














 

 

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

 

 

 

 

   

 

 

Година LVIV                                                   Требиње, 29.03.2022. године                                                            Број:  3

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 7/16, 36/19 и 

61/21), члана 18. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 

79/15 и 63/20), чл. 3. и 5. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 

и 44/16) и члана 36. став 2. тачка 2. Статута Града Требиња 

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

3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на наставку 

Једанаесте сједнице, одржане дана 29.03.2022. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о измени одлуке о оснивању организационих јединица у 

саставу Јавне установе за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње 
 

I 

У Одлуци о оснивању организационих јединица у саставу 

Јавне установе за предшколско васпитање и образовање 

дјеце „Наша радост“ Требиње („Службени гласник Града 

Требиња“, број 4/21) тачка II мијења се и гласи: 

„ 1) У саставу Јавне установе за предшколско васпитање и 

образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, оснивају се 

четири (4) организационе јединице облика „дјечји вртић“, и 

то: 

- Дјечији вртић „Брегови“, у насељу Брегови, улица 

Светосавска број 5, шифре дјелатности: 85.10 

предшколско образовање, 88.91 дјелатност дневне 

бриге о дјеци,  

- Дјечији вртић „Полице“, у насељу Полице, улица др. 

Левија бб, шифре дјелатности: 85.10 предшколско 

образовање, 88.91 дјелатност дневне бриге о дјеци,  

- Дјечији вртић „Горица“, у насељу Горица, улица 

Горица бб, шифре дјелатности: 85.10 предшколско 

образовање, 88.91 дјелатност дневне бриге о дјеци,  

- Дјечији вртић „Србија“, у насељу Горица, улица 

Никшићки пут бб шифре дјелатности: 85.10 

предшколско образовање, 88.91 дјелатност дневне 

бриге о дјеци. 

2) Лице овлаштено за заступање Организационих јединица 

именоваће оснивач установе посебним рјешењем којим ће 

бити дефинисан и обим његових овлашћења.“ 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
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ПРЕДСЈЕДНИК 
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На основу чл. 2. став 3, и 6, 22. и 41. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/11 и 100/17) и на основу члана 39. став 2. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), као и члана 

36. став 2. алинеја 2. Статута Града Требиња („Службени 

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

Скупштина Града Требиња на наставку Једанаесте сједнице, 

одржане дана 29.03.2022. године, донијела је   
 

О Д Л У К У 

о измјенама Одлуке о комуналним дјелатностима 
  

I 

У Одлуци о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Града Требиња“, број 6/14, 8/17, 9/18 и 2/19) у 

члану 18. став 3. брише се.  

II 

Члан 19. брише се. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-77/22 

Датум:29.03.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
__________________________________________________________________________ 


