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На основу чл. 45. до 49. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 36. став 2. тачка 4. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина 

Града Требиња, на Дванаестој сједници одржаној дана 25. 

05. 2022. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града 

Требиња у периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године 
 

I 

Усваја се Извјештај о извршењу Буџета Града Требиња у 

периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године. 
 

II 

Саставни дио ове одлуке је Извјештај о извршењу Буџета 

Града Требиња у периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. 

године. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-127/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 2.12 став 5. 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, 18/13, 

7/14, 31/16, 54/17 и 41/20), Упутства о утврђивању 

квалификација, броја, именовању, обуци и разрјешењу 

чланова изборне комисије основне изборне јединице у 

Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број 1/22 – пречишћен текст и 13/22) 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 Дванаестој сједници, 

одржаној дана 25. 05. 2022. године, донијела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 

о именовању члана Градске изборне комисије Требиње 
 

I 

Господин Спасоје Поповац се именује за члана Градске 

изборне комисије Требиње. 

II 

Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности 

Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-133/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 2. став 2. Закона о удружењима и 

фондацијама Републике Српске, („Службени гласник 

Републике Српске“, број 52/01 и 42/05), члана 12. Закон о 

Граду Требиње („Службени гласник Републике Српске“, 

број 70/12), чл. 18, 20, 28, 29 и 34. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21), чл. 14, 15, 16, 27. и 28. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), имајући у виду т. I и V Одлуке о 

оснивању Аграрног фонда Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 1/17, 15/17 и 7/20) Скупштина 

Града Требиња, на Дванаестој сједници одржаној дана 25. 

05. 2022. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о начину одржавања система за наводњавање на 

подручју града Требиња 
 

I 
Задужује се Аграрни фонд Града Требиња, у циљу очувања 

имовине Града Требиња и других инвеститора у системе 
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наводњавања на подручју града Требиња, да организује 

управљање и коришћење изграђеним објектима за 

наводњавање у складу са правилима струке и потребама 

корисника наводњаваних површина у зависности од 

техничких могућности система, као и да предузима мјере и 

активности на трајном рјешавању имовинских односа, 

укњижбу права пред надлежним органима, у сарадњи са 

надлежним институцијама и инвеститорима који су 

пласирали средства у системе наводњавања на подручју 

града Требиња, очување функционисања изграђеног 

система и по потреби доградња његових техничких 

функција.  

II 

1) У циљу реализације ове одлуке Аграрни фонд Града 

Требиња је обавезан да сачини Програм рада и 

активности, као и Технички извјештај о стању система 

који је предмет ове одлуке, за сваку годину и да изврши 

његову реализацију са циљем рјешавања постављених 

задатака. 

2) Програм и технички извјештај из става 1. ове тачке 

Аграрни фонд Града Требиња је дужан доставити 

надлежним органима Града Требиња, као и надлежном 

министарству до краја мјесеца новембра текуће године 

за наредну годину. 

III 

Ова одлука се односи на сљедеће изграђене системе за 

наводњавање на подручју града Требиња и то:  

1. Систем наводњавања на Требињском пољу и Засад 

пољу са припадајућим објектима: 

- пумпна станица Петрово поље, 

- пумпна станица Засад поље, 

- резервоар Кремени до. 

2. Систем наводњавања у Мркоњићима са припадајућим 

објектима: 

- пумпна станица Мркоњићи 1, 

- пумпна станица Мркоњићи 2, 

- резервоар Мркоњићи 3, 

- пумпна станица Дријењани. 

3. Систем наводњавања на зубачком платоу са 

припадајућим објектима: 

- пумпна станица Ободина, 

- пумпна станица Драча,  

- пумпна станица Орашје, 

- пумпна станица Богојевић село, 

- резервоар Припорац. 

4. Систем наводњавања на Моску са припадајућим 

објектима: 

- пумпна станица Врпоље, 

- резервоар Вратло. 

IV 
У циљу реализације ове Одлуке Управни одбор Фонда може 

основати канцеларије, друге организационо-правне облике, 

као и доносити правилнике и друге појединачне акте у 

складу са Статутом. 

V 
Средства за реализацију ове одлуке обезбјеђују се у складу 

са тачком VI Одлуке о оснивању Аграрног фонда Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 1/17, 

15/17 и 7/20). 

 

 

VI 

Ова одлука је привременог карактера и иста ће се 

примјењивати до дефинитивног регулисања односа између 

инвеститора који су учествовали у изградњи овог система. 
 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња". 
 

Број: 09-013-151/22 

Датум: 25. 05. 2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 44. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 36. став 2. тачка 4. и 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18) и члана 30. 

Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/21) и Одлуке о измјени 

Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 10/21), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестој сједници одржаној дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о коришћењу средстава буџетске 

резерве у периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-128/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу чл. 36. став 2. тачка 4. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестој сједници одржаној дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о стању дуга и издатим 

гаранцијама Града Требиња на дан 31. децембар 2021. 

године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-129/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу чл. 36. став 2. тачка 4. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 
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Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији утрошка новчаних 

средстава прикупљених на основу прихода од посебних 

водних накнада у 2021. години.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-130/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 36. став 2. тачка 4. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава од концесионих накнада за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-131/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 85. Закона о заштити од пожара („Службени 

гласник Републике Српске“, број 94/19), чл. 36. став 2. т. 4. 

и 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина 

Града Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 

05. 2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији утрошка средстава 

предвиђених Планом примјене Закона о заштити од 

пожара у 2021. години.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-132/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестој сједници одржаној дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Центар за 

социјални рад“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-134/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-135/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Дом младих“ 

Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-136/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 
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На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Центар за 

информисање и образовање“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-137/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Културни 

центар“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-138/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Базени“ 

Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

Број: 09-013-139/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-140/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне здравствене установе 

„Апотека“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-141/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе 

„Требињеспорт“ Требиње за 2021. годину.  
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2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-142/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Матични 

музеј Херцеговине у Требињу“, Требиње за 2021. 

годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-143/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Народна 

библиотека“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-144/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Туристичка 

организација Града Требиња“, Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-145/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 40. Закона о развоју малих и средњих 

предузећа („Службени гласник Републике Српске“, број 

50/13 и 84/19), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина 

Града Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 

05. 2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Развојне агенције Града 

Требиња за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-146/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 19. Закона о систему јавних служби 

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

и 44/16), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавне установе „Екологија и 

безбједност“ Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-147/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 

78/11), тачке X и XI Одлуке о оснивању ЈП „Радник“ д.о.о. 

Требиње („Службени гласник Града Требиња“, број 15/16 и 

1/17), члана 36. став 2. тачка 40. и члана 72. Статута Града 
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Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестoj сједници одржанoj дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавног предузећа „Радник“ 

д.о.о. Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-148/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 

78/11), тачке XIII Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње („Службени 

гласник Града Требиња“, број 9/18), члана 36. став 2. тачка 

40. и члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на Дванаестoj сједници 

одржанoj дана 25. 05. 2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 09-013-149/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 5. Закона о удружењима и фондацијама 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 52/01 и 42/05) и чл. 36. став 2. тачка 40. и 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18) и тачке XVII Одлуке о 

оснивању Аграрног фонда Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 1/17, 15/17 и 7/20), 

Скупштина Града Требиња, на Дванаестoj сједници 

одржанoj дана 25. 05. 2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о раду и резултатима 

финансијског пословања Аграрног фонда Града 

Требиња за 2021. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-150/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

чл. 150. и 157. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 

8/17 и 9/18), Скупштина Града Требиња, на Дванаестoj 

сједници одржанoj дана 25. 05. 2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Информација о основним показатељима 

финансијског пословања привреде града Требиња у 

2021. години.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-152/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

чл. 150. и 157. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 

8/17 и 9/18), Скупштина Града Требиња, на Дванаестoj 

сједници одржанoj дана 25. 05. 2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији „Стратегије 

развоја туризма Града Требиња 2020-2030. године“ за 

период 01. 01. 2021 – 31. 12. 2021. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-153/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

чл. 150. и 157. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 

8/17 и 9/18), Скупштина Града Требиња, на Дванаестoj 

сједници одржанoj дана 25. 05. 2022. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији Плана 

имплементације Стратегије развоја града Требиња 

2018–2027. за период 01. 01. 2021 – 31. 12. 2021. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-154/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 
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На основу чл. 36. став 2. тачка 33. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), Скупштина Града 

Требиња, на Дванаестој сједници одржаној дана 25. 05. 

2022. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о пословању Ј.П. „Водовод“ а.д. 

Требиње од 01. 01. до 31. 12. 2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-155/22 

Датум: 25.05.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

тачке III Плана кориштења јавних површина („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/17), градоначелник Града 

Требиња, донио је 

О Д Л У К У 

о начину и условима додјеле привремених локација  

за заузимање јавних површина  
 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем јавног оглашавања додјела 

привремених локација на јавним површинама за:  

- Штандове, а на земљишту означеном као: к.ч. број 

1251/1 К.О. Требиње (Градски парк) – пункт број 1 (5 

локација); к.ч. број 1036 К.О. Требиње 1 (Трг 

Травуније) – пункт број 2 (2 локације); к.ч. број 1200 

К.О. Требиње 1 (Улица Преображенска, код моста Ива 

Андрића) – пункт број 3 (5 локација); к.ч. број 1875/1 

К.О. Полице 1 (Обала Луке Вукаловића) – пункт број 4 

(5 локација); к.ч. број 2522/1 К.О. Требиње 1 (Шпанска 

улица, базен Брегови) – пункт број 5 (5 локација); 

- Дјечије аутиће, а на земљишту означеном као: к.ч. број 

2301/5 К.О. Требиње (Градски парк) – локација број 1; 

- Замак за надувавање, а на земљишту означеном као: к.ч. 

број 2455 К.О. Требиње 1 (Шпанска улица, базен 

Брегови) – локација број 1; к.ч. број 666/185 К.О. 

Горица 1 (Улица Горичка) – локација број 2. 
 

II 

Почетна продајна цијена привременог заузимања локација 

на јавним површинама не може бити нижа од цијене 

утврђене тарифом комуналних такси. 
 

III 

Почетна цијена и остали услови утврдиће се јавним огласом 

који ће бити објављен у средствима јавног информисања и 

на огласној табли Градске управе. 
 

IV 

Поступак јавног оглашавања провешће Комисија коју 

рјешењем именује градоначелник. 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-32/22                                      Градоначелник  

Датум: 04.04.2022. године                      Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21) и 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 Одлуком о утврђивању критеријума и начину 

вредновања за Избор и додјелу признања успјешним 

привредним субјектима у привреди Града Требиња за 2021. 

годину, градоначелник Града Требиња, донио је 

 

О Д Л У К У 

о продужењу трајања Јавног позива за Избор и додјелу 

признања успјешним привредним субјектима у 

привреди Града Требиња за 2021. годину 

 

I 

Продужава се рок (који је трајао до 25. 04. 2022. године) за 

подношење пријава по Јавном позиву послодавцима за 

избор и додјелу признања успјешним привредним 

субјектима у привреди Града Требиња за 2021. годину, 

закључно са даном 16. 05. 2022. године. 

 

II 

Сви услови Јавног позива који је објављен на огласној 

табли Градске управе и на web страници Града Требиња, 

остају на снази. 

III 

Ова Одлука биће објављена на огласној табли Градске 

управе Града Требиња и на web страници Града Требиња. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављена у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-053-163-2/22                                  Градоначелник 

Датум: 04.05.2022. године                       Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу чл. 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21) у вези са чл. 58. и 73. Статута Града Требиње 

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

3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, донио је 

 

О Д Л У К У 

о додјели новчане накнаде незапосленим 

демобилисаним борцима Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске I, II и III категорије 

 

I 

1) Овом одлуком врши се додјела новчане накнаде 

незапосленим демобилисаним борцима Oдбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске прве, друге и треће 

категорије који се налазе у евиденцији Одјељења за 
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борачко-инвалидску заштиту Градске управе Града 

Требиња. 

2) Средства за новчану накнаду обезбјеђују се у буџету 

Града Требиња за потребе плаћања новчане накнаде 

незапосленим демобилисаним борцима.  

 

II 

1) Једнократна новчана помоћ додјељује се на захтјев лица 

која испуњавају услове за додјелу: 

- Да се води у евиденцији надлежног органа у Требињу 

и да му је рјешењем надлежног органа утврђен статус 

борца од прве до треће категорије; 

- Да има пријављено пребивалиште у Требињу или 

општини Равно непрекидно пет година; 

- Да је пријављен на Заводу за запошљавање Републике 

Српске Филијала Требиње или на евиденцији Пореске 

управе;  

- Да не остварује право на пензију преко Фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске; 

- Да није обухваћен Програмом запошљавања и 

самозапошљавања, предвиђен Акционим планом 

запошљавања Републике Српске у 2021. и 2022. 

години, као и да није користио новчана средства за 

самозапошљавање кроз програм „Заједно до посла“. 

2) Крајњи рок за подношење захтјева је 31. мај 2022. 

године. 

III 

Новчана накнада из тачке I подтачке 1. ове одлуке 

додјељује се незапосленим борцима: 

1) прве категорије у висини од 200,00 КМ. 

2) друге категорије у висини од 150,00 КМ.  

3) треће категорије у висини од 100,00 КМ. 

 

IV 

Новчана накнада из тачке I подтачке 1. ове одлуке 

додјељује се у висини од: 

- 200% од износа из тачке III подтачке 1), 2) и 3) чија је 

супруга незапослена и има дјецу на школовању, млађу 

од 27 година, 

- 150% од износа из тачке III подтачке 1), 2) и 3) чија је 

супруга незапослена и нема дјецу на школовању, млађу 

од 27 година, 

- 100% од износа чија примања осталих чланова 

домаћинства не прелазе, по члану, износ од 300,00 КМ, 

- 80% од износа из тачке III подтачке 1), 2) и 3) чија 

примања осталих чланова домаћинства прелазе по 

члану износ од 300,00 КМ, 

- 50% од износа из тачке III подтачке 1), 2) и 3) за лице 

које остварује право по рјешењу за новчану помоћ 

социјално угроженим незапосленим борцима 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од 

прве до пете категорије, млађим од 60 година. 

 

V 
1) Захтјев за новчану накнаду доставља се Одјељењу за 

борачко-инвалидску заштиту Града Требиње путем 

Центра за услуге грађанима. 

2) Уз захтјев се подноси: 

- доказ о дужини пребивалишта (увјерење МУП-а 

Републике Српске Полицијска управа Требиње – 

ЦИПС, МУП-а Равно);   

- доказ о незапослености лица које је пријављено и 

провело на евиденцији непрекидно најмање 12 мјесеци 

(увјерење Завода за запошљавање Републике Српске 

Филијала Требиње);  

- доказ о незапослености чланова домаћинства; 

- доказ да лице није обвезник пореза и доприноса у 

посљедњих 12 мјесеци (потврда Пореске управе); 

- изјава о заједничком домаћинству; 

- потврду Фонда ПИО о висини примања за 

пензионисане чланове домаћинства; 

- доказ о висини примања осталих чланова домаћинства; 

- потврду о редовном похађању школе за дјецу млађу од 

27 година;                                                

- фотокопија текућег рачуна; 

3) Увјерење о признатом статусу борца прве, друге и 

треће категорије, након поднијетог захтјева, по 

службеној дужности издаје Одјељење за борачко-

инвалидску заштиту Града Требиња. 

 

VI 

1) О додјели новчане накнаде 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) Комисија ће, након разматрања захтјева и достављене 

документације, у року од 10 дана од дана пријема 

захтјева, утврдити листу подносилаца захтјева који 

испуњавају услове за добијање новчане помоћи и листу 

подносилаца захтјева чији су захтјеви непотпуни, 

неблаговремени или неосновани. 

4) Листе се објављују на огласној табли и Web страници 

Града. На објављене листе може се уложити приговор у 

року од осам дана, од дана објављивања листа на 

огласној табли Града. 

5) Након рјешавања уложених приговора, доноси се 

коначна листа која ће се објавити на огласној табли и 

Web страници Града. 

6) На основу одлуке комисије и сачињених коначних 

листа градоначелник доноси рјешење по основу кога се 

врши исплата. 

VII 
На основу рјешења, исплату одобрене накнаде врши 

Одјељење за финансије Градске управе Града Требиња са 

рачуна буџета предвиђеног за додјелу новчане накнаде. 

 

VIII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-38/22                                    Градоначелник 

Датум: 05.05.2022.год.                           Мирко Ћурић, с.р.  

___________________________________________________ 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

тачке III Плана кориштења јавних површина („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/17), градоначелник Града 

Требиња, донио је 
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О Д Л У К У 

о начину и условима додјеле привремених локација  

за заузимање јавних површина  

(штандови за кокице и палачинке) 

 

I 

Под условима и на начин регулисан овом одлуком 

спровешће се путем јавног оглашавања додјела 

привремених локација на јавним површинама за „Покретне 

штандове – кокице и палачинке“, а на земљишту означеном 

као:  

- к.ч. број 1200 К.О. Требиње 1 (Преображенска) – пункт 

број 3 (2 локације); 

- к.ч. број 1875/1 К.О. Полице 1 (Обала Луке Вукаловића) 

– пункт број 4 (5 локација); 

- к.ч. број 2522/1 К.О. Требиње 1 (Шпанска) – пункт број 

5 (4 локације); 

- к.ч. број 1034/1 К.О. Требиње 1 (Десанке Максимовић) 

– пункт број 6 (5 локација); 

- к.ч. број 1037/1 К.О. Требиње 1 (Стари Град) – пункт 

број 7 (3 локације); 

- к.ч. број 1037/1 К.О. Требиње 1 (Стари Град) – пункт 

број 8 (2 локација); 

- к.ч. број 1875/1 К.О. Полице 1 (Обала Луке Вукаловића) 

– пункт број 9 (2 локације); 

- к.ч. број 1251/1 К.О. Требиње (Трг палих бораца) – 

пункт број 10 (2 локације); 

- к.ч. број 1251/1 К.О. Требиње (Градски парк) – пункт 

број 11 (2 локације). 

II 

Почетна продајна цијена привременог заузимања локација 

на јавним површинама не може бити нижа од цијене 

утврђене тарифом комуналних такси. 

 

III 

Почетна цијена и остали услови утврдиће се јавним огласом 

који ће бити објављен у средствима јавног информисања и 

на огласној табли Градске управе. 

 

IV 

Поступак јавног оглашавања провешће Комисија коју 

рјешењем именује градоначелник. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-40/22                                   Градоначелник  

Датум: 25.05.2022. године                    Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 222. став 1. и 227. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 1/16, 66/18 и 

119/21), члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21) и члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

приједлога Комисије за утврђивање репрезентативности 

именоване Рјешењем број: 11-053-177/22 од 11. 04. 2022. 

године, градоначелник Града Требиња, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању репрезентативности синдиката 
 

1. Утврђује се да је Синдикална организација Градска 

управа Требиње која је уписана у регистар синдикалних 

организација Министарства надлежног за послове рада 

под бројем 16-12-1-3962/16 од 07.03.2016. године, која 

дјелује у саставу Синдиката управе Републике Српске 

репрезентативни синдикат. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-053-177/22                                  Градоначелник   

Датум: 05.05.2022.год.                           Мирко Ћурић, с.р.  

___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2022. годину и мишљења Одјељења за 

комунално-инспекцијске послове број: ИД-07-115/22 од 28. 

03. 2022. године, градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. 

Требиње на План и програм утрошка средстава гранта 

планираних Буџетом Града Требиња за 2022. годину у 

износу од 20.000,00 КМ (План и програм број: 75/22 од 

21. 03. 2022. године), с тим да ће се пренос средстава 

вршити у складу са оствареним приходима Буџета 

Града Требиња. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије, 

сходно реализованим приходима. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-400-165/22                                    Градоначелник 

Датум: 31.03.2022. године                       Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2022. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/21), а на основу сагласности на 

реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06-

118-2022 од 30. 03. 2022. године, градоначелник Града 

Требиња, донио је  

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањује сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

културу, породицу, спорт и образовање: 

- 4152 – грантови у земљи – грант за културне 

манифестације за износ од 1.725,00 КМ, 

а увећава сљедећа позиција у оквиру ЈУ „Техничка 

школа“ Требиње: 

- 4124 – расходи за материјал за посебне намјене за 

износ од 1.725,00 КМ. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
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3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-400-188/22                                  Градоначелник 

Датум: 01.04.2022. године                     Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2022. годину и мишљења Одјељења за 

финансије број: ИД-06-120-2022 од 04. 04. 2022. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност ЈУ „Центар за информисање и 

образовање“ Требиње на План утрошка средстава за 

капитална улагања планираних Буџетом Града Требиња 

за 2022. годину (План број: 205/22 од 23. 03. 2022. 

године), с тим, да ће се пренос средстава вршити у 

складу са оствареним приходима Буџета Града 

Требиња. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије, 

сходно реализованим приходима. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-400-170/22                                    Градоначелник 

Датум: 04.04.2022. године                     Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2022. годину и мишљења Одјељења за 

културу, породицу, спорт и образовање број: 10-400-187/22 

од 04. 04. 2022. године, градоначелник Града Требиња, 

донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње на План 

утрошка средстава гранта планираних Буџетом Града 

Требиња за 2022. годину, у износу од 200.000,00 КМ 

(План број: 01-254-2/22 од 02. 03. 2022. године), с тим, 

да ће се пренос средстава вршити у складу са 

оствареним приходима Буџета Града Требиња. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије, 

сходно реализованим приходима. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 10-400-187-2/22                                Градоначелник 

Датум: 05.04.2022. године                     Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2022. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/21), а на основу сагласности на 

реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06-

122-2022 од 07. 04. 2022. године, градоначелник Града 

Требиња, донио је  

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањује сљедећа позиција у оквиру Одјељења за општу 

управу: 

- 5111 – издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката за износ од 11.000,00 КМ, 

а увећава сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

општу управу: 

- 4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 

11.000,00 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: 11-400-201/22                                  Градоначелник 

Датум: 08.04.2022. године                     Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2022. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/21), а на основу сагласности на 

реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06-

127-2022 од 12. 04. 2022. године, градоначелник Града 

Требиња, донио је  

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањује сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

културу, породицу, спорт и образовање: 

- 4152 – грантови у земљи – грант за културне 

манифестације за износ од 5.850,00 КМ, 

а увећава сљедећа позиција у оквиру ЈУ „Дом младих“ 

Требиње: 

- 4129 – остали непоменути расходи за износ од 5.850,00 

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: 11-400-208/22                                  Градоначелник 

Датум: 14.04.2022. године                     Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2022. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/21), а на основу сагласности на 

реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06-

126-2022 од 12. 04. 2022. године, градоначелник Града 

Требиња, донио је  

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањује сљедећа позиција у оквиру Стручне службе 

Скупштине: 
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- 4129 – остали непоменути расходи – избори у МЗ за 

износ од 2.800,00 КМ, 

а увећава сљедећа позиција у оквиру Стручне службе 

Скупштине: 

- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ 

од 2.800,00 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: 11-400-209/22                                  Градоначелник 

Датум: 14.04.2022. године                     Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2022. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/21), а на основу сагласности на 

реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06-

137-2022 од 29. 04. 2022. године, градоначелник Града 

Требиња, донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. 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 – 

изградња пјешчаног моста за износ од 31.200,00 КМ, 

а увећава сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

просторно уређење: 

- 5112 – издаци за реконструкцију и инвестиционо 

одржавање – одржавање постојеће инфраструктуре за 

износ од 31.200,00 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: 11-400-233/22                                  Градоначелник 

Датум: 03.05.2022. године                     Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2022. годину и мишљења Одјељења за 

културу, породицу, спорт и образовање број: 10-400-226/22 

од 27. 04. 2022. године, градоначелник Града Требиња, 

донио је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност Удружењу за хуманитарну помоћ 

„Имарет“ – Требиње на План утрошка средстава 

планираних Буџетом Града Требиња за 2022. годину, у 

износу од 2.500,00 КМ (План од 22. 04. 2022. године), с 

тим, да ће се пренос средстава вршити у складу са 

оствареним приходима Буџета Града Требиња. 

2. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије, 

сходно реализованим приходима. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 10-400-226-1/22                                    Градоначелник 

Датум: 05.05.2022. године                        Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2022. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/21), а на основу сагласности на 

реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06-

138-2022 од 10. 05. 2022. године, градоначелник Града 

Требиња, донио је  

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањује сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

туризам, пољопривреду и предузетништво: 

- 414100 – субвенција нефинансијским субјектима због 

пандемије Covid-19 за износ од 45.630,00 КМ, 

а увећава сљедећа позиција у оквиру Одјељења за 

туризам, пољопривреду и предузетништво: 

- 511300 – издаци за набавку постројења и опреме за 

износ од 45.630,00 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: 11-400-237/22                                  Градоначелник 

Датум: 11.05.2022. године                     Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2022. годину и мишљења Одјељења за 

културу, породицу, спорт и образовање број: 10-400-675/21, 

градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност Јавној установи ОШ „Вук Караџић“ 

Требиње на План утрошка средстава гранта планираних 

Буџетом Града Требиња за 2022. годину, и то: 3.000,00 

КМ за школска такмичења, 1.000,00 КМ за општински 

план инклузије и 3.000,00 КМ за потребе Рома (План 

број: 44-1/22 од 18. 03. 2022. године), с тим, да ће се 

пренос средстава вршити сукцесивно, у складу са 

тренутном епидемиолошком ситуацијом, сходно 

динамици одржавања такмичења, о чему сте дужни 

достављати појединачне извјештаје Одјељењу за 

културу, породицу, спорт и образовање. 

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: 10-400-675-1/21                                  Градоначелник 

Датум: 17.05.2022. године                        Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2022. годину и захтјева Одјељења за 

туризам, пољопривреду и предузетништво број: ИД/04-43-

2022 од 19. 05. 2022. године, градоначелник Града Требиња, 

донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност „Аграрном фонду Града Требиња“ на 

измјену и допуну Плана и програма рада Аграрног 

фонда Града Требиња и Плана утрошка средстава 

планираних Буџетом Града Требиња за 2022. годину. 

Измјене и допуне се односе на Програме подршке у 

пољопривреди за 2022. годину и Капитална улагања 

(Измјењени План и програм рада и План утрошка 

средстава планираних Буџетом Аграрног фонда Града 

Требиња за 2022. годину, број: 172-1/22 од 16. 05. 2022. 

године). 

2. Одобрава се реалокација средстава у оквиру Одјељења за 

туризам, пољопривреду и предузетништво, на позицији 

4152 – грант за суфинансирање Аграрног фонда Града 

Требиња, на сљедећи начин: 

- позиција за програме у пољопривреди се умањује за 

40.000,00 КМ, а позиција капитални грант се увећава за 

40.000 КМ. 

3. Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије, 

сходно реализованим приходима. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-400-255/22                                    Градоначелник 

Датум: 19.05.2022. године                     Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2022. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/21), а на основу сагласности на 

реалокацију средстава Одјељења за финансије број: ИД-06-

147-2022 од 19. 05. 2022. године, градоначелник Града 

Требиња, донио је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањује сљедећа позиција у оквиру Стручне службе 

градоначелника: 

4151 – грантови у иностранству за износ од 11.500,00 

КМ, 

а увећава сљедећа позиција у оквиру Стручне службе 

градоначелника: 

4152 – грантови у земљи (грант за медије) за износ од 

11.500,00 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: 11-400-253/22                                  Градоначелник 

Датум: 20.05.2022. године                     Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 15. Закона о заштити од узнемиравања на 

раду („Службени гласник Републике Српске“, број 90/21), 

члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) 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, донио је 

 

П Р А В И Л Н И К  

о поступку заштите од узнемиравања на раду  

у Градској управи Града Требиња  

    

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

(1) Правилником о заштити од узнемиравања на раду (у 

даљем тексту: Правилник), у складу са Законом о 

заштити од узнемиравања на раду (у даљем тексту: 

Закон), уређује се поступак заштите од узнемиравања 

на раду и у вези са радом у Градској управи Града 

Требиња, а нарочито: начин подношења захтјева, начин 

одређивања лица или комисије за подношење и 

спровођење поступка заштите од узнемиравања код 

послодавца, лице којем се захтјев подноси, начин 

обезбјеђења тајности података и друга питања битна за 

спровођење поступка.   

(2) Запослени и послодавац имају право и обавезу на 

поштовање достојанства личности и заштиту од 

дискриминације и узнемиравања на раду, као и право на 

друге облике заштите у складу са законом. 

(3) На питања која нису уређена овим Правилником, 

примјењиваће се одговарајуће одредбе Закона и других 

прописа којима се уређује област рада. 

 

ОРГАНИ 

Члан 2. 

(1) О правима, обавезама и одговорностима запослених  

код послодавца у вези са поступком заштите од 

узнемиравања на раду и у вези са радом одлучује 

градоначелник, односно друга лица која градоначелник 

овласти за провођење поступка заштите у складу са 

Законом. 

(2) Градоначелник ће рјешењем именовати овлаштено 

лице, појединца или комисију од три члана који су 

задужени за примање захтјева и провођење поступка за 

заштиту од узнемиравања на раду. 

 

Члан 3. 

Узнемиравање на раду је, у складу са Законом свако 

понашање према раднику, групи радника или послодавцу, 

које може нанијети штету физичке, психичке или сексуалне 

природе. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА  

ЗАШТИТУ ОД УЗНЕМИРАВАЊА 

 

Члан 4. 

(1) Запослени који сматра да је изложен узнемиравању на 

раду има право да у писаној форми поднесе Захтјев за 

заштиту од узнемиравања на раду у Градској управи 

Града Требиња у року од 30 дана од дана када је 

посљедњи пут извршена радња узнемиравања. 
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(2) Уз писмену сагласност запосленог захтјев из става 1. 

овог члана, може поднијети представник синдиката или 

други представник радника. 

(3) По сазнању да је извршена радња узнемиравања на 

раду, Градска управа је дужна да покрене поступак  

утврђивања одговорности за повреду радне 

дисциплине. 

Члан 5. 

Захтјев за заштиту од узнемиравања садржи: 

- Датум подношења захтјева, 

- Подаци о подносиоцу захтјева, 

- Име и презиме, назив радног мјеста лица које тражи 

заштиту од узнемиравања (уколико то није подносилац 

захтјева), 

- Име и презиме, назив радног мјеста лица које се терети 

за узнемиравање, 

- Кратак опис понашања за које се оправдано вјерује да 

представља узнемиравање на раду, 

- Податке о трајању и учесталост понашања које се 

сматра узнемиравањем на раду, као и датум када је 

посљедњи пут учињено то понашање, 

- Докази (свједоци, писана документација, љекарски 

извјештаји, дозвољени аудио и видео записи и др.) 

- Потпис лица које тражи заштиту од узнемиравања. 

 

Члан 6. 

(1) У захтјеву за заштиту од узнемиравања обавезно се 

мора навести да је намијењено овлаштеном лицу за 

заштиту од узнемиравања на раду са ознаком 

повјерљиво. 

(2) Овлаштено лице је лице које је задужено за вођење 

поступка заштите од узнемиравања на раду. 

(3) Захтјев се може поднијети: 

- лично, на протокол Градске управе, 

- путем редовне поште, уз ознаку „повјерљиво – не 

отварати“, 

- путем електронске поште на службену e-mail адресу 

овлаштеног лица,  

- усмено на записник  код овлаштеног лица у Градској 

управи Града Требиња.  

(4) Службеник на протоколу дужан је да у неотвореној 

коверти достави запримљени захтјев за заштиту од 

узнемиравања на раду овлаштеном службенику, одмах 

по пријему. 

Члан 7. 

(1) Овлаштено лице је дужно да примљени захтјев одмах 

евидентира у одговарајућу евиденцију, те да се од 

момента пријема захтјева стара о повјерљивости свих 

података предметног случаја. 

(2) Дужно је да о примљеном захтјеву одмах обавијести 

послодавца, а нарочито у циљу: 

- евентуалног покретања поступка утврђивања 

одговорности за повреду радне дисциплине или радне 

обавезе, у складу са законом, 

- предузимање превентивних мјера ради спречавања 

даљих узнемиравања на раду. 
 

НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЛИЦА  

ИЛИ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ И 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗАШТИТЕ  

ОД УЗНЕМИРАВАЊА КОД ПОСЛОДАВЦА  

Члан 8. 

Приликом одређивања лица или чланова комисије за 

спровођење поступка заштите од узнемиравања, води се 

рачуна да лица која воде поступак познају прописе о 

радним односима и заштити од узнемиравања.  

 

Члан 9. 

Приликом именовања комисије води се рачуна да: 

- се комисија састоји од најмање три члана, 

- број чланова комисије мора бити непаран, 

- о равноправној заступљености полова. 

 

Члан 10. 

(1) Градоначелник рјешењем  именује лице или комисију 

из реда својих радника.  

(2) Градоначелник може именовати дио чланова комисије 

који нису запослени у Градској управи, с тим да они не 

могу представљати већину у комисији. 

(3) Градоначелник између чланова комисије, именује 

предсједника комисије, који координира рад комисије и 

одређује конкретна задужења у погледу администра-

тивних и техничких послова за рад комисије. 

 

ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ  

ПРАВА НА ЗАШТИТУ ОД  

УЗНЕМИРАВАЊА НА РАДУ 

 

Члан 11. 

(1) Поступак заштите од узнемиравања на раду у Градској 

управи је хитан и затворен је за јавност.  

(2) Градска управа као послодавац је дужна, да у року од 

15 дана од дана пријема захтјева за заштиту од 

узнемиравања, односно од дана покретања поступка 

утврђивања одговорности за повреду радне дисципли-

не, спроведе поступак заштите од узнемиравања на 

раду.   

Члан 12. 

(1) У поступку заштите од узнемиравања на раду у 

Градској управи, на захтјев једне од страна у спору, 

може да учествује представник синдиката или други 

представник радника. 

(2) Подаци прикупљени у току поступка су повјерљиве 

природе и могу се саопштавати само учесницима у 

поступку и надлежним органима у вези са поступком за 

заштиту од узнемиравања на раду. 

 

Члан 13. 

(1) Лице које је овлаштено за пријем захтјева за заштиту од 

узнемиравања (службеник за протокол) је дужно да 

захтјев са исправама (ако су приложене) достави лицу 

за вођење поступка најкасније наредни радни дан од 

дана пријема захтјева. 

(2) Лице овлаштено за вођење поступка је дужно да 

најкасније наредни радни дан од дана пријема захтјева, 

закаже састанак са подносиоцем захтјева за заштиту од 

узнемиравања. 

(3) Одмах након одржаног састанка са подносиоцем 

захтјева, лице за вођење поступка је дужно да закаже и 

одржи састанак са лицем које је означено као вршилац 

радње узнемиравања. 
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(4) Лице које води поступак је овлаштено да одвојено, ван 

расправе, тражи и прикупља информације и друге 

податке од страна у поступку, њихових представника 

или других радника. 

(5) Лице које води поступак ће најкасније у року од пет 

дана од дана пријема захтјева заказати и одржати 

заједнички састанак са странама у спору. 

 

Члан 14. 

(1) Поступак за заштиту од узнемиравања на раду сматра 

се окончаним закључивањем споразума у писаној 

форми између страна у спору. 

(2) Споразум из става 1. овог члана има снагу извршне 

исправе. 

(3) Ако стране у поступку код послодавца не закључе 

споразум о предмету спора у року одређеном у члану 

11. Правилника, послодавац доноси рјешење о обустави 

поступка. 

Члан 15. 

(1) Споразум из претходног члана садржи мјере које су 

усмјерене на престанак понашања које представља 

узнемиравање на раду и спречавање даљег 

узнемиравања. 

(2) Споразум може садржавати одредбе о накнади 

материјалне и нематеријалне штете. 

(3) Градска  управа као послодавац је дужна да спроведе 

мјере из става 1. овог члана. 
 

Члан 16. 

Сви запослени који дођу у посјед захтјева за заштиту од 

узнемиравања, треба да предузму мјере да се обезбиједи 

заштита повјерљивих података, те да се нико други не може 

упознати са садржином захтјева и да се захтјев достави 

овлаштеном лицу.  

Члан 17. 

(1) О запримљеном захтјеву за заштиту од узнемиравања 

на раду и свим предузетим радњама у циљу утврђивања 

чињеничног стања, овлаштено лице дужно је сачинити 

записник. Свако лице које је саслушано током поступка 

дужно је потписати своју изјаву која  чини прилог 

записника. 

(2) У записник се уносе подаци из члана 5. овог 

Правилника, те пословни број и датум сачињавања 

записника.  

(3) Записник потписује овлаштено лице за заштиту од 

узнемиравања, односно чланови комисије. 

(4) Записник се  сачињава у довољном броју примјерака, за 

пријавиоца, за лице за које се тврди да је извршило 

радњу узнемиравања, те у спис предмета. 
 

Члан 18. 

Ако овлаштено лице за вођење поступка из било којег 

разлога није у могућности да извршава права и обавезе које 

произилазе из овог Правилника, градоначелник ће донијети 

рјешење којим овлашћује другог запосленог да извршава та 

права и обавезе. 

Члан 19. 

(1) Узнемиравање на раду представља тежу повреду радне 

обавезе и послодавац је дужан да по сазнању за 

извршење радње узнемиравања покрене поступак 

утврђивања одговорности. 

(2) О запримљеним захтјевима за заштиту од узнемира-

вања и по њима формираним предметима овлаштени 

службеник води посебну интерну евиденцију. 
 

Члан 20. 

Ако се захтјев за заштиту од узнемиравања односи на лице 

које је код послодавца одређено да учествује у поступку, 

градоначелник треба да обезбиједи да то лице не поступа по 

предмету формираном по том захтјеву. 

 

Члан 21. 

По формирању предмета по захтјеву, овлаштени службеник 

провјерава да ли је захтјев потпун и садржи све обавезне 

елементе из члана 5. овог Правилника. 
 

Члан 22. 

(1) Ако захтјев није потпун, пријавилац се позива да исти 

допуни у року од пет дана, а уколико исти не допуни, 

овлаштени службеник наставља поступак према 

постојећем стању списа предмета. 

(2) Лице које води поступак може и по службеној 

дужности да прикупља податке и доказе који ће му 

помоћи у испитивању навода из захтјева. 
 

Члан 23. 

(1) Лице које води поступак ће у року од три дана од дана 

пријема захтјева окончати одвојене састанке са 

странама у спору и заказати заједнички састанак. 

(2) О току заједничког састанка води се записник.  
 

Члан 24. 

(1) Након што испита основаност навода у захтјеву за 

заштиту од узнемиравања, лице које води поступак о 

томе сачињава извјештај у писаној форми. 

(2) Извјештај садржи и приједлог одлуке/активности за 

поступање по захтјеву за заштиту од узнемиравања. 

(3) Приједлог садржи: 

1) предузимање мјера и активности за отклањање акта, 

чињења или нечињења које је утврђено као радња 

узнемиравања којом је повријеђено или угрожено право 

подносиоца захтјева за заштиту, 

2) предузимање мјера и активности за обезбјеђење 

заштите и остварење права подносиоца захтјева, 

3) предузимање мјера и активности за утврђивање 

дисциплинске и материјалне одговорности запосленог 

за којег постоје вјероватноћа/основи сумње да је 

извршио радњу узнемиравања, 

4) образложење. 

Члан 25. 

(1) Након проведеног доказног поступка и прикупљених 

утврђених чињеница, овлаштени службеник утврђује 

приједлог споразума о окончању спора о узнемиравању 

на раду и заказује сједницу ради закључивања 

споразума, на који позива: 

- стране у спору, 

- представника синдиката или радника, уколико је то 

захтијевала нека од страна у спору. 

(2) На сједници, стране у спору могу изнијети своје 

примједбе и приједлоге на предложени споразум. 

(3) Коначни текст приједлога споразума од стране 

овлаштеног лица потписују: 

- обје стране у спору, 



 Датум: 26.05.2022. год.                         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA – Број: 4                                    Страна:  15 

- представник синдиката или радника ако присуствују 

сједници, 

- овлаштено лице.  

Члан 26. 

(1) Поступак за заштиту од узнемиравања на раду у 

Градској управи окончава се закључивањем споразума 

у писаној форми између страна у спору. 

(2) Један примјерак споразума одмах се доставља 

послодавцу на извршење, а по један примјерак за 

стране у спору. 

(3) Уколико стране у поступку не закључе споразум о 

предмету спора, то се констатује у записнику уз 

навођење разлога због којих није закључен споразум и 

доноси се рјешење о обустављању поступка. 

 

Члан 27. 

(1) Уколико се поступак обустави без закљученог 

споразума, радник који сматра да је претрпио 

узнемиравање на раду може да поднесе приједлог за 

мирно рјешавање радног спора  Агенцији за мирно 

рјешавање радних спорова или да подигне тужбу за 

заштиту од узнемиравања на раду код надлежног суда.  

(2) Право на подношење приједлога за мирно рјешавање 

спора, односно подизање тужбе условљено је 

претходним обраћањем радника послодавцу захтјевом 

за заштиту од узнемиравања на раду. 

(3) Изузетно од става 2. овог члана, када је узнемиравање 

извршено од стране одговорног лица код послодавца, 

право на подношење приједлога за мирно рјешавање 

спора, односно подизање тужбе није условљено 

претходним обраћањем радника послодавцу захтјевом 

за заштиту од узнемиравања на раду. 
 

Члан 28. 

Коначна одлука или споразум по захтјеву за заштиту од 

узнемиравања доставља се подносиоцу захтјева у року од 

три дана од дана окончања поступка по том захтјеву. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29. 

Овлаштено лице или Комисију за заштиту од узнемиравања 

на раду градоначелник ће именовати у року од 15 дана од 

дана ступања на снагу овог Правилника. 

 

Члан 30. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града Требиња. 
 

Број: 11-022-36/22                                    Градоначелник 

Датум: 29.04.2022. године                     Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 

61/21), Закона о службеницима и намјештеницима 

(„Службени гласник Републике Српске број 97/16), члана 

58. и 73. Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

начелима за унутрашњу организацију и систематизацију 

радних мјеста у градској односно општинској управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 10/17), 

Уредбе о категоријама, звањима и условима за обављање 

послова службеника у јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 10/17), 

Одлуке о оснивању Градске управе Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 5/21) 

градоначелник Града Требиња, доноси 
 

П Р А В И Л Н И К  

о допуни Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста Градске управе Града Требиња 

 

Члан 1. 

(1) У Правилнику о организацији и систематизацији 

радних мјеста Градске управе Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 5/21) у 

даљем тексту Правилник, у члану 60. додаје се нова 

тачка 4.3.8. Самостални стручни сарадник из области 

ИТ.   

Опис послова и задатака: Обавља послове информатичке 

подршке корисницима информационог система. Брине за 

функционисање рачунарске мреже, информационог систе-

ма, те одржава и унапређује софтвер у Одјељењу за 

просторно уређење. Санира мање кварове и проблеме 

настале у функционисању система. Врши електронску 

обраду свих података и информација, активно сарађује са 

свим осталим организационим јединицама у оквиру Градске 

управе. По указаној потреби координише рад референтима 

задуженим за издавање дозвола и директно комуницира и 

ради са грађанима, по питању предмета издавања локаци-

јских услова, одобрења за грађење и одобрења за употребу 

објеката. Обавља и послове везане за пружање стручне 

помоћи приликом израде аката из области примјене 

информационо-комуникациских технологија у области 

просторног уређења и грађења. Обавјештава шефа Одсјека 

и начелника Одјељења о стању и кретању предмета унутар 

Одјељења. Обавља и друге послове у складу са законом, 

подзаконским актима и овлашћењима шефа Одсјека и 

начелника Одјељења. За свој рад одговоран је шефу Одсјека 

и начелнику Одјељења 

Број извршилаца: један(1), 

Група и степен сложености: стручно - оперативни, 

најсложенији.  

Радно мјесто службеника пете категорије, трећег звања. 

Услови за вршење послова: ВСС, 240 ЕЦТС бодова, 

дипломирани инжењер информатике и рачунарства или 

сродни технички факултети, 1 година радног искуства у 

струци, положен стручни испит за рад у управи, познавање 

рада на рачунару. 

(2) Тачка 4.3.8. постаје тачка 4.3.9.  
 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-053-330-2/21                                   Градоначелник 

Датум: 29.04.2022. године                        Мирко Ћурић, с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) 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 
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С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Јавној установи 

„Туристичка организација Града Требиња“ Требиње 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној 

установи „Туристичка организација Града Требиња“ 

Требиње, број: 38/2022 од 31. 03. 2022. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-31/22                                     Градоначелник 

Датум: 18.04.2022. године                      Мирко Ћурић, с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21) 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 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Јавној установи 

„Културни центар“ Требиње 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној 

установи „Културни центар“ Требиње, број: 282/22 од 18. 

04. 2022. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-35/22                                     Градоначелник 

Датум: 03.05.2022. године                      Мирко Ћурић, с.р. 

___________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за комунално-инспекцијске послове Града 

Требиња, Вука Караџића, 89101 Требиње, на основу 

Увјерења број: 05-372-10/22 од 28. 03. 2022. године, 

извршило је промјену уписа у Регистар заједница етажних 

власника стамбених зграда, у улици Краља Петра I 

Ослободиоца број 55 у Требињу, у регистарском листу број 

01-212, имена нових заступника. У Регистар заједница 

уписује се Борис Вулетић, предсједник Управног одбора, 

лице овлаштено да заступа заједницу, самостално и без 

ограничења. Брише се ранији заступник заједнице Милан 

Беловић.  

 

Број: 05-372-10/22                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 28.03.2022. године               Спасоје Радовић, с.р. 

___________________________________________________ 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за комунално-инспекцијске послове Града 

Требиња, Вука Караџића, 89101 Требиње, на основу 

Рјешења број: 05-372-12/22 од 01. 04. 2022. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у Регистарском листу број: 01-251, упис 

оснивања Заједнице етажних власника, улица 

Гарибалдијева број 7, Требиње са сљедећим подацима: 

Оснивачи: 10 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 Невенка 

Вуксан, предсједник Скупштине, самостално и без 

ограничења. Заједницу представља и замјеник Скупштине 

Биљана Шаренац, самостално и без ограничења.  

 

Број: 05-372-12/22                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 01.04.2022. године             Спасоје Радовић, с.р. 

___________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за комунално-инспекцијске послове Града 

Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу 

Увјерења број: 05-372-13/22 од 06. 04. 2022. године, 

извршило је промјену уписа у Регистар заједница етажних 

власника стамбених зграда, у улици Херцег Стефана Косаче 

број 3 у Требињу, у регистарском листу број 01-019, имена 

нових заступника. У Регистар заједница уписује се Боринка 

Ијачић, предсједник Скупштине, лице овлаштено да заступа 

заједницу, самостално и без ограничења, замјеник 

предсједника Мирјана Маловић и благајник Милосава 

Шотра. Брише се ранији заступник заједнице Владо Брњош.  

 

Број: 05-372-13/22                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 06.04.2022. године             Спасоје Радовић, с.р. 

___________________________________________________ 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за комунално-инспекцијске послове Града 

Требиња, Вука Караџића, 89101 Требиње, на основу 

Увјерења број: 05-372-14/22 од 11. 05. 2022. године, 

извршило је промјену уписа у Регистар заједница етажних 

власника стамбених зграда, у улици Вожда Карађорђа 11 у 

Требињу, у регистарском листу број 01-181, имена нових 

заступника. У Регистар заједница уписује се Тамара Капор, 

лице овлаштено да представља заједницу самостално и без 

ограничења. Брише се ранији заступник заједнице Милица 

Радовановић. Лице овлаштено да заступање је и Радован 

Настић, самостално и без ограничења.  

 

Број: 05-372-14/22                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 11.05.2022. године             Спасоје Радовић, с.р. 

___________________________________________________ 
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УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за комунално-инспекцијске послове Града 

Требиња, Вука Караџића, 89101 Требиње, на основу 

Увјерења број: 05-372-21/22 од 26. 05. 2022. године, 

извршило је промјену уписа у Регистар заједница етажних 

власника стамбених зграда, у улици Требињских бригада 

бб, Ц-34 у Требињу, у регистарском листу број 01-035, 

имена нових заступника. Именује се Гојко Нинковић 

овлаштен да заступа заједницу, самостално и без 

ограничења. Брише се ранији заступник заједнице Милорад 

Бокић.  

 

Број: 05-372-21/22                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 26.05.2022. године               Спасоје Радовић, с.р. 

___________________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

1. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета Града Требиња у периоду  

1. јануар – 31. децембар 2021. године,         1 

2. Одлука о именовању једног члана Градске изборне комисије Требиње,     1  

3. Одлука о начину одржавања система за наводњавање на подручју града Требиња,    1 

4. Закључак о прихватању Извјештаја о коришћењу средстава буџетске резерве  

у периоду 01.01–31.12.2021. године,         2 

5. Закључак о прихватању Извјештаја о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња  

на дан 31.12.2021. године,          2 

6. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији утрошка новчаних средстава прикупљених  

на основу прихода од посебних водних накнада у 2021. години,      2 

7. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији плана утрошка средстава од концесионих накнада  

за 2021. годину,            3 

8. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији утрошка средстава предвиђених планом примјене  

Закона о заштити од пожара у 2021. години,        3 

9. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе „Центар  

за социјални рад“ Требиње за 2021. годину,        3 

10. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе  

за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње за 2021. годину,   3 

11. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе  

„Дом младих“ Требиње за 2021. годину,         3 

12. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе „Центар  

за информисање и образовање“ Требиње за 2021. годину,       4 

13. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе  

„Културни центар“ Требиње за 2021. годину,        4 

14. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе  

„Базени“ Требиње за 2021. годину,         4 

15. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне здравствене  

установе „Дом здравља“ Требиње за 2021. годину,        4 

16. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне здравствене 

установе „Апотека“ Требиње за 2021. годину,        4 

17. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе  

„Требињеспорт“ Требиње за 2021. годину,        4 

18. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе  

„Матични музеј Херцеговине у Требињу“ за 2021. годину,       5 

19. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе „Народна 

библиотека“ Требиње за 2021. годину,         5 

20. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе 

 „Туристичка организација града Требиња“ Требиње за 2021. годину,     5 

21. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Развојна агенција  

Града Требиња ТРЕДЕА за 2021. годину,         5 

22. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавне установе  

„Екологија и безбједност“ Требиње за 2021. годину,       5 

23. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања Јавног предузећа  

„Радник“ Требиње за 2021. годину,         5 

24. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и резултатима финансијског пословања ЈКП „Паркинг сервис“  

Требиње за 2021. годину,          6 

25. Закључак о прихватању Извјештаја о раду Аграрног фонда Града Требиња за 2021. годину,   6 

26. Закључак о прихватању Информације о основним показатељима финансијског пословања привреде града  

Требиња у 2021. години,           6 

27. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији „Стратегије развоја туризма Града Требиња 2020–2030.  

године“ за период од 01.01.2021–31.12.2021. године,       6 

28. Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Плана имплементације Стратегије развоја града  

Требиња 2018–2027. за период 01.01.2021–31.12.2021. године,      6 

29. Закључак о прихватању Извјештаја о пословању Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње од 01.01.  

до 31.12.2021. године.           7 
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АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Одлука о начину и условима додјеле привремених локација за заузимање јавних површина,    7 

2. Одлука о продужењу трајања Јавног позива за Избор и додјелу признања успјешним привредним субјектима  

у привреди Града Требиња за 2021. годину,         7 

3. Одлука о додјели новчане накнаде незапосленим демобилисаним борцима Одбрамбено-отаџбинског рата  

Републике Српске I, II и III категорије,         7 

4. Одлука о начину и условима додјеле привремених локација за заузимање јавних површина  

(штандови за кокице и палачинке),          8 

5. Рјешење о утврђивању репрезентативности синдиката,       9 

6. Закључак,             9 

7. Закључак,             9 
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19. Правилник о поступку заштите од узнемиравања на раду у Градској управи Града Требиња,   12 

20. Правилник о допуни Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе  

Града Требиња,            15 

21. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној установи  

„Туристичка организација Града Требиња“ Требиње,        15 

22. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној установи  
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Издавач: Скупштина Града Требиња - Стручна служба Скупштине. Улица Вука Караџића бр. 2, 

89101 Требиње. Телефон/факс: 059/260-402. Гласник излази по потреби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


