СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LVII

Требиње, 24.08.2020. године

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-06133-2020 од 31.07.2020. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањују сљедеће позиције у оквиру Одјељења за
општу управу:
- 5111 - издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката
- пословни објекти и простори у износу од 30.000 КМ
- 4152 - капитални грант добровољним ватрогасним
друштвима у износу од 19.000 КМ
а увећавају сљедеће позиције у оквиру Одјељења за општу
управу
- 4152 - капитални грант за реконструкцију крова на
објектима у насељу Црнач и набавку грађевинског
материјала за породицу Рајковић у износу од 30.000
КМ,
- 4152 - грант за ДВД Ластва у износу од 12.000 КМ,
- 4152 - грант за ДВД Зупци у износу од 7.000 КМ.
2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
1.

Број:11-400-335/20
Датум:04.08.2020. 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

Број: 5

реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06135-2020 од 05.08.2020. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.
3.

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањује сљедећа позиција у оквиру Стручне службе
градоначелника:
4129 – остали некласификовани расходи за износ од
2.000 КМ
а увећава сљедећа позиција у оквиру ЈУ Народна
библиотека“ Требиње:
4129 – остали некласификовани расходи за износ од
2.000 КМ.
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:11-400-328/20
Градоначелник
Датум:07.08.2020. 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 2020. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 10/19), а на основу сагласности на
реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06136-2020 од 05.08.2020. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
1.

-

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањују сљедеће позиције у оквиру Одјељења за
просторно уређење:
5112 – издаци за реконструкцију и инвестиционо
одржавање објеката 286.000,00 КМ
Локална путна инфраструктура у руралним МЗ за износ
од 286.000,00 КМ
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5117 – Издаци за осталу нематеријалну произведену
имовину 6.600,00 КМ
- Идејно урбанистичко – техничког рјешења просторне
цјелине уз обалу ријеке Требишњице за износ од
6.600,00 КМ
а увећавају сљедеће позиције у оквиру Одјељења за општу
управу
- 5111 – Издаци за изградњу и прибављање објеката
292.600,00 КМ
- Улица Нова за износ од 286.000,00 КМ
- Водоснабдијевање лијеве обале за износ од 6.600,00
КМ.
2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
-

Број:11-400-386/20
Датум:05.08.2020. 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-06109-2020 од 29.05.2020. године, градоначелник Града
Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.
3.

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
умањују сљедеће позиције у оквиру Одјељења за
стамбено комуналне послове:
5117 – издаци за нематеријалну произведену имовину у
износу од 41.180,00 КМ
5112 – издаци за инвестиционо одржавање у износу од
4.000,00 КМ
а увећавају сљедеће позиције у оквиру Одјељења за
стамбено комуналне послове:
4125 – расходи за текуће одржавање за износ од
40.930,00 КМ
4127 – расходи за стручне услуге за износ од 4.250,00
КМ.
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:11-400-401/20
Градоначелник
Датум:14.08.2020. године
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), а
у вези са Закључком Управног одбора Фонда солидарности
за обнову Републике Српске број: 04.ФС/414-108/19 од
27.12.2019. године и интерним дописом Одјељења за
финансије број: ИД-06-63-2020 од 04.03.2020. године,
градоначелник Града Требиња, донио је
ЗАКЉУЧАК

Број: 5 - Страна:

2

Даје се сагласност за књижење из рачуноводственог
фонда 1 у рачуноводствени фонд 5, и то:
у 2019. године:
1) У оквиру Одјељења за општу управу, позиција 4152 –
грантови у земљи
- ЈУ „Екологија и безбједност“ (за ангажовани рад и
материјал) износ од 30.000 КМ,
2) У оквиру Одјељења за привреду, позиција 4152 –
грантови у земљи
- ЈУ „Радник“ (за ангажовани рад током марта и
априла) износ од 34.000 КМ,
3) У оквиру Одјељења за стамбено комуналне послове
- позиција 4125 – расходи за текуће одржавање хитне
интервенције фактура број 150/19 Апис д.о.о.
34.333,65 КМ,
- позиција 4128 – расходи за услуге одржавања
јавних површина фактуре АД Комунално у
укупном износу од 57.684,43 КМ (односи се на
рачуне 128/2019 износ од 10.443,81 КМ, 177/2019
износ 15.081,39 КМ 205/2019 износ од 20.562,75
КМ и дио рачуна 52/2019 износ од 11.596,48),
- позиција 4125 – расходи за текуће одржавање ЈП
„Радник“ у укупном износу од 6.997,77 КМ (односи
се на рачуне 73/19) износ од 3.588,39 КМ, 160/19
износ од 3.409,38 КМ),
- позиција 5113 – комунална опрема – Термомомнт
д.о.о. за саобраћајне знакове у износу од 6.985,35
КМ,
у 2020. години:
У оквиру Стручне службе градоначелника позицију 4161 –
дознаке грађанима у 2020. години за штету причињену на
стамбеним и помоћним објектима физичким лицима у
износу од 29.998,80 КМ.
2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
1.

Број:11-400-406/20
Градоначелник
Датум:24.08.2020. године
Мирко Ћурић,с.р.
__________________________________________________
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-34/20 од 30.07.2020. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-227, упис оснивања Заједнице
етажних власника, Требиње, улица Кнез Михајлова 2 Б.
Оснивачи: 14 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа предсједник
Управног одбора Данијела Цуца, самостално и без
ограничења, а за замјеника именована је Данијела Вулић.
Заједницу представља и предсједник Скупштине Љиљана
Срба, а за замјеника Скупштине именован је Дарко Зуровац.

Датум: 24.08.2020. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 2.9 став (1) тачка 17. и члана 2.15 став (2),
а у вези са чланом 2.12 став (8) Изборног закона Босне и
Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“,
број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 48/11,
63/11, 18/13, 7/14, 31/16 и 54/17) и члана 195. став (1) Закона
о управном поступку („Службени гласник БиХ“, број
29/02,12/04, 88/07, 93/09, 41/13 и 53/16), поступајући по
захтјеву Скупштине Града Требиња за давање сагласности
на именовање предсједника Градске изборне комисије
Требиње, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине
је на 46. сједници, која је одржана дана 06.08.2020. године,
донијела
РЈЕШЕЊЕ
1.

Не даје се сагласност на Одлуку Скупштине Града
Требиња број: 09-013-169/20 од 22.07.2020. године,
којом се на дужност предсједника Градске изборне
комисије Требиње, именује:
1.Маја Сорајић, предсједница

2.

До потврђивања резултата Локалних избора 2020.
године на дужност замјенског предсједника Градске
изборне комисије Требиње, именује се:

3

1.Маја Сорајић, замјенска предсједница.

Број: 06-372-34/20
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 30.07.2020. године
Бојан Чворо,с.р.
________________________________________________________________

Број: 5 - Страна:

Број: 06-1-07-1-908/20
Сарајево, 06.08.2020. године

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
ПРЕДСЈЕДНИК
Жељко Бакалар
___________________________________________________
Након сравнавања са изворним текстом утврђено је да је у
Одлуци о начину и условима јавне продаје непокретности у
својини Града Tребињa („Службени гласник Града
Требиња”, број 3/20), учињена техничка грешка па, на
основу члана 179. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња (“Службени гласник Града Требиња”, број 3/13,
8/17 и 9/18), секретар Скупштине Града Требиње даје
ИСПРАВКУ
Одлуке о начину и условима јавне продаје
непокретности у својини Града Tребињa

1.

У тачки I умјесто „к.ч. број 1530/226“ треба да стоји
„к.ч. број 1530/266“.

Број: 09-013-172/20
Датум: 14.08.2020.године

Секретар
Скупштине Града Требиња
Велибор Бодирога, с.р.
___________________________________________________

Датум: 24.08.2020. год.
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Број: 5 - Страна:
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САДРЖАЈ
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Закључак,
2. Закључак,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Закључак.

1
1
1
2
2

ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
2. Рјешење Централне изборне комисије БиХ,
3. Исправка Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Града Tребињa.

2
3
3

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

