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Година LVIV                                                   Требиње, 29.08.2022. године                                                            Број:  8

На основу члана 59. 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), 

градоначелник Града Требиња донио је 
 

О Д Л У К У 

о условима и начину додјеле бесповратних новчаних 

средстава за санацију, реконструкцију и доградњу 

економских објеката, који се налазе на руралном 

подручју града Требиња, власницима тих објеката 
 

I 

Овом одлуком уређују се ближи услови, начин и поступак 

додјеле бесповратних новчаних средстава из Буџета Града 

Требиња власницима економских објеката који су лоцирани 

на руралном подручју града Требиња за санацију, 

реконструкцију и доградњу тих објеката. 
 

II 

Власник економског објекта у смислу ове одлуке сматра се 

особа која има у власништву објекат намијењен узгоју стоке 

и живине, складиштењу сточне хране, пољопривредних 

производа из властите производње, прераду властитих 

производа из властите производње, прераду властитих 

производа и слично, а који је лоциран на руралном подручју 

града Требиња. 

III 

1) Право на додјелу бесповратних новчаних средстава из 

ове одлуке, власник објекта може остварити за санацију 

или реконструкцију постојећег објекта, односно 

доградњу уз постојећи објекат. 

2) Власник објекта ово право може остварити само једном 

и то у максималном износу у висини до 5.000 КМ.  
 

IV 

Право на додјелу бесповратних новчаних средстава из ове 

одлуке има подносилац захтјева под следећим 

кумулативним општим условима: 

- да је држављанин Републике Српске, 

- да има пријављено пребивалиште, односно за избјегла и 

интерно расељена лица боравиште на територији града 

Требиња најмање годину дана прије подношења 

захтјева за додјелу средстава, 

- да има регистровано породично пољопривредно 

газдинство, 

- да укупна примања породичног домаћинства 

подносиоца захтјева, на мјесечном нивоу, не прелазе 

износ од двије просјечне мјесечне нето плате 

запосленог у граду Требињу, према посљедњем 

објављеном податку Завода за статистику Републике 

Српске, 

- да се објекат који је потребно санирати, реконструисати 

или који треба доградити налази у руралном подручју 

града Требиња. 

V 

У смислу ове одлуке рурално подручје града Требиња 

дефинисано је тачком II Одлуке о висини вриједности 

непокретности по зонама на територији Града Требиња на 

дан 31.12.2021.године („Службени гласник Града Требиња“, 

број 10/21). 

VI 

У смислу ове одлуке објекат који треба санирати или 

реконструисати је онај објекат за који постоји налаз и 

мишљење вјештака да је исти неопходно санирати или 

реконструисати, а објекат уз који је неопходна доградња је 

онај објекат за који постоји налаз и мишљење вјештака да 

би се доградњом постигла већа функционалност објекта 

која би допринијела бољим резултатима пољопривредне 

производње која се обавља у том објекту. 

 

VII 

1) Поступак додјеле средстава покреће се на основу јавног 

позива који ће се објавити на званичној интернет 

страници града Требиња. Јавни позив ће се објавити и 

путем Радио Требиња и других локалних радио-
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станица, као и на огласним таблама Градске управе 

Града Требиња. 

2) Јавни позив, који обавезно садржи износ Буџетом града 

Требиња, опредијељених средстава за ову намјену, 

расписује Комисија за остваривање права на додјелу 

бесповратних новчаних средстава за санацију, 

реконструкцију и доградњу економских објеката на 

руралном подручју града Требиња (у даљем тексту 

Комисија), на основу Одлуке о расписивању јавног 

позива коју доноси градоначелник Града Требиња. 

3) По расписивању јавног позива, захтјев се подноси на 

прописаном обрасцу Градске управе Града Требиња – 

Одјељење за просторно уређење. 

4) Захтјев се може поднијети у року од 30 дана од дана 

расписивања јавног позива, а рок се рачуна од дана 

објављивања на званичној интернет страници Града 

Требиња. 

5) Уз захтјев из подтачке 3. ове тачке подносилац прилаже 

сљедећу документацију: 

- увјерење о држављанству РС; 

- увјерење о пребивалишту или боравишту (ЦИПС); 

- ЗК извадак и посједовни лист као доказ о праву својине 

на непокретностима издат од стране Републичке управе 

за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна 

јединица Требиње. Ако непокретности нису 1/1 

власништво подносиоца захтјева потребно је доставити 

изјаве сувласника или правних сљедника власника да су 

сагласни да подносилац захтјева улаже у тај објекат као 

свој и да се одричу права подношења захтјева за 

додјелу средстава по истом основу; 

- Извјештај овлашћеног вјештака о неопходности 

извођења радова на санацији или реконструкцији 

економског објекта у руралном подручју (подноси 

захтјев за санацију или реконструкцију); 

- Извјештај овлашћеног вјештака о неопходној доградњи 

економског објекта (ако се подноси захтјев за 

доградњу); 

- Кућна листа и потврда Послодавца о висини мјесечне 

плате. 

VIII 

1) Поступак додјеле средстава на основу јавног позива из 

тачке VII подтачке 1. ове одлуке спроводи Комисија из 

става 2 исте тачке коју именује градоначелник Града 

Требиња. 

2) Задатак Комисије је да: 

- припреми и објави јавни позив из тачке VII подтачке 1. 

ове одлуке; 

- утврди комлетност и благовременост примљених 

захтјева, а у случају некомплетног или неблаговременог 

захтјева исти не разматра и доноси закључак о 

одбацивању захтјева као неуредног или 

неблаговременог;  

- према редослиједу примљених захтјева: 

1. у случају да нису испуњени услови из тачке IV ове 

одлуке доноси рјешење о одбијању захтјева за 

утврђивање права на додјелу бесповратних новчаних 

средстава; 

2. у случају да су испуњени сви услови прописани овом 

Одлуком доноси рјешење којим се усваја захтјев за 

утврђивање права на додјелу бесповратних новчаних 

средстава за санацију, реконструкцију или доградњу 

економских објеката, до износа утврђеног у тачки III 

ове одлуке водећи рачуна да предност за додјелу 

средстава имају подносиоци захтјева: 

- којима је пољопривредна дјелатност једини извор 

прихода, 

- који имају мањи износ примања по члану породичног 

домаћинства, односно по члану ужег породичног 

домаћинства (уже породично домаћинство чине: брачни 

другови, дјеца рођена у браку, ванбрачна, пасторчад, 

усвојена, родитељи брачних другова који с њима живе 

и немају лична примања ни непокретну имовину у 

власништву). 

- који имају већи број малољетне дјеце. 

 

IX 

У случају да два или више подносилаца захтјева на 

идентичан начин испуњавају критерије за стицање 

предности, предност ће имати подносилац захтјева који:  

- Припада категорији породица погинулих бораца, 

- Категорији РВИ од I до V категорије, 

- Припада првој или некој сљедећој категорији бораца по 

реду, 

- Жене предузетнице/жене на селу. 

 

X 

1) Рјешења о утврђивању права на додјелу бесповратних 

новчаних средстава за санацију, реконструкцију или 

доградњу економских објеката на руралном подручју, 

Комисија доноси до утрошка расположивих средстава 

из тачке VII подтачка 2. ове одлуке. 

2) Комисија ће донијети одговарајућа рјешења, по 

захтјевима запримљеним у року предвиђеном јавним 

позивом, најкасније у року од 30 дана од дана истека 

рока за подношење захтјева. 

3) Административно техничке послове за потребе 

Комисије обавља Градска управа Града Требиња ˗ 

Одељење за просторно уређење. 

 

XI 

Против рјешења из тачке X ове одлуке подносилац захтјева 

може поднијети жалбу градоначелнику Града Требиња у 

року од 15 дана од дана пријема рјешења. 

1) Одлука градоначелника је коначна. 

 

XII 
1) По коначности рјешења о утврђивању права на додјелу 

бесповратних новчаних средстава за санацију,  

реконструкцију или доградњу економских објеката у 

руралном подручју корисници и Градска управа Града 

Требиња закључују уговор о додјели бесповратних 

новчаних средстава за санацију, реконструкцију или 

доградњу економског објекта који садржи: 

- име и презиме корисника и адресу становања; 

- износ средстава која се додјељују; 

- намјена средстава (санација/реконструкција/доградња 

са ближим подацима о локалитету објекта); 

- обавезу корисника средстава да ће испоштовати све 

релевантне прописе Републике Српске током извођења 

радова на санацији, реконструкцији или доградњи 

економских објеката, као и обавезу намјенског утрошка 

средстава, а да у супротном има обавезу враћања 
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средстава у цјелости, уз обрачунату законску затезну 

камату од дана подношења захтјева за поврат средстава  

до дана враћања цјелокупног износа. 

2) Средства по основу права на додјелу бесповратних 

новчаних средстава за санацију, реконструкцију или 

доградњу економског објекта, преносе се на текући рачун 

корисника по закључењу уговора из подтачке 1. ове тачке. 

 

XIII 

Средства по основу права на додјелу бесповратних 

новчаних средстава за санацију, реконструкцију и доградњу 

економских објеката на руралном подручју града Требиња 

преносе се на текући рачун корисника по закључењу 

уговора из тачке XII подтачке 1. ове одлуке. 

 

XIV 

Поред клаузула предвиђених тачком XII ове одлуке, Уговор 

о додјели бесповратних новчаних средстава садржаће и 

одредбе о обавезном намјенском утрошку средстава као и 

року у коме корисник бесповратних средстава мора 

доставити доказ о намјенском утрошку средстава, и то како 

слиједи: „У року од 6 мјесеци од дана закључења уговора 

поднијети захтјев градоначелнику да именује чланове 

Стручне комисије која ће утврдити намјенски утрошак 

одобрених средстава“. 

XV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-70/22                                       Градоначелник 

Датум: 29. 08. 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-

196-2022 од 22. 07. 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 

умањујe позиција: 

у оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 5112 – Издаци за реконструкцију и инвестиционо 

одржавање 17.000,00 КМ - Проширење и санација 

градске депоније и изградња сортирнице за рециклажу 

отпада за износ од 17.000,00 КМ, 

а увећава позиција: 

у оквиру Одјељења за општу управу: 

- 5111 – Издаци за изградњу и прибављање објеката 

17.000,00 КМ - Изградња инфраструктуре у оквиру 

пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ за 

Град Требиње за износ од 17.000,00 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: 11-400-344/22                                     Градоначелник 

Датум: 25. 07. 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-

198-1/2022 од 26. 07. 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 

умањујe сљедећа позиција: 

у оквиру Стручне службе градоначелника: 

- 4151 – грант у иностранству за суфинансирање 

пројеката од интереса за Град за износ од 25.000,00 КМ, 

а увећава сљедећа позиција у оквиру Одјељења за културу, 

породицу, спорт и образовање: 

- 4881 – трансфери унутар исте јединице власти за износ 

од 25.000,00 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: 11-400-347-1/22                                 Градоначелник 

Датум: 26. 07. 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-06-202-2022 од 05. 08. 2022. године, 

градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност ЈУ „Дом младих“ Требиње на План 

утрошка средстава за набавку нефинансијске имовине 

планираних Буџетом Града Требиња за 2022. годину 

(План број: 295-07/22 од 26. 07. 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: 11-053-439/22                                    Градоначелник 

Датум: 08. 08. 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-

203/2022 од 05. 08. 2022. године, градоначелник Града 

Требиња, донио је  
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З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањујe позиција: 

у оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 5112 – Издаци за реконструкцију и инвестиционо 

одржавање 50.000,00 КМ - Проширење и санација 

градске депоније и изградња сортирнице за рециклажу 

отпада за износ од 50.000,00 КМ, 

а увећава позиција: 

у оквиру Одјељења за општу управу: 

- 4126 – Расходи по основу путовања и смјештаја 

50.000,00 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: 11-400-361/22                                     Градоначелник 

Датум: 08. 08. 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-04-

400-354-1/2022 од 03. 08. 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 

умањујe позиција: 

у оквиру ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње: 

- 4111 – расходи за бруто плате за износ 3.000,00 КМ 

а увећава позиција: 

у оквиру ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње: 

- 4113 – расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) за износ од 3.000,00 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: 11-400-360/22                                     Градоначелник 

Датум: 10. 08. 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 измјенама и допунама Правилника о 

раду у ЈУ „Дом младих“ Требиње 
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о раду у ЈУ „Дом младих“ Требиње, број: 255-

06/22 од 22. 06. 2022. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-022-45/22                                        Градоначелник 

Датум: 19. 07. 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 раду у ЈУ „Центар за информисање и 

образовање“ Требиње 
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о раду у ЈУ „Центар за 

информисање и образовање“ Требиње, број: 458/22 од 06. 

07. 2022. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-022-57/22                                        Градоначелник 

Датум: 19. 07. 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 измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији послова и радних 

задатака у ЈУ „Центар за информисање и образовање“ 

Требиње 
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о организацији и систематизацији послова и 

радних задатака у ЈУ „Центар за информисање и 

образовање“ Требиње, број: 525/22 од 22. 07. 2022. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-022-63/22                                        Градоначелник 

Датум: 26. 07. 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 допуни Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста ЈКП 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње 
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о допуни Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње, број: 204/22 од 27. 

07. 2022. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-60/22                                        Градоначелник 

Датум: 29. 07. 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 измјени Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње 
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјени Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

у ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша 

радост“ Требиње, број: 1700/22 од 22. 06. 2022. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-022-66/22                                        Градоначелник 

Датум: 29. 07. 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), 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 висину цијене рада у  

Јавној установи „Екологија и безбједност“ Требиње  
 

I 

У складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-

012-2-1574/22 од 19. 05. 2022. године („Службени гласник 

Републике Српске“, број 45/22), даје се сагласност на 

обрачун плата по цијени рада у износу од 110,00 КМ за 

Јавну установу „Екологија и безбједност“ Требиње. 

 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-62/22                                       Градоначелник 

Датум: 03. 08. 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 измјенама Правилника о организацији 

послова и радних задатака и потребним радницима у 

„Развојној агенцији Града Требиња TREDEA“ Требиње 
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама Правилника о 

организацији послова и радних задатака и потребним 

радницима у „Развојној агенцији Града Требиња TREDEA“ 

Требиње, број: 251-07/22 од 19. 07. 2022. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број: 11-022-61/22                                        Градоначелник 

Датум: 04. 08. 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), 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 висину цијене рада у  

Јавној установи „Требињеспорт“ Требиње  
 

I 

У складу са Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-

012-2-1574/22 од 19. 05. 2022. године („Службени гласник 

Републике Српске“, број 45/22), даје се сагласност на 

обрачун плата по цијени рада у износу од 110,00 КМ за 

Јавну установу „Требињеспорт“ Требиње. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 11-022-67/22                                       Градоначелник 

Датум: 08. 08. 2022. године                      Мирко Ћурић, с.р. 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 



      Датум: 29.08.2022. год.                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA-Број: 8                       Страна:   6 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за комунално-инспекцијске послове Града 

Требиња, Вука Караџића, 89101 Требиње, на основу 

Рјешења број: 05-372-33/22 од 20. 07. 2022. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у Регистарском листу број: 01-256, упис 

оснивања Заједнице етажних власника, Требиње, улица 

Војводе Степе Степановића 20А (ламела 2). Оснивачи: 29 

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 и представља Игор 

Шакотић, предсједник Скупштине, самостално и без 

ограничења.  

 

Број: 05-372-33/22                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 20. 07. 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: 05-372-35/22 од 25. 07. 2022. године, 

извршило је упис у Регистар заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у Регистарском листу број: 01-257, упис 

оснивања Заједнице етажних власника, Требиње, улица 

Вука Караџића 26, Требиње. Оснивачи: 9 етажних власника 

зграде. Дјелатност: 70320 – управљање зградом за рачун 

етажних власника. Иступа у правном промету самостално у 

оквиру својих дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине 

удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. Заједницу 

представља и заступа Миливоје Скочо, предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења.  

 

Број: 05-372-35/22                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 25. 07. 2022. године          Спасоје Радовић, с.р. 

___________________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

1. Одлука о условима и начину додјеле бесповратних новчаних средстава за санацију,  

реконструкцију и доградњу економских објеката, који се налазе на руралном подручју града Требиња,  

власницима тих објеката,           1 

2. Закључак,             3 

3. Закључак,             3 

4. Закључак,             3 

5. Закључак,             3 

6. Закључак,             4 

7. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду у ЈУ „Дом младих“ Требиње,  4 

8. Сагласност на Правилник о раду у ЈУ „Центар за информисање и образовање“ Требиње,   4 

9. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова  

и радних задатака у ЈУ „Центар за информисање и образовање“ Требиње,     4  

10. Сагласност на Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији  

радних мјеста ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње,        4  

11. Сагласност на Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији  

радних мјеста у ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,   5 

12. Сагласност на висину цијене рада у Јавној установи „Екологија и безбједност“ Требиње,   5 

13. Сагласност на Правилник о измјенама Правилника о организацији послова и радних задатака и потребним  

радницима у Развојној агенцији Града Требиња „TREDEA“ Требиње,      5  

14. Сагласност на висину цијене рада у Јавној установи „Требињеспорт“ Требиње.     5 

 

ОСТАЛА АКТА 

1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,      6 

2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.      6 
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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. 

 

 

 


