документација за за западну обилазницунаставак за износ од 280.000,00 КМ,
а увећавају позиције у оквиру Одјељења за просторно
уређење:
- 5111 – издаци за изградњу и прибављање објеката
443.950,00 КМ,
- зграда на Тргу слободе за износ од 90.630,00 КМ,
- Спомен соба за износ од 29.739,00 КМ,
- Тартан подлога око дјечијег игралишта за износ од
3.470,00 КМ,

Број: 2- Страна:
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Пројектна документација Стари Град за износ од
33.111,00 КМ,
- техничка документација за западну обилазницу –
наставак за износ од 280.000,00 КМ,
- У.Т. услови за изградњу фудбалског терена са
вјештачком травом у Засад пољу (Спортска
инфраструктура) за износ од 7.000,00 КМ,
5112 – Издаци за реконструкцију и инвестиционо
одржавање објеката 10.920,00 КМ,
- израда пројеката околног уређења око споменика
Његоша и Дучића за износ од 7.000,00 КМ,
- пројекат кружног тока улице Вука Мићуновића за
износ од 3.920,00 КМ,
5117 – Издаци за нематеријалну произведену имовину
15.536,00 КМ,
- РП Блаце – Абазовина за износ од 2.984,00 КМ,
- Географски информациони систем за износ од
6.000,00 КМ,
- Пројекат оборинске одводње у Виноградима за
износ од 6.552,00 КМ,
4152 – Капитални грантови јавним нефинансијским
субјектима 10.000,00 КМ,
- капитални грант за удружење корисника вода
„Завође“ за износ од 10.000,00 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:11-400-215/20
Датум:31.03.2020. 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 2020. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/19), а на основу сагласности на
реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-0686-2020 од 07.04.2020. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањује сљедећа позиција у оквиру Одјељења за просторно
уређење:
- 5111 – Издаци за изградњу и прибављање објеката
40.000,00 КМ,
- Изградња саобраћајнице – РП Сјеверни логор за износ
од 40.000,00 КМ,
а увећава сљедећа позиција у оквиру Одјељења за
просторно уређење:
- 5117 – Издаци за нематеријалну и произведену имовину
40.000,00 КМ,
- Израда идејног урбанистичко – архитектонског
рјешења просторне цјелине уз обалу ријеке
Требишњице за износ од 40.000,00 КМ.

Датум: 08.04.2020. 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:11-400-229/20
Градоначелник
Датум:07.04.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________
На основу члана 55. став 2. и 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19) у вези са чланом 58. и 73. Статута Града
Требиња („Службени гласник Републике Српске“, број 2/13,
5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња,
доноси
ПРАВИЛНИК
о стипендирању редовних студената, дјеце погинулих
бораца и редовних ученика основних и средњих школа,
дјеце ратних војних инвалида
од 1. до 4. категорије
I
Овим правилником утврђују се услови, начин, критеријуми
и поступак за додјелу стипендија редовним студентима,
дјеци погинулих бораца и редовним ученицима основних и
средњих школа са подручја града Требиња, дјеци ратних
војних инвалида од прве до четврте категорије, а чије је
пребивалиште на подручју града Требиња и чија породица
живи на подручју града Требиња дуже од годину дана.
II
Средства за стипендије обезбијеђена су у Буџету Града.
III
Редовним студентима и редовним ученицима основних и
средњих школа могу се додијелити сљедеће врсте
стипендија:
- Редовним студентима по први пут уписаним у I, II, III,
IV, V и VI годину студија, дјеци погинулих бораца,
- Стипендије редовним ученицима основних школа,
дјеци ратних војних инвалида од прве до четврте
категорије,
- Стипендије редовним ученицима средњих школа по
први пут уписаним у прву и вишу годину, дјеци ратних
војних инвалида од прве до четврте категорије.
IV
Редовним студентима, дјеци погинулих бораца, може се
додијелити стипендија за вријеме које је законом утврђено
као потребно за редовно завршавање одговарајућег студија,
а најкасније до 26 године живота.
V
За додјелу стипендија из тачке III и IV могу конкурисати
студенти, односно ученици који испуњавају сљедеће
услове:
а) да су држављани РС/БиХ,
б) да имају пребивалиште на подручју града Требиња у
непрекидном трајању дужем од једне године, прије
подношења пријаве на конкурс,

Број: 2- Страна:
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в) да су редовни ученици који похађају основну и средњу
школу у Требињу (односи се на дјецу ратних војних
инавалида од 1. до 4. категорије),
г) да су редовни студенти и да нису старији од 26 година
(односи се на дјецу погинулих бораца),
д) да не примају стипендију из других јавних извора
стипендирања.
VI
Додјела стипендија из претходне тачке врши се на основу
Јавног конкурса који расписује градоначелник.
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и
на огласној табли Града Требиња, а обавезно садржи:
а) назив и адреса органа који расписује конкурс,
б) услове и критеријуме за додјелу стипендије,
ц) потребне доказе о испуњености услова,
д) вријеме трајање конкурса.
VII
Критеријуми на основу којих се врши рангирање
приспјелих пријава редовних ученика основних и средњих
школа, дјеце ратних војних инвалида од 1. до 4. категорије
утврђују се:
1. Ученици основних школа
4 бода
2. Ученици средњих школа
а) Први разред
1 бод
б) Други разред
2 бода
в) Трећи разред
3 бода
г) Четврти разред
4 бода
3. Просјек оцјена током школовања
а) 4,00 и више
8 бодова
б) 3,00 - 3,99
6 бодова
в) 2,00 - 2,99
4 бода
4. Статус породице РВИ
а) Прва категорија инвалидности
6 бодова
б) Друга категорија инвалидности
5 бодова
в) Трећа категорија инвалидности
4 бода
г) Четврта категорија инвалидности
3 бода.
VIII
За редовне студенте, дјецу погинулих бораца рангирање
приспјелих пријава утврђује се на основу сљедећих
критерија:
1. Просјек оцјена током редовног студирања:
а) 9 и више ............................10 бодова
б) 8 – 8,99 ............................. 8 бодова
в) 7 – 7,99 .............................. 6 бодова
г) 6 – 6,99 ............................... 4 бода
2. Статус породице погинулог борца .......12 бодова.
IX
Породицама ратних војних инвалида које имају једно или
више дјеце који се редовно школују стипендија се одређује
по сљедећим критеријумима и то: за једно дијете које се
редовно школује, односно редовно студира према индексу
1,00, за друго дијете 0,90, за треће дијете 0,80 и за четврто и
више дјеце 0,70.
X
Подносиоци захтјева, редовни ученици и студенти, без
једног родитеља бодују се са 35 бодова.
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Подносиоци захтјева, редовни ученици и студенти, оба
родитеља незапослена бодују се са 30 бодова.
Подносиоци захтјева, редовни ученици и студенти, један од
родитеља незапослен бодују се са 20 бодова.
Подносиоци захтјева, редовни ученици и студенти, оба
родитеља запослена бодују се са 10 бодова.
Уколико мјесечна примања оба родитеља, у задња три
мјесеца пред расписивање Конкурса за додјелу стипендија
прелазе 1.700,00 КМ, подносилац захтјева не може
остварити право на стипендију.
XI
Право на стипендију остварују ученици, односно студенти
који имају највећи збир бодова из тачака VII, XIII, IX и X. У
случају истог броја бодова предност има ученик, односно
студент који има већи број бодова остварених по тачки X
Правилника.
XII
Градоначелник именује Комисију за додјелу стипендија од
три члана, од којих су два члана из реда службеника
Градске управе, а једног члана предлаже Градска борачка
организација.
Комисија разматра приспјеле пријаве на конкурс, утврђује
да ли подносиоци захтјева испуњавају услове конкурса и на
основу утврђених критеријума са израчунатим бројем
бодова за свако дијете појединачно утврђује прелиминарну
ранг - листу, а која се објављује на огласној табли Града и
на интернет страници Града.
У року од 8 (осам) дана од дана објављивања прелиминарне
ранг - листе на огласној табли, незадовољни подносиоци
пријаве имају право приговора градоначелнику.
Након разматрања приговора, формира се коначна ранг листа и градоначелник доноси одлуку о додјели стипендије,
која је коначна.
XIII
Прилози уз пријаву, које су редовни ученици, односно
студенти дужни доставити Комисији уз захтјев за
стипендирање су:
- потврда школе, односно факултета да је подносилац
уписан први пут као редован ђак, односно студент са
просјеком оцјена свих година учења, односно
студирања,
- копија личне карте подносиоца захтјева издата од
МУП-а РС Полицијска управа Требиње (за студенте
дјецу погинулих бораца),
- копија личних карата родитеља издатих од МУП-а РС
Полицијска управа Требиње (за дјецу ратних војних
инвалида),
- фотокопија рјешења о признатом статусу ратног војног
инвалида за дјецу РВИ-а, а за дјецу погинулигх бораца
рјешење о признатом праву на породичну инвалиднину,
- потврда да се један или оба родитеља налазе на
евиденцији незапослених лица Завода за запошљавање
РС Филијала Требиње Биро Требиње,
- потврда о просјеку примања једног или оба родитеља за
задња три мјесеца пред расписивање Конкурса за
додјелу стипендија,
- ако је неко од родитеља пензионер, увјерење Фонда
ПИО о просјечној пензији за задња три мјесеца пред
расписивање Конкурса за додјелу стипендија,
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-

овјерену изјаву родитеља да дијете не прима другу
стипендију (за дјецу ратних војних инвалида), односно
овјерену изјаву студената дјеце погинулих бораца да не
примају другу стипендију.
Сви документи се достављају у оргиналу или овјерене
фотокопије.
XIV
Захтјеви ученика, односно студената који не доставе сва
потребна документа, на основу којих ће комисија
одлучивати и утврђивати редослијед првенства, ће се
одбацити.
XV
Комисија има право провјерити вјеродостојност и тачност
сваког достављеног документа.
Ако Комисија послије провјере, утврди да достављени
подаци нису тачни или да су лажни, захтјев ће се одбацити.
Евиденцију о корисницима стипендија води Одјељење за
борачко инвалидску заштиту.
XVI
Стипендија се одобрава за вријеме које је законом утврђено
као потребно за редовно завршавање основне и средње
школе, односно редовно студирање.
Стипендија се исплаћује 10 мјесеци у току календарске
године почев од јануара мјесеца буџетске године, а
апсолвентима 6 мјесеци.
Стипендије се исплаћују путем текућег рачуна.
XVII
Мјесечни износ стипендије утврђује градоначелник
посебним актом, а на основу критерија и броја бодова који
се могу остварити и то посебно за ученике основне и
средње школе, а посебно за студенте.
XVIII
У случају да корисници стипендије не поступе по одредби
подтачке 1. ове тачке обуставиће им се исплата стипендије.
Увјерење о упису биће уважено, без обзира у коју сврху
издато.
Ученици основне и средње школе, односно студенти који у
току календарске године, а послије додјеле стипендије
поново буду уписани у исти разред или други пут обнове
исту годину студирања, немају право да наредне године
конкуришу на стипендију.
XIX
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе
Правилник о стипендирању редовних студената, дјеце
погинулих бораца и умрлих ратних војних инвалида
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/18) и
Правилник о стипендирању редовних ученика основних и
средњих школа дјеце ратних војних инвалида од 1. до 4.
категорије („Службени гласник Града Требиња“, број 3/19).
XX
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-16/20
Градоначелник
Датум:04.03.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

Датум: 08.04.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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 измјени и допуни Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Јавној установи „Центар за социјални рад
Требиње“ Требиње
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I
Даје се сагласност на Правилник о раду Јавне установе
„Агенција за развој малих и средњих предузећа Града
Требиња“ Требиње број: 34-3-01/20 од 30.01.2020. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-8-1/20
Датум:12.02.2020. године

Градоначелник
Мирко Ћурић,с.р.

__________________________________________________________________________

I
Даје се сагласност на Правилник о измјени и допуни
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Јавној установи „Центар за социјални рад
Требиње“ број: 01-12-1/20 од 11.02.2020. године.

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

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

САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјени Правилника о раду Јавне
установе „Дом младих“ Требиње

Број:11-022-9/20
Градоначелник
Датум:12.02.2020. 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 начину
обрачуна и исплате плата и других примања запослених
у Јавној установи „Агенција за развој малих и средњих
предузећа Града Требиња“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама Правилника о
начину обрачуна и исплате плата и других примања
запослених у Јавној установи „Агенција за развој малих и
средњих предузећа Града Требиња“ Требиње број: 34-201/20 од 30.01.2020. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-8/20
Датум:12.02.2020. године

Градоначелник
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 раду Јавне установе „Агенција за развој
малих и средњих предузећа Града Требиња“ Требиње

I
Даје се сагласност на Правилник о измјени Правилника о
раду Јавне установе „Дом младих“ Требиње број: 35-02/20
од 03.02.2020. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-7/20
Датум:17.02.2020. године

Градоначелник
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 и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова и радних
задатака у Јавној установи „Центар за информисање и
образовање“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији послова и
радних задатака у Јавној установи „Центар за информисање
и образовање“ Требиње број: 149/20 од 06.03.2020. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-19/20
Градоначелник
Датум:17.03.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
___________________________________________________

Датум: 08.04.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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 измјени и допуни Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста у
„Аграрном фонду Града Требиња“
I
Даје се сагласност на Правилник о измјени и допуни
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста у „Аграрном фонду Града Требиња“ број: 24/20 од
25.01.2020. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-20/20
Датум:07.04.2020. године

Градоначелник
Мирко Ћурић,с.р.

__________________________________________________________________________

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-180/19 од 04.02.2020. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-217, упис оснивања Заједнице
етажних власника, Требиње, улица Обала Луке Вукаловића
број 87.
Оснивачи: 12 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа Мирко
Ковачевић предсједник Управног одбора и замјеник Срђан
Кулаш, самостално и без ограничења. Заједницу представља
и предсједник Скупштине Слађана Шешељ и замјеник
предсједника Марина Копривица.
Број: 06-372-180/19
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 04.02.2020. године
Бојан Чворо,с.р.
___________________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-4/20 од 14.02.2020. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-218, упис оснивања Заједнице
етажних власника, Требиње, улица Републике Српске број
1.
Оснивачи: 17 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
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за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа Славко
Куљић предсједник Управног одбора и замјеник Дејан
Гргуревић, самостално и без ограничења. Заједницу
представља и предсједник Скупштине Неда Вујовић.
Број: 06-372-4/20
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 14.02.2020. године
Бојан Чворо,с.р.
___________________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Увјерења број:
06-372-5/20 од 14.02.2020. године, извршило је промјену
уписа у Регистар заједнице етажних власника стамбених
зграда, у улици Вртларска број 2 у Требињу у Регистарском
листу број: 01-040, имена нових заступника. Брише се
ранији заступник заједнице Борко Богдановић, а именује
нови Милован Крунић, који представља Скупштину
самостално и без ограничења. Заједницу заступа и Срећко
Ђерић.
Број: 06-372-5/20
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 17.02.2020. године
Бојан Чворо,с.р.
___________________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Увјерења број:
06-372-7/20 од 05.03.2020. године, извршило је промјену
уписа у Регистар заједнице етажних власника стамбених
зграда, у улици др. Левија 11 у Требињу у Регистарском
листу број: 01-041, имена нових заступника. Брише се
ранији заступник заједнице Богдан Даниловић, а именује
нови предсједник Скупштине Зоран Бокић и замјеник
Драган Даниловић,
који представљају заједницу,
самостално и без ограничења.
Број: 06-372-7/20
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 05.03.2020. године
Бојан Чворо,с.р.
___________________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-9/20 од 16.03.2020. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-219, упис оснивања Заједнице
етажних власника, Требиње, улица Церска 18.
Оснивачи: 9 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 Вера
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Милојевић предсједник Управног одбора, самостално и без
ограничења. Заједницу представља и предсједник
Скупштине Александар Драговић.
Број: 06-372-9/20
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 16.03.2020. године
Бојан Чворо,с.р.
___________________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-10/20 од 16.03.2020. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-220, упис оснивања Заједнице
етажних власника, Требиње, улица Обала Луке Вукаловића
99.
Оснивачи: 9 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 Велибор
Атељевић предсједник Скупштине Одбора, самостално и
без ограничења. Заједницу представља и замјеник
Скупштине Небојша Миливојевић.
Број: 06-372-10/20
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 16.03.2020. године
Бојан Чворо,с.р.
___________________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-11/20 од 20.03.2020. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-221, упис оснивања Заједнице
етажних власника, Требиње, улица Шумадијска 14.
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Оснивачи: 8 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 Милојка
Копривица, предсједник Скупштине, самостално и без
ограничења. Заједницу представља и замјеник Скупштине
Слађана Прцовић.
Број: 06-372-11/20
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 20.03.2020. године
Бојан Чворо,с.р.
___________________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-13/20 од 07.04.2020. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-222, упис оснивања Заједнице
етажних власника, Требиње, улица Његошева 3.
Оснивачи: 6 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 Зоран
Тадић, предсједник Скупштине, самостално и без
ограничења.
Број: 06-372-13/20
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 07.04.2020. године
Бојан Чворо,с.р.
___________________________________________________
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Наредба,
1
2. Наредба о допунама наредбе,
1
3. Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објекта и служби
на територији града Требиња,
2
4. Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објекта, служби
и лица на територији града Требиња,
3
5. Наредба,
4
6. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на подручју града Требиња,
5
7. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на подручју града Требиња,
5
8. Рјешење,
5
9. Рјешење о именовању Координационог тима за подршку ЈЗУ „Болница“ Требиње и
ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње,
6
10. Рјешење о формирању Тима за управљање карантином,
6
11. Рјешење,
7
12. Одлука о расподјели гранта дефинисаног као „грант за суфинансирање пројеката
из социјално – хуманитарних активности“,
7
13. Одлука о додјели једнократне новчане помоћи породицама погинулих бораца,
ратним војним инвалидима и незапосленим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
прве, друге и треће категорије,
7
14. Одлука о измјени и допуни Одлуке о именовању Првостепене стручне комисије за утврђивање способности
лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивања функционалног стања корисника,
9
15. Одлука о измјени Одлуке о именовању Првостепене стручне комисије за процјену потреба
и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју,
9
16. Одлука о условима, начину и висини новчане дознаке за новорођено дијете у 2020. години,
9
17. Закључак,
10
18. Закључак,
10
19. Закључак,
10
20. Закључак,
11
21. Закључак,
11
22. Закључак,
11
23. Закључак,
12
24. Закључак,
12
25. Закључак,
12
26. Закључак,
12
27. Закључак,
12
28. Закључак,
13
29. Закључак,
13
30. Закључак,
13
31. Закључак,
14
32. Закључак,
14
33. Закључак,
14
34. Закључак,
14
35. Закључак,
14
36. Закључак,
15
37. Закључак,
15
38. Закључак,
15
39. Закључак,
15
40. Закључак,
16
41. Закључак,
16
42. Правилник о стипендирању редовних студената, дјеце погинулих бораца и редовних ученика основних
и средњих школа дјеце ратних војних инвалида од 1. до 4. категорије,
17
43. Сагласност на Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Јавној установи „Центар за социјални рад Требиње“ Требиње,
19
44. Сагласност на Правилник о измјенама Правилника о начину обрачуна и исплате плата и других примања
запослених у Јавној установи „Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Требиња“ Требиње,
19
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45. Сагласност на Правилник о раду Јавне установе „Агенција за развој малих и средњих предузећа
Града Требиња“ Требиње,
46. Сагласност на Правилник о измјени Правилника о раду Јавне установе „Дом младих“ Требиње,
47. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова
и радних задатака у Јавној установи „Центар за информисање и образовање“ Требиње,
48. Сагласност на Правилник о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
у „Аграрном фонду Града Требиња“.
ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
4. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
5. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
6. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
7. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
8. 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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