СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LIV

Требиње, 24.11.2017. године

На основу члана 18. став 1. тачка 1. и члана 39. став 1.
тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. став
2. тачка 5. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана
23.11.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Стратегије развоја града Требиња
I
Усваја се Стратегија развоја града Требиња.
II
Саставни дио одлуке је Стратегија развоја града
Требиња.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-404/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 31. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 36.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина
Града Требиња, на сједници одржаној дана 23.11.2017.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Нацрта буџета Града Требиња за 2018.
годину
I
Скупштина Града Требиња усваја Нацрт буџета Града
Требиња за 2018. годину којим су планирана укупна
буџетска средства у износу од 26.575.000 КМ.
Средства буџета чине приходи у износу од 21.589.000
КМ, трансфери 465.000 КМ, примици за нефинансијску
имовину 2.838.000 КМ, примици од финансијске
имовине од 21.000 КМ, примици од задуживања
1.077.860 КМ и остали примици 584.140 КМ.

Број

14

Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од
18.777.260 КМ, издатке за нефинансијску имовину
5.736.600 КМ, на издатке за отплату дугова 1.447.000
КМ, остале издатке 584.140 КМ и буџетску резерву
30.000 КМ, а што укупно износи 26.575.000 КМ.
II
Саставни дио ове одлуке је Нацрт буџета Града Требиња
за 2018. годину (табеларни дио).
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-405/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 59, 62, 66. и 69. Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 71/12 и 52/14), члана
50. Закона о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. алинеја 25. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 36. алинеја 27. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 23.11.2017. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о дугорочном кредитном задужењу
I
Одлука о дугорочном кредитном задужењу („Службени
гласник Града Требиња“, број 4/17 и 8/17) у тачки IX, у
дијелу којим је дефинисана намјена кредитних
средстава, односно План утрошка кредитних средстава
као саставни дио Одлуке, мијења се на тај начин што се
као прилог ове Одлуке усваја нови План утрошка
кредитних средстава и исти је саставни дио ове Одлуке.

Датум: 24.11.2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

II
Ова одлука биће објављена у „Службеном гласнику
Града Требиња“, а ступа на снагу по добијању
сагласности Министарства финансија Републике Српске
и кредитора.

Број:09-013-407/17
Датум:23.11.2017. године
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ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

Прилог 1.
ПЛАН УТРОШКА КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА
Р.б.
1.
2.
3.

4.

Опис
Финансирање непокривеног дефицита и пренесених обавеза према приложеној спецификацији
Финансирање обавеза по Споразуму о признању дуга по основу неисплаћеног регреса за 2016.
годину
Финансирање обавеза по судским пресудама
Луч инвест
ГИК Хидроградња
Рајчевићи и остали
Укупно 3.
Финансирање капиталних инвестиција Града Требиња у циљу намјенске употребе раније
извршених, а невраћених позајмица са рачуна посебних намјена – накнада у сврху производње
електричне енергије
Пројекат Снабдијевања водом Града Требиња
Експропријација земљишта за Источну обилазницу
Оборинска одводња на локалитету Јужног логора
Ватрогасни дом
Главни пројекат обилазнице Алексина Међа-Петрина-Подгљивље
Изградња пјешачких и бициклистичких стаза поред Града Сунца
Околно уређење око градске капеле
Пут Дражин До
Изградња и реконструкција ул. Војвођанска
Водовод Богданића До
ЈР (Подгљивље, Горица)
Зонинг план Ново Требиње
Укупно 4.

Износ
2.357.000 КМ
172.000 КМ

Укупно кредитно задужење

6.340.000 КМ

На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и
члана 20. Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13 и 8/17),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана
23.11.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о одборничком додатку у
Скупштини Града Требиња
I
Овом одлуком утврђује се право одборника у
Скупштини Града Требиња на одборнички додатак,
висина одборничког додатка и случајеви у којима
одборнику не припада право на одборнички додатак.

631.000 КМ
759.000 КМ
238.000 КМ
1.628.000 КМ

410.000 КМ
175.000 КМ
300.000 КМ
426.000 КМ
87.000 КМ
80.000 КМ
80.000 КМ
470.000 КМ
40.000 КМ
40.000 КМ
45.000 КМ
30.000 КМ
2.183.000 КМ

II
1) Одборници Скупштине Града, који имају статус
незапосленог лица или статус пензионера, за
вршење одборничке дужности, имају право на
мјесечни додатак у износу од 50% просјечне нето
плате исплаћене у Градској управи, за предходну
годину, не укључујући плате функционера.
2) Одборник статус из предходне подтачке доказује
одговарајућом потврдом надлежног органа.
3) Одборници који имају статус запосленог лица
немају право на одборнички додатак.
4) Предсједник и потпредсједник Скупштине Града,
који су са статусом запосленог лица у Градској
управи, немају право на одборнички додатак, за
вријеме обављања функције и након престанка
функције док остварују право на накнаду плате у
складу са законом.

Датум: 24.11.2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

III
У случају када одборник из тачке II подтачке 1. ове
одлуке не присуствује сједници Скупштине из
оправданог разлога, мјесечни додатак из члана II
подтачке 1. ове одлуке неће му се умањивати.
2) Одборник је дужан благовремено обавијестити
предсједника Скупштине о свом изостанку и
разлозима због којих је спријечен да присуствује
сједници.
3) Уколико одборник не поступи у складу са
подтачком 2. овe тачке, сматраће се да је
неоправдано одсутан и у том случају нема право на
одборнички додатак.
IV
Чланови сталних радних тијела Скупштине за присуство
сједници и рад у радним тијелима немају право на
накнаду.
V
Одборнику, који има право на одборнички додатак, а
коме престане мандат до 15-ог у мјесецу исплаћује се
одборнички додатак за тај мјесец у износу од 50% од
висине додатка утврђене одредбама тачке II подачка 1.
ове одлуке.
VI
Средства за исплату одборничког додатка обезбјеђују се
у Буџету Града.
VII
1) Евиденцију о учешћу у раду, односно о присуству
одборника сједницама Скупштине и члана радног
тијела сједницама радног тијела, води Стручна
служба
Скупштине,
а
потписује
секретар
Скупштине.
2) Обрачун и исплату одборничког додатка и накнада
по овој одлуци врши Одјељење за финансије.
3) Налог за исплату потписује предсједник или
секретар Скупштине.
4) Саставни дио налога је евиденција о присуству.
1)

VIII
Одборнички додатак утврђен овом одлуком исплаћује се
на текући рачун примаоца, а исплата се врши мјесечно.
IX
Ова одлука ступа на снагу 1. јануара 2018. године, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-409/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_________________________________________________________________________________

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 25/03, 41/03 и 104/06),
члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и
тачке 15. подтачка 1. Одлуке о утврђивању критерија за
избор, именовање и разрјешење органа у јавним
установама и јавним предузећима чији је оснивач Град
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Требиње („Службени гласник Града Требиња“, број
4/17), Скупштина Града Требиња на сједници одржаној
дана 23.11.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора у јавним установама чији је
оснивач Град Требиње
I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
директора у јавним установама чији је оснивач Град
Требиње, и то у: ЈУ за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње, ЈУ „Центар
за информисање и образовање“ Требиње, ЈУ „Центар за
социјални рад“ Требиње, ЈУ „Дом младих“ Требиње,
ЈЗУ „Апотека“ Требиње, ЈУ „Требињеспорт“ Требиње,
ЈУ „Базени“ Требиње, ЈУ „Културни центар“ Требиње,
ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа“
Требиње, ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“
Требиње, ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње и ЈУ „Екологија и
безбједност“ Требиње.
II
За избор и именовање из тачке I ове одлуке поред
општих услова прописаних Законом, прописани су
посебни критерији и услови Одлуком о утврђивању
критерија за избор, именовање и разрјешење органа у
јавним установама и јавним предузећима чији оснивач је
Град Требиње („Службени гласник Града Требиња“,
број 4/17).
III
Јавни конкурс из тачке I ове одлуке објавиће се у
„Службеном гласнику Републике Српске“ те у једним
дневним новинама.
Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана посљедњег
објављивања у гласилу из претходне подтачке.
IV
Поступак избора, укључујући преглед пријава
приспјелих на конкурс, разговара са кандидатима који
уђу у ужи избор и предлагање ранг листе кандидата у
складу са утврђеним критеријима прописаних Законом,
Одлуком о утврђивању критерија за избор, именовање и
разрјешење органа у јавним установама и јавним
предузећима чији оснивач је Град Требиње („Службени
гласник Града Требиња“, број 4/17) и критеријима
утврђеним Статутима jавних установа чији је оснивач
Град Требиње, уколико су исти усклађени са наведеном
одлуком, извршиће Комисија за избор гдје Скупштина
Града врши коначно именовање.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња".
Број:09-013-410/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_________________________________________________________________________________

Датум: 24.11.2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 22. став 1. тачка а. подтачка 1. Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и
46/17), члана 39. став 2. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 30, 36. и 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 23.11.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о организацији и функционисању цивилне заштите у
области заштите и спасавања на подручју града
Требиња
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
I
Овом одлуком у складу са Законом о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17) уређује
се организација и функционисање цивилне заштите у
области заштите и спасавања у граду Требињу и то:
- систем заштите и спасавања,
- права и дужности грађана,
- привредних друштава и других правних лица и
органа Града,
- организација,
функционисање,
програмирање,
планирање и функционисање цивилне заштите у
области заштите и спасавања у Граду Требињу.
II
1) Систем заштите и спасавања обједињава управљање
и организовање снага и субјеката система заштите и
спасавања
на
провођењу
превентивних
и
оперативних мјера и извршавању задатака заштите и
спасавања људи и материјалних добара од
посљедица елементарних непогода, техничко технолошких несрећа, катастрофа, епидемија,
посљедица ратних дејстава и других опасности и
несрећа које могу угрозити становништво,
материјална и културна добра и животну средину,
као и мјере опоравка од насталих посљедица.
2) Заштита и спасавање људских живота има
приоритет у односу на све друге заштите.
III
Заштита и спасавање организују се полазећи од процјене
угрожености од природних и других несрећа,
катастрофа, ванредних ситуација и догађаја као што су:
Елементарне непогоде - догађаји хидрометеоролошког, геолошког или биолошког поријекла
проузроковани дјеловањем природних сила на које
људски фактор не може утицати, као што су:
земљотреси, поплаве, бујице, олује, јаке кише,
атмосферска пражњења, град, суше, одрони или
клизања земљишта, сњежни наноси и лавине,
екстремне
температуре
ваздуха,
залеђивање

-

-
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водотока, епидемиjе заразних болести и појаве
штеточина и друге природне појаве већих размјера
које могу да угрозе здравље и животе људи или
причине штету већег обима,
техничко - технолошке несреће - догађаји који су
измакли контроли код обављања дјелатности или
при управљању средствима за рад и рад са опасним
материјама, нафтом и њеним дериватима и
енергетским гасовима приликом њихове производње, прераде, употребе, складиштења, претовара,
превоза или уклањања чија је посљедица
угрожавање људи и материјалних добара,
друге несреће - несреће у друмском, жељезничком,
ваздушном или ријечном саобраћају, пожари,
рударске несреће, рушење брана, техничко технолошке несреће и друге несреће које
проузрокује човјек својим активностима, ратна
дејства, ванредна стања или други облик масовног
угрожавања људи или материјалних добара.

IV
1) Субјекти система заштите и спасавања у Граду
Требињу су: грађани, удружења, професионалне и
друге организације, привредна друштва и друга
правна лица и органи Града.
2) Снаге за заштиту и спасавање су: Градски штаб за
ванредне ситуације, професионалне и хитне службе,
тимови цивилне заштите у склопу ЈУ „Екологија и
безбједност“ Требиње, надлежна организациона
јединица МУП-а РС (Полицијска станица Требиње),
повјереници заштите и спасавања, јединице које
формирају привредна друштва и друга правна лица,
удружења грађана и друге невладине организације и
грађани.
3) У ванредној ситуацији снаге из подтачке 2. ангажују
се према сљедећем распореду:
професионалне и хитне службе у оквиру својих
редовних послова и задатака,
снаге заштите и спасавања према редослиједу
који је утврђен Планом хитног поступања
Града,
грађани,
снаге сусједних и других општина, односно
градова у складу са споразумима и уговорима,
остале снаге у Републици.
V
Активности заштите и спасавања садрже провођење:
превентивних активности заштите и спасавања,
активности које се предузимају у случају
непосредних пријетњи и опасности,
оперативних активности заштите и спасавања,
активности које се предузимају за вријеме ризика од
опасности и
активности које се спроводе приликом отклањања
посљедица од настале опасности.

Датум: 24.11.2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

II – ПРАВА И ДУЖНОСТИ ГРАЂАНА,
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ
ПРАВНИХ ЛИЦА И ОРГАНА ГРАДА
а) Права и дужности грађана
VI
Грађани имају право и дужност учествовати у заштити и
спасавању од елементарне непогоде и друге несреће,
давати материјална средства, обучавати се за личну,
узајамну и колективну заштиту, за провођење мјера
заштите и спасавања сходно одредбама Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и
одредбама ове одлуке.
VII
У извршавању задатака заштите и спасавања, дужни су
учествовати радно способни грађани од 18 до 60 година
старости – мушкарци, односно 18 до 55 година – жене.
VIII
Припадницима заштите и спасавања издаје се
идентификациони документ припадника јединице
цивилне заштите.
IX
1) Грађани који буду позвани на вршење задатака
заштите и спасавања имају право на новчану
накнаду (изгубљена зарада, превоз, смјештај и
исхрану) – сходно одредбама Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама.
2) Средства за накнаду – из подтачке 1. ове тачке,
обезбјеђују се у Буџету Града, а исплаћује их орган
који је извршио ангажовање.
б) Права и дужности привредних друштава и других
правних лица
X
1) Привредна друштва и друга правна лица на
подручју града Требиња која обављају дјелатност из
области здравства, образовања, ветеринарства,
стамбених и комуналних дјелатности, водопривреде, шумарства, пољопривреде, хемијске
индустрије, грађевинарства, енергетике, транспорта,
снабдијевања, угоститељства, ватрогаства, хидрометеорологије, сеизмологије, екологије и других
области у којима се обављају дјелатности из области
заштите и спасавања дужна су да организују и
спроводе послове заштите и спашавања, у складу са
Законом и овом одлуком.
2) Градоначелник ће, сходно Закону и на основу
процјене угрожености од елементарне непогоде и
друге несреће, посебном одлуком, одредити
привредна друштва и друга правна лица која су
обавезна поступати у складу са чланом 23. Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и
овом одлуком.
3) Привредна друштва и друга правна лица - одређена
одлуком из подтачке 2. ове тачке, дужна су
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проводити одређене припреме, радити процјену
угрожености и планове заштите и спасавања од
елементарне непогоде и друге несреће, упознавати
своје раднике са планираним активностима и
мјерама заштите и спасавања, формирати, обучавати
и опремати јединице и тимове заштите и спасавања,
те обавјештавати надлежне органе цивилне заштите
Града о евентуалним промјенама у вези са
организацијом и дјелатношћу са којом се баве.
4) Руководилац привредног друштва и другог правног
лица одговоран је за провођење мјера и задатака
заштите и спасавања.
XI
У припреми и спровођењу задатака из области заштите
и спасавања у оквиру своје редовне дјелатности
обавезно учествује Јавна установа „Екологија и
безбједност“ Требиње, Градска организација Црвеног
крста, хуманитарне и друге организације и удружења
грађана, у складу са Законом и овом одлуком.
в) Права и дужности органа Града
1. Скупштина Града
XII
У остваривању права и дужности у области заштите и
спасавања, Скупштина Града има следеће надлежности:
доноси одлуку о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спасавања и
предузима мјере за њено спровођење у складу са
јединственим системом заштите и спасавања
Републике,
доноси процјену угрожености од елементарне
непогоде и друге несреће,
доноси програм развоја цивилне заштите Града у
области заштите и спасавања,
доноси одлуку о формирању Градског штаба за
ванредне ситуације,
доноси одлуку за одређивање локације за
уништавање неексплодираних убојних средстава и
мина,
планира и утврђује изворе финансирања за
извршавање задатака цивилне заштите у области
заштите и спасавања на нивоу Града,
разматра стање у области заштите и спасавања и
врши и друге послове из области заштите и
спасавања.
2. Градоначелник
XIII
Градоначелник у оквиру својих права и дужности у
области заштите и спасавања:
предлаже доношење одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите у области заштите
и спасавања,
управља системом цивилне заштите у области
заштите и спасавања у Граду,

Датум: 24.11.2017. год.
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предлаже процјену угрожености од елементарне
непогоде или друге несреће,
предлаже програм развоја система цивилне заштите
у области заштите и спасавања,
доноси план заштите и спасавања од елементарне
непогоде или друге несреће,
именује Градски штаб за ванредне ситуације и
оснива јединице и тимове цивилне заштите,
именује и разрјешава командире јединице и тимова
цивилне заштите и повјеренике заштите и
спасавања,
доноси годишњи план обуке и оспособљавања
штаба за ванредне ситуације, јединица и тимова
цивилне заштите и повјереника заштите и
спасавања, у складу са Планом обуке и
оспособљавања снага за заштиту и спасавање у
Републици,
наређује поступање по плану приправности,
проглашава
ванредну
ситуацију
и
стање
елементарне непогоде и друге несреће,
наређује мобилизацију и употребу снага и средстава
за заштиту и спасавање,
наређује узбуњивање,
наређује евакуацију и обезбјеђује ресурсе неопходне
за хитан смјештај у случају елементарне непогоде и
друге несреће,
доноси одлуку којом одређује привредна друштва и
друга правна лица која су обавезна поступати са
чланом 23. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама,
доноси одлуку о формирању комисије за процјену
штете проузроковане елементарном непогодом и
другом несрећом,
подноси извјештаје Скупштини Града о стању у
области заштите и спасавања,
закључује уговоре о извршавању задатака цивилне
заштите у области заштите и спасавања,
доноси одлуке о упућивању помоћи сусједним и
другим јединицама локалне самоуправе које су
погођене елементарном непогодом и другом
несрећом,
извршава наредбе Републичког штаба за ванредне
ситуације,
остварује сарадњу са Републичком управом цивилне
заштите и начелницима сусједних и других јединица
локалне самоуправе по питањима од заједничког
интереса за заштиту и спасавање,
врши и друге послове из области заштите и
спасавања.

3. ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње
XIV
1) ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње, односно
јединица цивилне заштите у њеном саставу, сматра
се организационом јединицом цивилне заштите
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Града Требиња у складу са Законом о заштити у
спасавању у ванредним ситуацијама.
2) Овом измјеном се дефинише положај организационе
јединице цивилне заштите у оквиру система
цивилне заштите Града Требиња као и у оквиру
установе.
3) ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње врши
стручне, управне и друге послове из области
цивилне заштите, у оквиру својих надлежности:
израђује процјену угрожености од елементарне
непогоде и друге несреће,
израђује програм развоја цивилне заштите у систему
заштите и спасавања,
израђује план заштите и спасавања од елементарне
непогоде и друге несреће,
припрема одлуку о организацији и функционисању
цивилне заштите у систему заштите и спасавања,
организује, прати и реализује обуку грађана из
области личне, узајамне и колективне заштите у
сарадњи са Градским штабом за ванредне ситуације,
организује, прати и реализује обуку снага цивилне
заштите у сарадњи са Градским штабом за ванредне
ситуације,
организује и координира спровођење мјера и
задатака цивилне заштите у области заштите и
спасавања,
врши координацију дјеловања субјеката од значаја
за заштиту и спасавање у случају елементарне
непогоде и друге несреће у Граду,
предлаже годишњи план обуке и оспособљавања
Градског штаба за ванредне ситуације, јединица и
тимова цивилне заштите и повјереника заштите и
спасавања,
предлаже програм самосталних вјежби и израду
елабората за извођење вјежби заштите и спасавања,
органа управе, привредних друштава и других
правних лица,
води евиденцију припадника цивилне заштите и
врши њихово распоређивање у јединице и тимове
цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања
у сарадњи са Градским штабом за ванредне
ситуације,
води евиденцију материјално-техничких средстава
грађана, привредних друштава и других правих лица
и служби која се могу ставити у функцију цивилне
заштите,
учествује у набавци средстава и опреме за заштиту и
спасавање за потребе јединица и тимова цивилне
заштите и грађана и води бригу о њиховој
исправности, чувању и употреби,
даје стручна упутства грађанима, привредним
друштвима и другим правним лицима по питањима
заштите и спасавања,
информише јавност о опасностима од елементарне
непогоде и друге несреће и мјерама и задацима
заштите и спасавања,

Датум: 24.11.2017. год.
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подноси извјештаје и информације Градоначелнику
и Републичкој управи цивилне заштите,
води прописану базу података и друге евиденције и
врши и друге послове из области заштите и
спасавања.
4) У овиру ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње
функционише организациона јединица цивилне
заштите.
5) Обавезе и послове из ове одлуке ЈУ „Екологија и
безбједност“ Требиње врши путем организационе
јединице цивилне заштите у њеном саставу.
-

III - ОРГАНИЗАЦИЈА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА ТРЕБИЊА
XV
1) Органи и субјекти цивилне заштите града у систему
заштите и спасавања организују се у складу са
Законом о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама, Процјеном угрожености људи и
материјалних добара од елементарне непогоде и
друге несреће на подручју града и овом одлуком.
2) Организовање и функционисање цивилне заштите
на територији града заснива се на:
провођењу личне, узајамне и колективне заштите,
провођењу мјера и задатака заштите и спасавања,
руковођењу, одлучивању и координацији у заштити
и спасавању у ванредним ситуацијама,
организованости и спремности јединица и тимова
цивилне заштите,
ангажовању привредних друштава и других правних
лица која у оквиру својих редовних дјелатности
проводе мјере и задатке заштите и спасавања,
вршењу попуне, материјалном опремању, обучавању, оспособљавању, мобилизацији и активирању
снага цивилне заштите.
XVI
За потребе личне, узајамне и колективне заштите,
органи Града, привредна друштва и друга правна лица,
власници и корисници стамбених зграда обезбјеђују и
држе у исправном стању потребна средства и опрему.
XVII
1) Носиоци цивилне заштите у граду (органи,
привредна друштва и друга правна лица,
професионалне и друге организације) припремају и
спроводе мјере заштите и спасавања:
превентивне мјере,
мјере заштите и спасавања у случају непосредне
опасности од елементарне непогоде и друге несреће,
мјере заштите и спасавања када наступе
елементарне непогоде и друге несреће,
мјере ублажавања и отклањања непосредних
посљедица елементарне непогоде и друге несреће.
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2) Мјере и активности цивилне заштите у систему
заштите и спасавања утврђују се плановима заштите
и спасавања које доноси Град, привредна друштва и
друга правна лица.
XVIII
1) У циљу заштите и спасавања људи материјалних
добара од опасности изазваних елементарном
непогодом или другом несрећом спроводе се
сљедећи послови и задаци:
осматрање, обавјештавање и узбуњивање,
склањање људи и материјалних добара,
заштита од удеса,
евакуација,
збрињавање угрожених и настрадалих,
радиолошко-хемијска и биолошка заштита и
противепидемиолошка заштита,
заштита и спасавање из рушевина,
заштита и спасавање на води и под водом,
заштита и спасавање од пожара,
заштита и спасавање од НУС-а и мина,
прва медицинска помоћ,
заштита и спасавање животиња и намирница
животињског поријекла,
асанација терена,
заштита животне средине,
заштита биља и биљних производа.
2) Осим наведених послова и задатака из подтачке 1.
ове тачке могу се планирати, припремати и
спроводити и други послови и задаци у систему
заштите и спасавања.
XIX
1) За руковођење и координацију у активностима
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на
подручју Града, те за обављање и других послова у
заштити и спасавању, у складу са Законом и
Одлуком Скупштине Града, формира се Градски
штаб за ванредне ситуације као оперативно-стручни
орган.
2) Градски штаб за ванредне ситуације има
команданта, замјеника команданта, начелника и
чланове штаба.
3) Командант Градског штаба за ванредне ситуације је
Градоначелник.
4) Именовање и разрјешење замјеника, начелника и
чланова Градског штаба врши се на основу Рјешења
Градоначелника.
XX
Градски штаб за ванредне ситуације, сходно Закону,
обавља сљедеће послове:
руководи и координира рад субјеката и снага
система заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на спровођењу утврђених задатака,
руководи и координира спровођење мјера и задатака
заштите и спасавања,

Датум: 24.11.2017. год.
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разматра и даје мишљења на приједлог Процјене
угрожености и приједлог Плана заштите и
спасавања од елементарне непогоде и друге несреће,
прати стање и организацију заштите и спасавања и
предлаже мјере за њихово побољшање,
наређује употребу снага за заштиту и спасавање,
средстава помоћи и других средстава која се
користе у ванредним ситуацијама,
наређује савјетима мјесних заједница да преузму
активности на заштити и спасавању људи и
материјалних добара,
ради на редовном информисању и обавјештавању
становништва о ризицима, опасностима и
предузетим мјерама,
прати организацију, опремање и обучавање
јединица и тимова за заштиту и спасавање и
овлашћених и оспособљених правних лица,
процјењује угроженост од настанка ванредне
ситуације и предлаже Градоначелнику проглашење
ванредног стања,
доноси приједлоге, закључке и препоруке,
сарађује са штабовима за ванредне ситуације
сусједних јединица локалне самоуправе,
разматра и предлаже доношење одлуке о
организацији заштите и спасавања на подручју града
и
ангажује оспособљена правна лица и друге
организације.
XXI
У сврху спровођења задатака осматрања, обавјештавања
и упозоравања на подручју града Требиња у оквиру ЈУ
„Екологија и безбједност“ Требиње дјелује градски
оперативни центар за осматрање, обавјештавање и
упозоравање.
XXII
1) У мјесним заједницама, насељеним мјестима, дијелу
насеља,
стамбеним
зградама,
привредним
друштвима и другим правним лицима одређују се
повјереници заштите и спасавања.
2) Повјереници у мјесним заједницама, односно
насељеним мјестима, предузимају непосредне мјере
и активности за учешће грађана у спровођењу
самозаштите и учествују у свим активностима
заштите и спасавања које се проводе у акцијама
заштите и спасавања људи и материјалних добара на
одређеном подручју.
3) Повјереници у органима, привредним друштвима и
другим правним лицима предузимају мјере и
активности на учешћу радника у спровођењу личне,
узајамне и колективне заштите и мјера заштите ради
спасавања људи и материјалних добара у зградама и
објектима за које су задужени.
4) Повјеренике на територији града именује и
разрјешава Градоначелник, а у привредном друштву
и другом правном лицу директор, односно други
надлежни орган одређен општим актом.
-
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XXIII
1) У складу са Законом, а на основу Процјене
угрожености људи и материјалних добара од
елементарне непогоде и друге несреће, потреба и
могућности, Град Требиње може формирати
јединице и тимове цивилне заштите које се опремају
и оспособљавају као оперативне снаге ради
непосредног ангажовања на извршавању задатака
заштите и спасавања.
2) Јединице цивилне заштите оснивају се као јединице
опште и специјализоване намјене.
XXIV
1) Специјализоване
јединице
цивилне
заштите
оснивају се, опремају и обучавају ради извршавања
сложенијих задатака заштите и спасавања чији
припадници при вршењу тих задатака морају имати
одговарајуће
стручно
знање
и
користити
одговарајућа стручна средства и опрему.
2) Град Требиње, у складу са Процјеном угрожености
и потребама, оснива специјализоване јединице
цивилне заштите за:
заштиту од пожара,
заштиту од поплава и несрећа на води и под водом,
прву медицинску помоћ,
РХБ заштиту,
заштиту и спасавање из рушевина,
спасавање са висина и тешко приступачних терена и
асанацију терена.
3) По потреби могу се оснивати и друге специјализоване јединице цивилне заштите.
XXV
1) Одлуку о оснивању, врсти, величини и броју
јединица и тимова цивилне заштите Града, као и
именовању и разрјешењу командира јединица
доноси Градоначелник.
2) Одлуку у оснивању, величини, врсти и броју
јединица цивилне заштите у привредним друштвима
и другим правним лицима, чија је редовна
дјелатност од непосредног значаја за заштиту и
спасавање, доноси орган утврђен општим актом
привредног друштва или другог правног лица.
XXVI
1) У провођењу мјера и задатака заштите и спасавања
са људским и материјално - техничким ресурсима
ангажују се привредна друштва и друга правна лица
која обављају дјелатности од значаја за заштиту и
спасавање.
2) Град може са физичким лицима, организацијама,
службама, удружењима грађана, привредним
друштвима и другим правним лицима која
посједују посебна и специјалистичка знања,
способности или материјално-техничка средства и
опрему од значаја за заштиту и спасавање,

Датум: 24.11.2017. год.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 14 - Страна:

9

закључити уговор о ангажовању на провођењу
мјера и задатака заштите и спасавања.

IV - ПРОГРАМИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ
СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

XXVII
Штаб за ванредне ситуације, јединице и тимови
цивилне заштите, као и повјереници заштите и
спасавања опремају се одговарајућом опремом и
материјално-техничким
средствима
која
су
неопходна за њихову личну заштиту и за извршење
задатака.
Приликом извршавања задатака заштите и
спасавања, припадници штаба, јединица и тимова
цивилне заштите и повјереници заштите и
спасавања носе одјећу на којој је на видном мјесту
истакнут знак заштите и спасавања.

XXXII
Скупштина Града, на приједлог Градоначелника, доноси
Програм развоја цивилне заштите у области заштите и
спасавања у коме се одређују циљеви, задаци, начин
остваривања, као и смјернице у области заштите и
спасавања у граду.
XXXIII
1) Плановима заштите и спасавања обезбјеђује се
организовано и усклађено дјеловање за спречавање
несрећа, односно смањења посљедица и обезбјеђење
основних услова за живот у случају елементарне
непогоде и друге несреће.
2) План заштите и спасавања од елементарне и друге
несреће Града садржи:
процјену угрожености од елементарне непогоде и
друге несреће,
планирање превентивног дјеловања,
планирање приправности,
планирање мобилизације,
планирање хитног поступања.
3) План заштите и спасавања од елементарне непогоде
и друге несреће по методологији коју доноси Влада
Републике Српске израђује ЈУ „Екологија и
безбједност“ Требиње и Градски штаб за ванредне
ситуације, а доноси га Градоначелник.

XXVIII
1) Припадници штаба за ванредне ситуације, јединице
и тимови цивилне заштите, као и повјереници
заштите и спасавања обучавају се и оспособљавају
за извршење задатака заштите и спасавања.
2) На основу наставних планова и програма обучавања
и
оспособљавања
које
доноси
надлежно
министарство, Градоначелник доноси годишњи
оперативни план обуке структура из подтачке 1. ове
тачке.
XXIX
1) Обучавање и оспособљавање Градског штаба за
ванредне ситуације, јединица и тимова цивилне
заштите и повјереника заштите и спасавања у
граду, као и грађана за личну и узајамну заштиту,
обавља ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње у
сарадњи са Градским штабом за ванредне
ситуације.
XXX
1) Када процјени да постоји опасност од елементарне
непогоде и друге несреће, Градски штаб за
ванредне ситуације и други органи надлежни за
заштиту и спасавање подручја града обавезни су
предузети мјере приправности предвиђене планом
заштите.
2) Мобилизацијом се по наређењу Градоначелника, у
складу са плановима заштите, врши организовано
активирање и употреба снага и средстава заштите
и спасавања на подручју града.
3) Мобилизација започиње од момента наређења
мобилизације, а завршава се у времену одређеном
планом мобилизације.
XXXI
Власници и корисници опреме, односно материјалнотехничких средстава у граду, дужни су опрему и
средства заједно са потребним људством, у случају
потребе, односно када то захтијевају потребе заштите и
спасавања, ставити на располагање јединицама цивилне
заштите Града.

XXXIV
Програм и План Града из тачке XXXII и ХХХIII ове
одлуке морају бити усаглашени са Републичким
Програмом заштите и спасавања и Планом заштите и
спасавања од елементарне непогоде и друге несреће у
Републици Српској.
V - ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
XXXV
1) Скупштина Града планира и утврђује изворе
финансирања активности цивилне заштите у
области заштите и спасавања.
2) Град, сходно Закону, у свом буџету планира и
издваја 2% посебних средстава, од којих се 50%
користи за предузимање превентивних активности,
а 50% за опремање и обуку структура заштите и
спасавања и о издвојеним и утрошеним средствима
информише Републичку управу цивилне заштите.
XXXVI
Град Требиње, Министарство, јавна предузећа,
међународне организације, донације, грантови, властити
приходи финансирају:
припремање, опремање, обуку и рад Градског штаба
за ванредне ситуације, јединица и тимова цивилне
заштите и повјереника заштите и спасавања Града и

Датум: 24.11.2017. год.
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њихове трошкове учешћа у спровођењу мјера
заштите и спасавања,
прилагођавање и одржавање склоништа и других
заштитних објеката,
обуку становништва у области заштите и спасавања,
санирање дијела штета насталих од елементарне
непогоде и друге несреће у складу са материјалним
могућностима и одлуком надлежног органа Града,
надокнаду грађанима, привредним друштвима и
другим правним лицима чија су материјална
средства узета ради збрињавања настрадалог и
угроженог становништва,
односно извршавања
задатака заштите и спасавања и
друге потребе заштите и спасавања у складу са
Законом и другим прописима.

VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
XXXVII
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о организацији и функционисању цивилне заштите на
подручју општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 7/02).
XXXVIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-412/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 348. став 4. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), члана 13. Одлуке о уређењу простора
и грађевинском земљишту („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња
на сједници одржаној дана 23.11.2017.године, донијела
је
ОДЛУКУ
о замјени некретнина
I
Град Требиње, даје некретнину за изградњу Цркве у
насељу Горица у Требињу и то означену као к.ч. број
546/4 К.О. СП Горица, описана као градилиште,
економско двориште, површине 1689 m2, уписана у з.к.
уложак број 1149, власништво Града Требиња са 1/1
дијела што одговара к.ч. број 1020/2 уписана у Пл. број
497, посјед Град Требиње са 1/1 дијела.
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II
Српска - Православна Епархија Захумско
Херцеговачка и Приморска Требиње даје некретнину
означену као к.ч. број 194/18 К.О. СП Горица, описана
као гробље, површине 1548 m2, уписана у зк. уложак
број 284, власништво Епархија Захумско Херцеговачка и
Приморска Требиње, са 1/1 дијела што одговара к.ч. број
665/21 К.О. Горица 1 (нови премјер) уписана у Пл. број
506, посједник државна својина, корисник Српска
Православна Црквена Општина са 1/1 дијела.
III
Процијену вриједности некретнине у власништву Града
Требиња и некретнине у власништву Епархије Захумско
- Херцеговачке и Приморске, извршиће стални судски
вјештак. Уколико тржишна вриједност не буде иста или
приближна, платиће се новчана надокнада за разлику у
површини по тржишној вриједности.
IV
На основу ове одлуке сачиниће се Уговор о замјени
некретнина којим ће бити утврђена међусобна права и
обавезе уговорних страна.
Овлашћује се Градоначелник Требиња Лука Петровић
да поменути уговор потпише и овјери код нотарског
службеника у Требињу.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-413/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 22. став 2. Закона о удружењима и
фондацијама („Службени гласник Републике Српске“,
број 52/01 и 42/05), члана 82. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 23.11.2017. године, донијела је
О Д Л У К У
o именовању чланова Управног одбора „Аграрног
фонда Града Требиња“
I
У Управни одбор „Аграрног фонда Града Требиња“
именују се:
1. Радивоје Братић,
2. Обрад Нинковић и
3. Томо Берак.

Датум: 24.11.2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
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II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-414/17
Датум:23.11.2017. године

Број:09-013-416/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 23.11.2017. године, донијела је

На основу члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 23.11.2017. године, донијела је

О Д Л У К У
o именовању чланова Управног одбора ЈУ за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша
радост“ Требиње

О Д Л У К У
o именовању чланова Управног одбора ЈЗУ
„Апотека“ Требиње

I
У Управни одбор ЈУ за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње именују се:
1. Мишо Пешић,
2. Весна Којовић,
3. Бранислав Васковић,
4. Александра Копривица,
5. Веселин Крунић.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-415/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 23.11.2017. године, донијела је
О Д Л У К У
o именовању чланова Управног одбора ЈУ „Центар
за социјални рад“ Требиње
I
У Управни одбор ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње
именују се:
1. Мира Ћук,
2. Радослав Чичковић,
3. Горјана Шкоро.

I
У Управни одбор ЈЗУ „Апотека“ Требиње именују се:
1. Наташа Дамјанац,
2. Душан Хајровић,
3. Јово Краљевић.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-417/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 23.11.2017. године, донијела је
О Д Л У К У
o именовању чланова Управног одбора ЈУ
„Туристичка организација Града Требиња“ Требиње
I
У Управни одбор ЈУ „Туристичка организација Града
Требиња“ Требиње именују се:
1. Дражен Миладиновић,
2. Маја Вукасовић,
3. Милан Филиповић.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Датум: 24.11.2017. год.

Број:09-013-418/17
Датум:23.11.2017. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 23.11.2017. године, донијела је
О Д Л У К У
o именовању чланова Управног одбора ЈУ
„Требињеспорт“ Требиње
I
У Управни одбор ЈУ „Требињеспорт“ Требиње именују
се:
1. Спасоје Радовић,
2. Јово Грујичић,
3. Немања Андрић.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-419/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 23.11.2017. године, донијела је
О Д Л У К У
o именовању чланова Управног одбора ЈУ
„Културни центар“ Требиње
I
У Управни одбор ЈУ „Културни центар“ Требиње
именују се:
1. Рајко Танасијевић,
2. Данијела Јелић,
3. Младен Симић.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-420/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________
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На основу члана 16. став 6. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 23.11.2017. године, донијела је
О Д Л У К У
o именовању чланова Управног одбора ЈУ „Базени“
Требиње
I
У Управни одбор ЈУ „Базени“ Требиње именују се:
1. Жељко Зубац,
2. Драган Брњош,
3. Бранко Чолић.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-421/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 39. става 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 36. става 2. тачка 2. и члана 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 64.
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске
кориснике у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“, број 127/11), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 23.11.2017. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о отпису потраживања
I
Отписују се потраживања по основу комуналне накнаде
у износу од 152.597,89 КМ, евидентирана у
књиговодственим евиденцијама Трезора Града Требиња
у складу са Законом о комуналним дјелатностима РС
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 и
100/17) и Одлуке о комуналним дјелатностима
(„Службени гласник Града Требиња“, број 6/14 и 8/17).
II
Отпис потраживања из тачке I ове одлуке врши се по
основу проведених стечајних поступака који су у складу
са чланом 191-195. Закона о стечају („Службени гласник
Републике Српске“, број 16/16), закључени због
недостатка стечајне масе, па су потраживања,
пријављена у стечајном поступку, остала ненаплатива.

Датум: 24.11.2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

III
У књиговодственим евиденцијама Града Требиња износ
од 152.597,89 КМ који се односи на потраживања по
основу комуналне накнаде искњижиће се са конта
123118 - „Сумњива и спорна потраживања по основу
продаје извршених услуга у земљи“ и конта 123119 „Корекција потраживања по основу продаје у земљи“.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-422/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 10. став 4. и члана 32. став 2. Закона о
јавним путевима („Службени гласник Републике
Српске“, број 89/13), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) те члана 36. став 2. и члана 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 23.11.2017.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о разврставању, управљању и заштити локалних,
некатегорисаних путева и улица на подручју града
Требиња
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
I
Овом одлуком уређује се разврставање, управљање и
заштита локалних и некатегорисаних путева и улица у
граду и друга питања која на основу одредаба Закона о
јавним путевима и другим одговарајућим прописима
регулише Скупштина Града.
II
Локални пут у смислу ове одлуке је јавни пут који
саобраћајно повезује територију јединице локалне
самоуправе и територију јединице локалне самоуправе
са мрежом других јавних путева.
III
Улица је дио јавног пута у насељу, са тротоаром и
ивичњаком, поред које се најмање са једне стране налазе
редови кућа или група зграда.
IV
Некатегорисани пут је површина која се користи за
саобраћај и која је доступна већем броју различитих
корисника (сеоски, пољски, шумски и индустријски
путеви, путеви на насипима за одбрану од поплава,
прилази на пут, бициклистичке и пјешачке стазе и
слично).
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II РАЗВРСТАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У ГРАДУ
V
Локалне и некатегорисане путеве утврђује својом
Одлуком Скупштина Града Требиња, а на приједлог
Одјељења за стамбено комуналне послове.
VI
Као локални путеви на подручју града Требиња,
одређују се сљедећи путеви:
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

НАЗИВ ПУТА
Засад – Биоци
Беговића кула – Загора
Загора – Плана дола
Раскрсница за Беговића кулу
– Турани
Моско – Домашево
Баре Борковића – Морче
Јасен – Дубочани
Ластва – Оровац – Бегова
корита
Ластва – Скочигрм
Буговина – Увијећа
Алексина Међа – Пољице
Раскрсница за Убла – Коњско
- Жељево
Тули – Турменти
Од регионалног пута за
Херцег Нови до границе (Пут
за Врбању)
Тули – Убла
До – Додановићи
М6 – Орашје, граница са
Федерацијом
Мркоњићи – Пољице
Добромани – Јасеница Луг
Старо Слано – Хум
Марић Међине – Талежа
Дужи – Сливница
Дражин До – Дужи
Жудојевићи – Влашка

УКУПНА
ДУЖИНA
(КМ)
22,10
5,20
3,20
7,50
15,40
14,60
5,50
14,00
4,00
4,20
8,20
10,00
3,80
6,50
10,50
3,80
8,40
5,50
3,50
5,20
4,80
3,50
5,40
8,80

VII
Као некатегорисани путеви на подручју града Требиња
одређују се сљедећи:
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.

НАЗИВ ПУТА
Раскрсниоца за Бегову кулу Наранчићи
Јасен – Цибријан

УКУПНА
ДУЖИНА
(КМ)
1,20
4,50
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
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Моско – Бориливићи
Школа Љубомир – Укшићи
Пут за Дубочане – Врбно
Перовића мост – Нецвијеће
Пут за Домашево – Подосоје
Вила Ластва – Скочогрм
Ушће – Брана Гранчарево
Ластва – Доње Гранчарево
М 20 – Придворци
Придворци – Тодорићи
М 20 – Волујац
М 20 – Биоград
М 20 – Нови Волујац
Бихови
Згоњево
Лапја
Лука
Кремени До
Расовац – Буговина
Буговина – Веља гора
Расовац
Доње Чичево
Горње Чичево
Варина Груда
Тули
Крај
Поткрај
Куња главица
Ограде
Прашишта
Дворишта
Граб – до пута за Убла
Подштировник
Орашје
Горња Кочела
Доња Кочела
Горњи Тврдош
Мионићи
Месари
Жаково
Туље
Мркоњићи
Горњи Добромани
Грбићи – Марковићи
Дријењани
Дубљани
Драчево
Струјићи
М 6 – До
Дубљани – Грмљани
Седлари
Село Хум
Крајковићи

2,00
2,20
1,60
3,00
1,80
2,50
2,50
3,30
2,60
0,90
1,80
1,50
1,10
3,20
0,80
0,70
1,50
1,60
1,80
1,80
1,20
2,40
1,40
1,40
1,70
0,70
0,50
0,70
1,20
3,00
3,50
3,70
5,00
1,90
0,40
0,40
0,80
1,20
1,30
1,80
0,90
1,00
1,80
1,10
1,20
1,50
1,10
1,00
0,80
4,30
1,30
0,90
2,00

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
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Ђедићи – Кучићи – Крњевићи
Церовац
Талежа
М 20 – Гола Главица
М 20 – Баонине
Бјелач
Гомиљани
Пут за Хум – Јушићи
Пут Оровац – Бијела гора,
кроз село Оровац

14

3,00
1,80
0,70
1,40
2,20
1,00
2,80
1,70
2,60

VIII
Као главне градске улице на подручју града Требиња,
утврђују се сљедеће улице:
1. Улица краља Петра,
2. Вожда Карађорђа,
3. Светог Василија Острошког,
4. Војводе Степе Степановића,
5. Његошева,
6. Преображенска,
7. Видовданска,
8. Херцегновска,
9. Требињских бригада,
10. Душанова,
11. Вука Мићуновића,
12. Никшићки пут,
13. Билећки пут.
IX
Као сабирне градске улице првог реда на подручју града
Требиња, утврђују се сљедеће улице:
1. Вука Караџића,
2. Десанке Максимовић,
3. Цара Лазара и царице Милице,
4. Светосавска,
5. Херцег Стефана Косаче,
6. Обала Луке Вукаловића,
7. Републике Српске,
8. Српска,
9. Београдска,
10. Милентија Перовића,
11. Богдана Зимоњића,
12. Серафима Перовића,
13. Љубомирски пут,
14. Горичка.
X
Као сабирне градске улице другог реда на подручју
града Требиња, утврђују се сљедеће улице:
1. Улица Луке Ћеловића,
2. Немањина,
3. Сунчана,
4. Доситејева,
5. Жичка,
6. Руска,
7. Николе Тесле,
8. Дуванска,
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Милешевска,
Војвођанска,
Георгија Митрофановића,
Добровољачка,
Устаничка,
Стефана Првовјенчаног,
Солунска,
Војводе Влатка Вуковића,
Принципова,
Нектарија Зотовића,
Владимира Гаћиновића,
Недељка Чабриновића,
Нићифора Дучића,
Соколска,
Старине Новака,
Виноградска,
Ђурђевданска,
Црногорска,
Долови,
Јована Р. Деретића,
Кнез Михајлова,
Ластванска,
Др Воја Даниловића,
Колубарска,
Церска,
Зубачка,
Воја Кораћа,
Војводе Синђелића,
Др Јована Рашковића,
Др Јована Цвијића,
Херцеговачка,
Захумска,
Книнска,
Милоша Шарабе,
Милоша Црњанског,
Гарибалдијева,
Милоша Обилића,
Косовска,
Жупана Грда,
Лушац.
XI
Као приступне градске улице на подручју града
Требиња, утврђују се сљедеће улице:
1. Сватовска улица,
2. Октобарска,
3. Шпанска,
4. Улице Старог града,
5. Меше Селимовића,
6. Светозара Ћоровића,
7. Дучићева,
8. Шантићева,
9. Риста и Бете Вукановић,
10. Атанасија Поповића,
11. Мајке Југовића,
12. Кнеза Мирослава,
13. Милорада Лечића,
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
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Луке Петковића,
Шумска,
Површка,
Обалина,
Уска,
Стрма,
Пољарска,
Смоквина,
Раштанска,
Поповачка,
Јоаникија Памучине,
Кула,
Подкула,
Кличањска,
Кочунска,
Царине,
Мирна,
Полигон,
Прота С. Правице,
Стаке Скендерове,
Пелинска,
Бадеми,
Леотарска,
Гусларска,
Марка Краљевића,
Деспота Стефана,
Војводе С. Поповића,
А. Шоле,
Пријека,
Др Владимира Ћоровића,
Потклисје,
Вука Врчевића,
Јефта Дедијера,
Сава Владиславића,
Малог Радојице,
Долови,
Попа Видака Парежанина,
Леонтија Нинковића,
Башчина,
Винска,
Завођска,
Дуга,
Терзије,
Вруље,
Марка Миљанова,
Филипа Вишњића,
Драга Перовића,
Жељезничка,
Шумадијска,
Поличка,
Каменичка,
Вилин Долац,
Кнеза Крајине,
Попа Бокчина,
Ћуковина,
Бријег,
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
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Бановић Страхиње,
Мала,
Попи,
Невесињска,
Доци,
Крајишка и друге приступне улице.

III УПРАВЉАЊЕ ЛОКАЛНИМ, НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА У ГРАДУ
XII
1) Управљање у смислу ове одлуке подразумијева
одржавање и заштиту локалних, некатегорисаних
путева и улица у граду и исте врши Одјељење за
стамбено комуналне послове, на начин прописан
Законом о јавним путевима и другим одговарајућим
прописима.
2) Управљање некатегорисаних путева и улица у
граду врши се у обиму расположивих средстава
предвиђених Програмом одржавања локалних и
некатегорисаних путева и градских улица који
усвоји Скупштина Града Требиња.
IV ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У ГРАДУ
XIII
1) Локални и некатегорисани путеви као и градске
улице морају се одржавати у таквом стању да се на
њима може вршити трајан, безбједан и неометан
саобраћај за који су намијењени и очува њихова
употребна и реална вриједност.
2) Одржавање путева врши се у складу с прописима о
јавним путевима, уређењу простора и грађењу,
безбједности саобраћаја на путевима, заштити
животне
средине,
стандардима,
техничким
условима, спецификацијом и нормама којима се
уређују питања одржавања и заштите путева.
XIV
1) Скупштина Града доноси план и програм
одржавања локалних путева на почетку календарске
године, на приједлог надлежног органа града, а у
складу са усвојеним буџетом града за текућу
годину.
2) План и програм из претходног става садржи
приоритет путних праваца који ће се одржавати,
врсте радова, финансијска и друга средства за
одржавање, као и друга питања од интереса за
одржавање локалних путева.
XV
Послови одржавања локалних путева у смислу ове
одлуке подразумијевају послове редовног и ванредног
одржавања.
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XVI
1) Редовно одржавање путева чине послови, односно
радови и радње, те мјере које се спроводе током
цијеле године у складу са плановима.
2) Редовно одржавање путева обухвата:
- планирање радова одржавања путева, путних
објеката и одвијања саобраћаја на њима,
- извођење радова одржавања путева и путних
објеката, као и одржавање путева и путних објеката
у зимским условима,
- стручни надзор и контролу извођења радова
(контрола квалитета и квантитета уграђених
материјала и изведених радова) одржавања путева,
- стручни надзор и контрола изведених радова
одржавања јавних путева,
- обезбјеђење уклањања оштећених и напуштених
возила и других ствари са јавног пута,
- обавјештавање јавности о стању проходности јавних
путева, ванредним догађајима и метеоролошким
условима значајним за одвијање саобраћаја,
- вођење евиденције о путевима и
- друге послове којима се обезбјеђује несметан и
безбједан саобраћај на путевима.
XVII
Радови на одржавању путева врше се на начин и под
техничким условима прописаним за изградњу и
реконструкцију путева и одржавање путева.
XVIII
1) Ванредно одржавање подразумијева захтјевније и
обимније радове одржавања јавних путева које
излази из оквира плана редовног одржавања, а чији
је основни циљ дуготрајније уређење и побољшање
појединих дијелова јавног пута без битне измјене
њених техничких елемената, стабилности и
трајности пута и путних објеката и повећања
безбједности саобраћаја.
2) Радови ванредног одржавања пута и објеката могу
се изводити искључиво на основу посебно
припремљене техничке документације.
XIX
Извођење радова на одржавању и заштити јавних путева
може се уступити само извођачу који је регистрован,
специјализован, технички и кадровски опремљен и
оспособљен за ту врсту послова.
XX
Радови на одржавању пута морају се изводити тако да
због њих не дође до застоја саобраћаја на путу.
XXI
1) На дијелу јавног пута на коме се изводе радови,
извођач радова је дужан да обезбиједи несметано и
безбједно одвијање саобраћаја, а нарочито да
најмање половина коловоза увијек буде слободна за
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саобраћај, као и да је на потребној удаљености ради
проширења за мимоилажење возила.
2) Ако извођач радова на локалним и некатегорисаним
путевима захтјева прекид саобраћаја или посебан
режим саобраћаја, извођач радова је дужан
прибавити и посебно одобрење од органа управе
надлежног за послове саобраћаја.

-

XXII
1) Постављање и одржавање објеката, опреме и
инсталација које се налазе у трупу пута, путном
појасу и заштитном појасу (водоводи, цјевоводи,
електроинсталације и друге инсталације) може се
вршити само на основу сагласности Одјељења за
просторно уређење, уз одређену накнаду, тако да се
тиме не ометају радови на редовном одржавању и
заштити пута.
2) Имаоци и корисници, опреме и инсталација из
подтачке 1. овое тачке у случају реконструкције
пута дужни су да поступају по налогу надлежног
органа града, по потреби измјесте или прилагоде
постављене објекте, опрему и инсталације
новопројектованој ситуацији, о властитом трошку.
3) У случају да власник, односно корисник објекта,
опреме или инсталација не поступи по налогу
надлежног органа града, налог се извршава на терет
трошкова власника, односно корисника објекта,
опреме или инсталација.

-

V ЗАШТИТА ЛОКАЛНИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА У ГРАДУ

1)

XXIII
1) Под заштитом путева и безбједности на путевима у
смислу ове одлуке сматра се:
- заштита трупа пута од оштећења,
- заштита пута од прекорачења укупне масе и
осовинског оптерећења,
- заштита од бесправне градње објеката у путном
појасу и заштитном путном земљишту,
- регулисање градње прилазних путева, аутобуских
стајалишта, паркинга и бензинских станица,
- обезбјеђење прегледности на раскрсницама и
кривинама,
- заштита од неконтролисаног изласка на пут већег
броја људи, дјеце, стоке и дивљачи,
- спречавање вршења радњи на пут и у путном појасу
којима би се могао оштетити пут, односно угрозити
саобраћај или повећати трошкови одржавања пута,
- регулисање односа са сусједним парцелама уз путни
појас,
- спречавање депоновања материјала на путу и у
путном појасу,
- уклањање заустављених, покварених, напуштених и
оштећених возила са пута и путног појаса,
- регулисање ограничења и забране саобраћаја,

-

-

1)

2)

3)

4)

2)
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регулисање постављања и допуне саобраћајне,
привремене
саобраћајне
и
туристичке
сигнализације,
регулисање постављања рекламних табли и натписа,
вођење евиденције пута, путног појаса, саобраћајне
сигнализације и опреме на путу,
уступање послова у вези са заштитом пута, у путном
и заштитном појасу,
контрола градње ограда и вршења других радова у
заштитном појасу пута и
предузимање других мјера у циљу спречавања
бесправних радова.
XXIV
Ванредном употребом пута у смислу ове одлуке
сматра се ванредни превоз возилима која
прекорачују дозвољену масу, осовинско оптерећење
или димензије.
Возило може вршити ванредни превоз на локалним
путевима и улицама у граду само на основу дозволе
за ванредни превоз.
Дозволу из претходне подтачке издаје надлежни
орган града, у којој одређује начин и услове тог
превоза, као и трошкове издавања и остале
трошкове које сноси превозник.
Средства од накнада за ванредни превоз су
намјенска и могу се користити само за одржавање
путева.
XXV
У заштитном појасу локалних и некатегорисаних
путева у ширини од 5 метара не могу се градити ни
постављати било какви објекти, нити вршити
сађење које омета прегледност пута и угрожава
безбједност саобраћаја.
Растојања одређена у претходном ставу рачунају се
од спољне ивице путног појаса, а примјењују се и у
насељеном мјесту, осим кад је регулационим
планом, урбанистичким пројектом или планом
парцелације односно просторно-планском документацијом, другачије одређено.

XXVI
1) Ограде, дрвеће, живице, засади и растиње поред
локалног и некатегорисаног пута и улице у граду
подижу се тако да не ометају прегледност пута, не
угрожавају безбједност саобраћаја и морају се
редовно одржавати.
2) Власници парцела које се граниче са локалним,
некатегорисаним путевима и улицама у граду дужни
су да редовно одржавају заштитни појас пута, да
сијеку растиње, косе траву, чисте одводне канале,
одржавају пропусте на прикључењима на локалне и
некатегорисане путеве.
XXVII
Простори за паркирање возила могу се градити у
заштитном појасу пута, али тако да њихова површина и
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прикључци на пут буду изграђени као коловоз пута уз
који се налазе. Ти радови се могу изводити само уз
претходно прибављено одобрење од Одјељења за
просторно уређење.
XXVIII
1) На путном земљишту изван коловоза локалног пута
могу се поставити електроводови, водовод и
канализација, телекомуникациони и слични објекти,
јавна расвјета, прикључци прилазних путева,
рекламне табле, панои и други натписи, ако се тиме
не омета прегледност, не угрожава безбједност
саобраћаја и стабилност пута.
2) За постављање наведених инсталација и натписа из
ове тачке потребно је прибавити одобрење које
издаје надлежни орган града.
XXIX
Ради заштите локалних, некатегорисаних путева и улица
у граду, без сагласности надлежног органа града
забрањено је привремено или стално заузимање пута и
извођење било каквих радова на путу који нису у вези са
одржавањем и реконструкцијом пута или вршења било
каквих радњи којима би се могао оштетити пут,
угрозити безбједност саобраћаја, а нарочито:
- оштетити, уклонити, премјестити, заклонити или на
било који други начин измјенити постојеће стање
саобраћајне сигнализације опреме и уређаја пута,
- на јавни пут доводити атмосферску воду и друге
текућине или ометати њихово отицање са јавног
пута,
- напајати и напасати животиње у путним јарковима и
путном појасу, пуштати их да пролазе без надзора
или задржавати у путном појасу,
- вући предмете, материјале, оруђа и друге врсте
терета по путу,
- постављати и користити свјетла, звучне сигнале или
друге уређаје на путу и поред пута, којима се омета
одвијање саобраћаја,
- просипати, остављати или бацати предмете,
материјале, отпад по путу, као и замашћивати пут,
- постављати рекламе и друге натписе у заштитном
појасу пута,
- остављати покварена, хаварисана или трајно
напуштена возила на путу и заштитном појасу пута,
- наношење блата или било каквих прљавштина на
пут, те вршити радње којима се ствара клизавост на
путу,
- користити за приступ мјесто гдје нема дозвољеног
прилазног пута и
- свако чињење којим се оштећује или би се могао
оштетити пут или ометати безбједно одвијање
саобраћаја на њему.
XXX
1) Грађевински и други материјал и предмети не могу
се слагати поред јавних путева на удаљености мање
од 5 метара рачунајући од спољне ивице коловоза
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пута, као ни на већу удаљеност ако се тиме омета
потребна прегледност или се на други начин
угрожава безбједност саобраћаја.
2) Материјал намијењен за радове на јавном путу може
се слагати уз пут, с тим да цијела ширина коловоза
мора остати слободна за безбједно одвијање
саобраћаја у оба смјера. У кривини, материјал се
може привремено одложити само са спољне стране
исте.
XXXI
1) Ако се возило на јавном путу поквари, исклизне,
попријечи или је хаварисано или ако са возила
падне терет возач је дужан, ако је то могуће, возило
односно терет одмах уклонити са коловоза, а ако то
не учини уклањање ће се извршити по налогу
комуналне полиције у року од 24 сата, а о трошку
власника односно корисника возила.
2) За вријеме док је возило или терет на коловозу, као
и за вријеме уклањања са коловоза, возач је дужан
предузети потребне мјере ради безбједности осталих
учесника у саобраћају.
XXXII
1) Надлежни орган управе за послове саобраћаја може
да забрани саобраћај на дијелу јавног пута или за
поједине врсте возила на цијелом путу или
појединим његовим дијеловима, ако:
- се јавни пут налази у таквом стању да се на њему не
може одвијати саобраћај уопште или само за
поједине врсте возила,
- би саобраћај појединих врста возила наносио штету
путу и путним објектима,
- се радови на реконструкцији и одржавању пута не
могу извести без обустављања или промјене режима
саобраћаја и
- други разлози безбједности саобраћаја то захтјевају.
2) Општа забрана саобраћаја на јавном путу може бити
само привремена, а забрана саобраћаја за поједине
врсте возила може бити привремена или стална.
3) Забрана саобраћаја се мора благовремено, путем
средстава јавног информисања, објавити и означити
одговарајућим саобраћајним знацима на путу.
VI НАДЗОР
XXXIII
Послове инспекцијског надзора над спровођењем
Одлуке и других прописа који се односе на локалне,
некатегорисане путеве и улице у граду врши саобраћајна
инспекција као и комунална полиција сходно законима
којима се уређује њихов рад.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
XXXIV
1) Новчаном казном од 1500 - 5000 КМ казниће се за
прекршај управљач пута, инвеститор, извођач
радова или друго правно лице ако:
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радове на одржавању локалних и некатегорисаних
путева и улица обавља супротно одредбама тачке
XIII и XIV,
- поступи супротно одредбама тачке XXI,
- постављање и одржавање опреме и инсталација које
се налазе у трупу пута, путном појасу (водови,
цјевоводи, електроинсталације и друге инсталације)
изводи супротно одредбама тачке XXII,
- врши ванредни превоз без дозволе за вршење
ванредног превоза или супротно условима
одређеним у дозволи (тачке XXIV),
- поступи супротно одредбама тачке XXV и XXVI,
- поступи супротно одредбама тачке XXVIII,
- поступи супротно одредбама тачке XXIX,
- грађевински и други материјал депонује супротно
одредбама тачке XXX,
- не уклони возило или товар са коловоза у
прописаном року (тачка XXXI),
- не изврши рјешење инспектора за саобраћај.
2) За прекршај из овe тачке казниће се одговорно лице
управљача пута, инвеститора, извођача радова или
друго правно лице новчаном казном од 300 - 1000
КМ.
XXXV
Новчаном казном од 500 - 1000 КМ казниће се
предузетник за прекршај из тачке XXXIV алинеја 4, 5, 6,
7, 8, 9. и 10. ове одлуке.
XXXVI
Новчаном казном од 200 - 500 КМ казниће се физичко
лице за прекршај из тачке XXXIV алинеја 4, 5, 6, 7, 8, 9.
и 10. ове одлуке.
XXXVII
Новчаном казном од 100 - 300 КМ казниће се возач за
прекршај из тачке XXXIV алинеја 1, 4. и 10. ове одлуке.
-

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
XXXVIII
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о разврставању, управљању и заштити локалних,
некатегорисаних путева и улица у граду („Службени
гласник Општине Требиње“, број 8/09).
XXXIX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-423/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 9. став 3. Закона о комуналној полицији
(„Службени гласник Републике Српске“, број 28/13) 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
сједници одржаној дана 23.11.2017. године, донијела је

Број: 14 - Страна:

19

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о комуналном реду
Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени гласник
Града Требиња“, број 6/14 и 4/16) члан 2. тачка а)
алинеја 2. мијења се и гласи:
„Зелене површине (паркови и парк шуме, зелене
површине уз: саобраћајнице, скверове, ријеке и потоке,
зелене површине у стамбеним насељима, зелене
површине око приватних или државних објеката чије су
парцеле ограђене, зелене површине око пословних
објеката, зелене површине у школским двориштима и
дјечијим вртићима, терени за спорт и рекреацију,
дрвореди и појединачни насади и жива ограда, уређене и
неуређене зелене површине).“
Члан 2.
У члану 42. став 1. мијења се и гласи:
„Спољашњи дијелови зграде и јавних објеката (фасаде,
излози и сл.) не смију бити девастирани, изблиједили,
оронули и сл., него се исти морају одржавати у чистом и
уредном стању.“
Члан 3.
У члану 43. став 1. мијења се и гласи:
„Клима уређај са свим водовима и кабловима се мора
поставити искључиво на зид стамбене јединице којој
служи, а на заједнички зид са другом стамбеном
јединицом само уз сагласност власника те стамбене
јединице, уз обавезу регулисања одводње кондензаната
из вањске јединице клима уређаја, тако да се вода не
излива на јавну површину и не омета пролаз пјешака.“
Члан 4.
Члан 45. мијења се и гласи:
„Зелене површине из члана 2. ове одлуке одржава орган
јединице локалне самоуправе или предузетник коме је
повјерено обављање комуналне дјелатности одржавања
зелених површина.
Остале зелене површине одржавају влaсници, oднoснo
кoрисници зeлeних пoвршинa уз пoслoвнe и стaмбeнe
згрaдe, изграђеног и нeизгрaђeнoг грaђeвинскoг
зeмљиштa.
Одржавање зелених површина подразумијева: његу,
надзор, обнову, заштиту од болести и штеточина, сјечу
сувих, болесних или јако оштећених грана, орезивање
крошње стабла, те њезино редовно чишћење и чување,
уредно одржавање и редовно орезивање ограда око
украсне живице, као и кошење и сакупљање покошене
траве, скупљање отпада на зеленим површинама.
Oгрaдe oд укрaснe живицe, дрвeћe и друго зеленило уз
јавне површине мoрajу сe рeдoвно oдржaвaти и
oрeзивaти тaкo дa нe прeлaзe нa jaвну пoвршину и нe
зaклaњajу уличну
рaсвjeту, ваздушне водове
(електричне,
телефонске
и
др.),
саобраћајну
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сигнализацију и да нe умањују прeглeднoст и нoрмaлнo
одвијање пјешачког и саобраћаја моторних возила.
Зелене површине се могу оградити, поставити
одговарајући натписи којима се забрањује депоновање
смећа и другог отпадног материјала.
Забрањено је у дворишту и око зграда држати отпад и
дотрајале ствари (аутомоблиске олупине, старе машине,
даске и сл.) које својим изгледом нарушавају уредан
изглед насеља.
Члан 5.
Послије члана 45. додаје се члан 45а. који гласи:
„На зеленим површинама у смислу члана 2. ове Одлуке
не смије се посјећи стабло без одобрења надлежног
органа за комуналне послове.
Уколико је стабло дотрајало у тој мјери да представља
опасност по безбједност саобраћаја, животе и имовину
или је обољело, да може угрозити здраве засаде,
власник, односно корисник земљишта га је дужан
посјећи.
Сјечу стабла из претходног става власник, односно
корисник може извршити тек по прибављању одобрења
Одјељења за стамбено комуналне послове.
Уколико пријети опасност из става 2. овог члана орган
управе надлежан за инспекцијске послове овлаштен је
наредити кориснику земљишта да изврши сјечу дрвета, а
ако то власник или корисик земљишта одбија да и поред
наредбе у остављеном року изврши, орган управе
надлежан за инспекцијске послове ће извршити сјечу
путем трећих лица, а на терет власника, односно
корисника земљишта.“
Члан 6.
Члан 46. мијења се и гласи:
„Без одобрења Одјељења за стамбено комуналне
послове, забрањено је:
- прекопавање јавне зелене површине;
- реконструкција постојећих зелених површина;
- ограђивање и постављање било каквих уређаја,
објеката, направа, рекламиних паноа и сл. на јавним
зеленим површинама;
- одлагање грађевинског материјала;
- камповање и постављање шатора;
- резање грана и врхова дрвећа, обарање и уклањање
дрвећа, те вађење пањева.
У циљу заштите зелених површина забрањено је вршење
сваке радње или активности којим би се исте угрозиле.
Уколико правно или физичко лице на било који начин
поруши, уништи или оштети зеленило, дужан је
извршити накнаду штете, а према процјени комисије
коју образује Градоначелник.“
Члан 7.
Послије члана 53. додаје се члан 53а. који гласи:
„Објекти за држање домаћих животиња, стоке и живине
(тамо гдје је то дозвољено), морају се редовно чистити и
одржавати у уредном стању, на начин да се из истих

Број: 14 - Страна:

20

емисија непријатних мириса сведе на најмању могућу
мјеру, а отпадни материјал одлаже у септичку јаму са
поклопцем на коју је објекат прикључен, или на коју је
прикључен стамбени објекат власника објекта за држање
домаћих животиња, стоке и живине.“
Члан 8.
У члану 62. став 2. мијења се и гласи:
„Уколико због конфигурације терена или других разлога није могуће извршити прикључак на канализациону
мрежу, односно гдје не постоји јавна канализациона
мрежа, имаоци отпадних вода морају имати и бити
прикључени на водонепропусну септичку јаму.“
Члан 9.
Члан 95. мијења се и гласи:
„Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 1.000 КМ до 2.000 КМ
кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe:
- aкo чишћење обавља супротно Програму одржавања
чистоће јавних површина (члан 7. одлуке),
- ако не врши ванредно чишћење због разлога
наведених у члану 8. одлуке,
- ако комуналне објекте и уређаје у општој употреби
уништава или премјешта или на било који начин
оштећује (члан 13. одлуке),
- ако јавну површину не доведе у чисто и уредно
стање у року наведеном одредбом члана 13. став 2.
одлуке,
- ако не уклања леденице са крова и других спољних
дијелова зграде (члан 20. став 1. одлуке),
- ако благовремено не постави знаке упозорења на
опасност од обрушавања леденица као и одговарајуће препреке (члан 20. став 2. одлуке),
- ако на било који начин изврши заузеће јавне
површине без претходно прибављеног одобрења
(члан 23. став 1. одлуке),
- ако користи јавну површину након што је престало
да важи одобрење (члан 23. став 7. одлуке),
- ако врши радове без претходно прибављеног
одобрења о извођењу радова (члан 27. став 1.
одлуке),
- ако уреди колски улаз без одобрења (члан 30. став 2.
одлуке),
- ако ради обезбјеђења градилишта не постави саобраћајну сигнализацију (члан 31. став 1. одлуке),
- ако не доведе јавну површину у првобитно, технички
исправно стање (члан 32. став 1. одлуке),
- ако учини било коју радњу супротну одредби члана
32. став 2. одлуке,
- ако поступи супротно члану 34. одлуке,
- ако учини било коју радњу забрањену одредбом
члана 40. одлуке,
- ако врши било коју радњу забрањену одредбом члана
42. одлуке,
- ако не одржава зелену површину у складу са чланом
45. став 3. и став 4. одлуке;
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ако у дворишту и око зграда држи отпад и дотрајале
ствари кoje свojим изглeдoм и нeрeдoм нaрушaвajу
урeдaн изглeд нaсeљa (члан 45. став 5. одлуке),
- ако поступи супротно одердби члана 46. одлуке,
- ако отворе на јавним површинама не одржава у
исправном, односно функционалном стању или се
одржавају супротно одредбама члана 48, 49, 50. и 51.
одлуке,
- ако оштећује и уклања поклопце са отвора (члан 52.
одлуке),
- ако не омогући постављање табле са називом улице
или трга, односно таблице са кућним бројем (члан
53. став 4. одлуке),
- ако учини било коју радњу супротну одредби члана
53. став 6. одлуке,
- ако поступи супротно одредби члана 63 а) одлуке;
- ако у дане републичких празника и других манифестација значајним за град не изврши уређење и
декорацију (члан 66. одлуке),
- ако не изврши декорацију јавних површина (члан 73.
одлуке).
- ако јавне сатове на било који начин оштећује или
уништава (члан 93. одлуке).
Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe oдгoвoрнo
лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 200 КM дo 300
КM.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко
лице новчном казном у износу од 150 КМ до 200 КМ.
-
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„Становници Старог града могу добити дозволу за
куповину даљинског управљача за улаз - излаз према
сопственој потреби мимо назначеног времена из става 5.
истог члана, уколико своје возило паркирају у властитој
условној гаражи или ограђеном дворишту са капијом,
минималних димензија 2,5 m ширине х 5 m дужине,
ширином врата, односно капије минимално 2,5 m са
прилагођеним приступом и улазом за моторна возила.
Условност гараже односно дворишта ће утврђивати
Комисија у сваком појединачном случају. Права и
обавезе који произилазе и овог става биће детаљно
регулисане Одобрењем које ће на захтјев странке издати
Одјељење за стамбено комуналне послове.“
Иза тачке 7. додају се нове тачке 8. и 9. које гласе:
„8. Странка трајно губи право на посједовање даљинског
управљача у случају:
1. злоупотребе даљинског управљача;
2. промјене намјене простора по основу кога је стекла
право на паркирање у Старом граду;
3. промјене услова за добијање даљинског управљача,
а странка не испуњава исте.
9. Осим лица из претходне тачке право на кориштење
даљинског управљача имају: Град Требиње, Полицијска
управа Требиње, Служба хитне помоћи и Територијална
ватрогасна јединица Требиње.“
Члан 2.
У члану 27. став 2. брише се.
Ставови 3, 4, 5. и 6. постају ставови 2, 3, 4. и 5.

Члaн 10.
Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику ГрадаТребиња“.
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивљња у „Службеном гласнику Града Требиња“.
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На основу члана 2. Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у БиХ („Службени гласник
БиХ“, број 6/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 8/17) и на
основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), као и члана 36. став 2. тачка 2. и члана 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 23.11.2017.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о безбједности
саобраћаја на подручју града Требиња

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16,), члана 3. Закона о донацијама у Јавном
сектору („Службени гласник Републике Српске“, број
96/05) и члана 36. став 2. тачка 13. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 23.11.2017. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о прихватању гранта

Члан 1.
У Одлуци о безбједности саобраћаја на подручју града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
7/13, 9/13, 9/14, 4/15, 3/16, 6/17 и 12/17), члан 27. став 1.
тачка 7. мијења се и гласи:

I
1) Овом одлуком се прихвата грант у вриједности до
1.000.000,00 ЕУР, за реализацију Пројекта
„Снабдијевање водом и канализација у Граду
Требињу“ – конпонента 2, а према Уговору о
реконструкцији постројења за пречишћавање
отпадних вода у Требињу (Уговор број: 11-404-100-
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4/16 од 11.10.2017. године) закљученом са
Извођачем радова JV „Pfeifer-Karkanias“.
2) Пројекат из подтачке 1. се реализује у оквиру
пројекта „Водовод и канализација Републике
Српске“.
II
Грант средства обезбијеђена су у складу са Одлуком о
прихватању донаторских средстава Шведске развојне
агенције (СИДА) објављеном у „Службеном гласнику
Републике Српске“, број 75/13 и Споразумом о гранту
између Европске инвестиционе банке и Босне и
Херцеговине закљученог 30.04.2013. године у
Луксембургу и 14.05.2013. године у Сарајеву.
III
На основу ове Одлуке приступиће се потписивању
уговора о гранту између Министарства финансија РС и
Града Требиња.
IV
Овлашћује се Градоначелник Града Требиња да закључи
уговор о гранту са Министарством финансија РС.
V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана након
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-426/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 3. Закона о донацијама у Јавном
сектору („Службени гласник Републике Српске“, број
96/05) и члана 36. став 2. тачка 13. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња,
на сједници одржаној дана 23.11.2017. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о прихватању донаторских средстава Владе
Републике Србије
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сарадње по Споразуму о успостављању специјалних
паралелних односа између Републике Српске и
Републике Србије закљученом дана 24.10.2017. године у
Бањалуци и 26.10.2017. године у Требињу.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-427/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17 ),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
23.11.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину финансирања изградње
„Атлетске стазе“
I
Овом одлуком утврђује се начин финансирања изградње
„Атлетске стазе“ у Требињу.
II
Финансирање изградње наведене у тачки I ове одлуке
вршиће се у 2017, 2018. и 2019. години и то на начин:
у 2017. години ће се финансирати у износу од 220.
000,00 КМ,
- у 2018. години ће се финансирати у износу од 300.
000,00 КМ,
- у 2019. години ће се финансирати у износу од 370.
000, 00 КМ.
III
Уговор о изградњи „Атлетске стазе“ закључиће се са
најповољнијим понуђачем, након проведене процедуре,
према Закону о јавним набавкама.
-

I
Овом одлуком прихватају се донаторска средства Владе
Републике Србије у износу 500.000,00 евра односно од
977.915,00 КМ (словима: деветстотинаседамдесетседамхиљада деветстотинапетнаест конвертибилних
марака и 00/100) за реализацију Пројекта „Изградња
дјечијег вртића у насељу Горица у Требињу“.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

II
Средства су обезбијеђена у складу са Одлуком о
прихватању донаторских средстава Владе Републике
Србије објављеном у „Службеном гласнику Републике
Српске“, број 92/17 и Споразумом о финансирању
пројекта донаторским средствима у оквиру механизма

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 23.11.2017. године, донијела је
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ОДЛУКУ
о продаји основних средстава
I
Даје се сагласност да се изврши продаја ниже
назначених основних средстава у власништву Града
Требиња:
1. Шкода супер Б, година производње 2009, број
шасије: TMBCC93Т899032640 и број мотора
CDV001651;
2. Голф 3, година производње 1993, број шасије:
3VW1931HLTM315531 и број мотора ADD088324;
3. Голф 3, година производње 1993, број шасије
3VW1931HLTM315417 и број мотора ADD088210;
4. Мерцедес 190, година производње 1993, број шасије
WDB1241261C090942
и
број
мотора
60591110011420;
5. Renault scenic, година производње 2001, број шасије
VF1JA1U0525424024 и број мотора 4401369910000;
6. Ватрогасно возило Фап 13/14, година производње
1981., број шасије 83389 и број мотора 128450;
7. Ватрогасно возило Фап 13/14, година производње
1983, број шасије 94155 и број мотора 79111;
8. Лада Нива – бензинац, година производње 1986,
број шасије XTA212100G0497208, број мотора
4401885220005;
9. Там 110, година производње 1988, број шасије
770002594, број мотора 4401865220005;
10. Там 75А5 комби, година производње 1984, број
шасије 840006721, број мотора 4401865220005.
II
Овлашћује се Градоначелник Града Требиња да у складу
са важећим прописима проведе поступак продаје
основних средстава из тачке I ове одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-429/17
Датум:23.11.2017. године
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Комисије за избор директора
у Jавним установама чији је оснивач Град Требиње
1.
-

У Комисију за избор директора у јавним установама
чији је оснивач Град Требиње, и то у:
ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње,
ЈУ „Центар за информисање и образовање“
Требиње,
ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње,
ЈУ „Дом младих“ Требиње,
ЈЗУ „Апотека“ Требиње,
ЈУ „Требињеспорт“ Требиње,
ЈУ „Базени“ Требиње,
ЈУ „Културни центар“ Требиње,
ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа“
Требиње,
ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“
Требиње,
ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње и
ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње.

именују се:
1. Стојанка Мисита – предсједник,
2. Марица Милановић – члан,
3. Дејан Јанковић – члан,
4. Драган Поповић - члан,
5. Јелена Карадеглија – члан.
2. Задатак и надлежности Комисије дефинисани су
Одлуком о утврђивању критерија за избор,
именовање и разрјешење органа у јавним
установама и јавним предузећима чији је оснивач
Град Требиње („Службени гласник Града Требиња“,
број 4/17).
3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број:09-013-411/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 96/17), члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17) и тачке 14. подтачка 1. Одлуке о
утврђивању критерија за избор, именовање и
разрјешење органа у јавним установама и јавним
предузећима чији је оснивач Град Требиње („Службени
гласник Града Требиња“, број 4/17), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 23.11.2017. године,
донијела је

На основу 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
и 8/17), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 23.11.2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

Прихвата се Извјештај о кориштењу средстава
буџетске резерве у периоду од 1. јануара до 30.
септембра 2017. године.

Датум: 24.11.2017. год.

2.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-406/17
Датум:23.11.2017. 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 члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 3/13
и 8/17), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 23.11.2017. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Да се средства остварена уштедом примјеном
Одлуке о одборничком додатку усмјере у
финансирање приправничког и волонтерског стажа.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.

Број:09-013-408/17
Датум:23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

____________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 одредбама Одлуке о извршењу Буџета Града
Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 15/16 и 10/17), Градоначелник Града
Требиња, донио је
ОДЛУКУ
I
Одобрава се употреба средстава Буџетске резерве на
нивоу од 10.000,00 КМ, а на име помоћи Културној
сцени „Мале ствари“ Требиња да организује
традиционални међународни 12. ИНТЕРДИ Фест који ће
се организовати у оквиру манифестације „Требињско
културно љето 2017“.
II
Средства Буџетске резерве за измирење обавезе из тачке
I ове одлуке прерасподјељују се са организационог кода
99999999-позиције 3722 на организациони код број
01070150, конто 4152 - грантови у оквиру потрошачке
јединице Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности дефинисане као културне манифестације.
III
Ову одлуку ће реализовати Одјељење за финансије.
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IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-133/17
Датум:13.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи РС
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и
члана 21. Закона о спорту Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 4/02,
66/03, 73/08 и 102/08), Градоначелник Града Требиња,
донио је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Стручног савјета за спорт
Града Требиња
I
У Стручни савјет за спорт Града Требиња, именују се:
1. Миленко Миленковић,
2. Дејан Бодирога,
3. Владимир Грбић,
4. Небојша Гудељ,
5. Раца Горан,
6. Миодраг Мрдић,
7. Ђуро Вујовић,
8. Гордан Мишељић,
9. Ведран Михојевић.
II
Стручни савјет у оквиру свог дјелокруга рада разматра,
предлаже и даје мишљење Градоначелнику о:
- спортским активностима које су од приоритетног
значаја за Град Требиње,
- критеријумима за категоризацију спортова и
спортиста,
- приједлозима развоја спорта, плановима здравствене
заштите спортиста, програмима борбе против
насиља и недоличног понашања спортиста и
гледалаца,
- програмима рада спортских клубова и спортских
школа,
- приједлозима за процјену вредновања програма
спортских организација везаних за развој спорта на
подручју града Требиња,
- обавља и друге стручне послове из домена спорта на
захтјев Градоначелника.
III
Именовање чланова Стручног савјета за спорт Града
Требиња врши се на период од четири године
(олимпијски циклус).

Датум: 24.11.2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

IV
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-111-31/17
Датум:31.03.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 извршењу Буџета Града Требиња за
2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број
15/16) и Одлуком о усвајању Ребаланса Буџета Града
Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/17), Градоначелник Града Требиња,
донио је сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Градском културно – умјетничком
друштву „Алат – Swisslion“ Требиње на План утрошка
средстава гранта планираног Ребалансом Буџета Града
Требиња за 2017. годину (План број: 37/11/2017 од
03.11.2017. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге
Закључак број: 10-400-206/17 од 30.03.2017. године.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-710/17
Датум:07.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_____________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 извршењу Буџета Града Требиња за
2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број
15/16) и Одлуком о усвајању Ребаланса Буџета Града
Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/17), Градоначелник Града Требиња,
донио је
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ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност „Креативном центру“ Требиње на
План утрошка средстава гранта планираног Ребалансом
Буџета Града Требиња за 2017. годину (План број: 05/17
од 01.19.2017. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге
Закључак број: 10-400-65-2/17 од 20.03.2017. године.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-711/17
Датум:07.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_____________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 извршењу Буџета Града Требиња за
2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број
15/16) и Одлуком о усвајању Ребаланса Буџета Града
Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/17), Градоначелник Града Требиња,
донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Културно – умјетничком друштву
„Херцеговина“ Петрово Поље, Требиње на План
утрошка средстава гранта планираног Ребалансом
Буџета Града Требиња за 2017. годину (План од
26.10.2017. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге
Закључак број: 10-400-237/17 од 03.04.2017. године.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-712/17
Датум:07.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________

Датум: 24.11.2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 извршењу Буџета Града Требиња за
2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број
15/16) и Одлуком о усвајању Ребаланса Буџета Града
Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/17), Градоначелник Града Требиња,
донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Градском друштву „Војвода Лука
Вукаловић“ Требиње на План утрошка средстава гранта
планираног Ребалансом Буџета Града Требиња за 2017.
годину (План од 25.10.2017. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге
Закључак број: 10-400-91/17 од 27.02.2017. године.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-713/17
Датум:07.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_____________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у
вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2017. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 15/16 и 10/17), а у вези са
захтјевом Одјељења за просторно уређење број: ИД-05561-2017 од 7.11.2017. године, Градоначелник Града
Требиња, донио је
З А К Љ У Ч А К
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- 511718 - Урбанистички план Требиње-измјене и
допуне за износ од ...................................... 120.000,00 КМ
- 5112 - Издаци за инвест. одрж., реконс. и
адаптацију зграда и објек ......................... 21.000,00 КМ
- 511231 - пут Петрово поље за износ од .....7.000,00 КМ
- 511231 - Стамбено-пословни објекат на Тргу слободе
за износ од...................................................... 14.000,00 КМ
у оквиру Одјељења за друштвене дјелатности:
- 4152 - Грантови у земљи ......................... 30.000,00 КМ
- Грант за одржавање, изградњу и реконструкцију
спортских објеката као и набавку опреме и реквизита за
износ од ......................................................... 30.000,00 КМ
а увећавају позиције:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5111 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката .......................................................134.000,00 КМ
- 511196 - атлетска стаза за износ од .........120.000,00 КМ
- Стамбено-пословни објекат на Тргу слободе за износ
од .................................................................... 14.000,00 КМ
- 5112 - Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију
и
адаптацију
зграда
и
објеката..........................................................70.000,00 КМ
– 511231 - поплочавање Старог града за износ од
..........................................................................70.000,00 КМ
у оквиру Одјељења за општу управу:
- 5113 - Издаци за набавку постројења и опреме
..........................................................................80.000,00 КМ
- Издаци за набавку видео надзора града за износ од
......................................................................... 80.000,00 КМ
- 5112 - Издаци за инвест. одрж., реконс. и адаптацију
зграда и објек .............................................. 16.000,00 КМ
- Пословни простор у улици Царице Милице за износ од
........................................................................16.000,00 КМ.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се
умањују позиције како слиједи:

Број:11-400-725/17
Датум:08.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5111 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката ...................................................... 129.000,00 КМ
- 511127 - поплочавање пјешачких зона за износ од
....................................................................... 120.000,00 КМ
- 511136 - Пројекат снабнијевања водом и канализација
у граду Требињу за износ од ........................ 9.000,00 КМ
- 5117 - Издаци за нематеријалну произведену
имовину ..................................................... 120.000,00 КМ

_____________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
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 захтјевом Одјељења за просторно уређење број
ИД/05-561/17 од 7.11.2017. године, Градоначелник
Града Требиња донио је

Датум: 24.11.2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

З А К Љ У Ч А К
I
План капиталних улагања уз Ребаланс Буџета за 2017.
годину, објављен у „Службеном гласнику Града
Требиња“, број 10/17 и измјењен Закључком број: 11400-591-1/17 од 28.09.2017. године („Службени гласник
Града Требиња“, број 12/17), се мијења на начин како
слиједи:
Умањују се сљедеће позиције:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5111 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката ...................................................... 129.000,00 КМ
- 511127 - поплочавање пјешачких зона за износ од
........................................................................120.000,00 КМ
- 511136 - Пројекат снабдијевања водом и канализација
у граду Требињу за износ од ........................ 9.000,00 КМ
- 5117 - Издаци за нематеријалну произведену
имовину ...................................................... 120.000,00 КМ
- 511718 - Урбанистички план Требиње-измјене и
допуне за износ од ...................................... 120.000,00 КМ
- 5112 - Издаци за инвест. одрж., реконс. и адаптацију
зграда и објек......................................... 21.000,00 КМ
- 511231 - пут Петрово поље за износ од ..... 7.000,00 КМ
- 511231 - Стамбено-пословни објекат на Тргу слободе
за износ од ......................................................14.000,00 КМ
у оквиру Одјељења за друштвене дјелатности:
- 4152 - Грантови у земљи ......................... 30.000,00 КМ
- Грант за одржавање, изградњу и реконструкцију
спортских објеката као и набавку опреме и реквизита за
износ од ......................................................... 30.000,00 КМ
а увећавају позиције:
у оквиру Одјељења за просторно уређење:
- 5111 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката ...................................................... 134.000,00 КМ
- 511196 - атлетска стаза за износ од ........ 120.000,00 КМ
- Стамбено-пословни објекат на Тргу слободе за износ
од .................................................................... 14.000,00 КМ
- 5112 - Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију
и
адаптацију
зграда
и
објеката ........................................................70.000,00 КМ
- 511231 - поплочавање Старог града за износ од
..........................................................................70.000,00 КМ
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II
Детаљан приказ расподјеле улагања по објектима је
саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ће реализовати Одјељење за просторно
уређење, Одјељење за друштвене дјелатности, Одјељење
за општу управу у сарадњи са Одјељењем за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-726/17
Датум:08.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_____________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у
вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2017. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 15/16 и 10/17), а у вези са
захтјевом ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње број:
03-401-1-3/17 од 06.11.2017. године, Градоначелник
Града Требиња донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиције 4111 - дефинисане као „расходи за бруто
плате“ у износу од 7.000,00 КМ, на позицију 6381
дефинисану као „остали издаци из трансакција са
другим јединицама власти“, а све у оквиру Буџета за
2017. годину буџетског корисника ЈУ „Центар за
социјални рад“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-696/17
Датум:09.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_____________________________________________________________

у оквиру Одјељења за општу управу:
- 5113 - Издаци за набавку постројења и опреме
......................................................................... 80.000,00 КМ
- Издаци за набавку видео надзора града за износ од
......................................................................... 80.000,00 КМ
- 5112 - Издаци за инвест. одрж., реконс. и адаптацију
зграда и објек .............................................. 16.000,00 КМ
- Пословни простор у улици Царице Милице за износ од
..........................................................................16.000,00 КМ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 извршењу Буџета Града Требиња за
2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број
15/16 и 10/17), а у вези са интерним дописом Одјељења
за финансије број: ИД-06-275-2017 од 08.11.2017.
године, Градоначелник Града Требиња, донио је

Датум: 24.11.2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Центар средњих школа“ Требиње
на План утрошка средстава за набавку нефинансијске
имовине, планираног Ребалансом Буџета Града Требиња
за 2017. годину (План број: 01-723/1-17 од 09.10.2017.
године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-623/17
Датум:10.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_________________________________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 извршењу Буџета Града Требиња за
2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број
15/16 и 10/17), а у вези са интерним дописом Одјељења
за финансије број: ИД-06-275-2017 од 08.11.2017.
године, Градоначелник Града Требиња донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње на План
утрошка средстава за набавку нефинансијске имовине,
планираног Ребалансом Буџета Града Требиња за 2017.
годину (План број: 348/17 од 10.10.2017. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-629/17
Датум:10.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_________________________________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у
вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2017. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 15/16 и 10/17), а у вези са
захтјевом ЈУ за предшколско васпитање и образовање
дјеце „Наша радост“ Требиње број: 412/17 од 07.11.2017.
године, Градоначелник Града Требиња донио је
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ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиције 4112 дефинисане као „расходи за бруто
накнада“ у износу од 5.200,00 КМ и позиције 4124
дефинисане као „расходи за материјал за посебне
намјене“ у висини од 3.185,00 КМ, на позиције 4111
дефинисану као „расходи за бруто плате“ у висини од
3.185,00 КМ, позицију 4114 дефинисану као „расходи за
отпремнине и једнократне помоћи“ у износу од 1.000,00
КМ и позицију 4129 дефинисану као „остали
непоменути расходи“ у износу од 4.200,00 КМ, а све у
оквиру Ребаланса Буџета за 2017. годину Буџетског
корисника ЈУ за предшколско образовање и васпитање
дјеце „Наша радост“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-703/17
Датум:13.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_____________________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у
вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2017. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 15/16 и 10/17), а у вези са
захтјевом ЈУ „Центар средњих школа“ Требиње број: 03779/3-17 од 17.11.2017. године, Градоначелник Града
Требиња донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиције 4129 дефинисане као „остали непоменути
расходи“ у износу од 2.000,00 КМ, на позиције: 4112
дефинисану као „расходи за бруто накнаде“ у висини од
1.400,00 КМ и 4126 дефинисану као „расходи по основу
путовања и смјештаја“ у висини од 600,00 КМ, а све у
оквиру Ребаланса Буџета за 2017. годину Буџетског
корисника ЈУ „Центар средњих школа“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-734-1/17
Датум:22.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_________________________________________________________________________________

Датум: 24.11.2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у
вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2017. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 15/16 и 10/17), а у вези са
захтјевом ЈУ „Дом младих“ Требиње број: 551-117/17 од
17.11.2017. године, Градоначелник Града Требиња
донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиције 4112 дефинисане као „бруто накнаде трошкова
и осталих личних примања“ у износу од 3.700,00 КМ, на
позицију 4129 дефинисану као „остали непоменути
расходи“, а све у оквиру Ребаланса Буџета за 2017.
годину Буџетског корисника ЈУ „Дом младих“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-736/17
Датум:22.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у
вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2017. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 15/16 и 10/17), а у вези са
захтјевом ИД 04-112-2017 од 20.07.2017. године,
Градоначелник Града Требиња донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиције 4122 дефинисане као „расходи по основу
утрошка енергије, комуналних, комуникационих и
транспортних услуга“ у износу од 3.000,00 КМ, на
позицију 4141 дефинисану као „субвенције“, а све у
оквиру Буџета Буџетског корисника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-745/17
Датум:22.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

________________________________________________________________________________
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у
вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2017. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 15/16 и 10/17), Градоначелник
Града Требиња донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиција 4125 дефинисане као „расходи за текуће
одржавање“ у износу од 10.000,00 КМ у оквиру
Одјељења за општу управу и позиције 5114 дефинисане
као „издаци за инвестиционо одржавање“ у износу од
8.000,00 КМ у оквиру ТВЈ Требиње, на позицију 4122
дефинисану као „расходи по основу утрошка енергије,
комуналних, комуникационих и транспортних услуга“ у
оквиру ТВЈ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-751/17
Датум:24.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у
вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2017. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 15/16 и 10/17), а у вези са
захтјевом ИД 08-117/17 од 23.11.2017. године,
Градоначелник Града Требиња донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиција 4152 дефинисане као „грантови у земљи –
грант Градској борачкој организацији“ у износу од
11.300,00 КМ и позиције 4152 „грантови у земљи – грант
Удружењу логораша“ у износу од 1.200,00 КМ, на
позиције: 4161 дефинисану као „дознаке грађанима –
помоћи демобилисаним борцима“ у износу од 8.000,00
КМ, позицију 4129 дефинисану као „остали непоменути
расходи“ у износу од 3.000,00 КМ и позицију 4141
дефинисану као „субвенција за запошљавање“ у износу
од 1.500,00 КМ, а све у оквиру Одјељења за борачко
инвалидску заштиту.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

Датум: 24.11.2017. год.
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III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-752/17
Датум:24.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_____________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у
вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2017. годину („Службени гласник
Града Требиња“, број 15/16 и 10/17), Градоначелник
Града Требиња донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са
позиције 4125 дефинисане као „расходи за текуће
одржавање“ у оквиру Одјељења за општу управу у
износу од 10.000,00 КМ на позицију 4161 дефинисану
као „дознаке грађанима“, у оквиру Стручне службе
Градоначелника.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-753/17
Датум:24.11.2017. годин

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_____________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 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 извршењу Буџета Града Требиња за
2017. годину („Службени гласник Града Требиња“, број
15/16) и Одлуком о усвајању Ребаланса Буџета Града
Требиња за 2017. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 10/17), а у вези са интерним дописом в.д.
начелника Одјељења за друштвене дјелатности број:
ИД-10-446-2017 од 15.11.2017. године, Градоначелник
Града Требиња донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност Етно групи „Захумље“ на План
утрошка средстава гранта планираног Ребалансом
Буџета Града Требиња за 2017. годину (План број: 5/17
од 07.11.2017. године).
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II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван снаге
Закључак број: 10-400-189/17 од 13.04.2017. године.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-757/17
Датум:24.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 16. став 1. Закона о спорту („Службени
гласник Републике Српске“, број 4/02, 66/03, 73/08 и
102/08), члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Служени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и
члана 7. Правилника о условима и критеријима за
финансирање програма развоја спорта у граду Требињу
(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/10 и
7/10), Градоначелник, донио је
ПРАВИЛНИК
o измјени и допуни Правилника о условима и
критеријима за финансирање програма развоја
спорта у општини Требиње
Члан 1.
У Правилнику о условима и критеријима за
финансирање програма развоја спорта у општини
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, број
4/10 и 7/10) иза члана 12. додаје се члан 12 а. који гласи:
„Члан 12а.
Програми/пројекти и њихови садржаји из члана 12.
тачка 9.0. овог Правилника вреднују се на основу
сљедећих критеријума:
1. Програм за финансирање спортских
организација

%

1.1-Категорија спорта Града Требиња
1.2-Ниво спорта
1.3-Број спортиста у категоријама
1.4-Остварени спортски резултати
1.5-Традиција постојања клуба
1.6-Заступљени систем такмичења
1.7-Број спортских објеката за такмичења
1.8-Број стручних кадрова

25
20
15
15
10
5
5
5
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1.1-Категорија спорта Града Требиња
-IV Категорија
- III Категорија
- II Категорија
- I Категорија

Оцјена
1
2
3
4

2.1-Број корисника
- До 100 корисника
- До 200 корисника
- До 300 корисника
- Преко 300 корисника

Оцјена
1
2
3
4

1.2-Ниво спорта
- Олимпијски спорт
- Члан ГАИСФ-а
- Остали

Оцјена
5
3
1

2.2-Учешће у финансирању
-0 %
- До 30%
- Преко 30%

Оцјена
1
2
3

1.3-Број спортиста у категотијама
- Пионири
- Кадети
- Јуниори
- Сениори

Оцјена
1
2
3
4

2.3-Плански документ
- Није усвојен
- На нивоу Града
- На нивоу Републике

Оцјена
1
2
3

1.4-Остварени спортски резултати
- Градски ниво
- Републички ниво
- Државни ниво
- Међународни ниво

Оцјена
1
2
3
4

1.5-Традиција постојања клуба
- Клуб постоји дуже од 70 година
- Клуб постоји дуже од 50 година
- Клуб постоји дуже од 30 година
- Клуб постоји од 20 до 30 година
- Клуб постоји од 5 до 20 година
- Клуб постоји до 5 година

Оцјена
5
4
3
2
1
0

1.6-Заступљен систем такмичења
- Градска такмичења
- Регионална такмичења
- Републичка такмичења
- Државна такмичења
- Међународна такмичења

Оцјена
1
2
3
4
5

1.7-Број спортских објеката за такмичења
- Постоји спортски објекат
- Не постоји спортски објекат

Оцјена
3
0

1.8-Број стручних кадрова
- Клуб има квалификовану кадровску
структуру (ВСС)
- Клуб нема квалификовану кадровску
структуру (ВСС)

Оцјена
3
0

2. Програм за одржавање, изградњу и
реконструкцију спортских објеката, као и
набавку спортске опреме и реквизита

%

2.1-Број корисника
2.2-Учешће у финансирању
2.3-Плански документ

50
30
20

3. Програм за школски спорт
3.1-Број корисника-учесника
3.2-Ниво такмичења
3.3-Категорија спорта

%
50
30
20

3.1-Број корисника-учесника
- До 50
- До 200
- Преко 200

Оцјена
1
2
3

3.2-Ниво такмичења
- Незванично такмичење
- Званично такм. градског нивоа
- Званично такм. регионалног нивоа
- Званично такм. републичког нивоа
- Званично такм. државног нивоа

Оцјена
1
2
3
4
5

3.3-Категорија спорта
- IV Категорија
- III Категорија
- II Категорија
- I Категорија

Оцјена
1
2
3
4

4. Усавршавање спортских стручњака
4.1-Развијеност спорта
4.2-Старосна доб
4.3-Степен образовања
4.4-Постигнути резултати у спорту
4.5-Категоризација спорта
4.1-Развијеност спорта
- До 50 чланова
- До 100 чланова
- До 200 чланова
- Преко 200 чланова

%
30
20
10
20
20
Оцјена
1
2
3
4
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4.2-Старосна доб
- Преко 40 година
- До 40 година
- До 30 година

Оцјена
1
2
3

Вриједност програма/пројекта добија се множењем
вриједности постотка са бројем остварених оцјена.
Укупну вриједност програма/пројекта чини збир
добијених/добијене оцјене.

4.3-Степен образовања
- Семинари
- Републички ниво
- Државни ниво
- Међународни ниво

Оцјена
1
2
3
4

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

4.4-Постигнути резултати у спорту
- Градски ниво
- Републички ниво
- Државни ниво
- Међународни ниво

Оцјена
1
2
3
4

4.5-Категорија спорта
- IV Категорија
- III Категорија
- II Категорија
- I Категорија

Оцјена
1
2
3
4

5. Програм за врхунски спорт
5.1- Ниво спорта
5.2- Категоризација спорта
5.3- Ниво такмичења
5.4- Развијеност спорта

%
40
30
20
10

5.1- Ниво спорта
- Олимпијски спорт
- Члан ГАИСФ-а
- Остали

Оцјена
5
3
0

5.2-Категорија спорта
- IV Категорија
- III Категорија
- II Категорија
- I Категорија

Оцјена
1
2
3
4

5.3- Ниво такмичења
- Балканско такмичење
- Европско такмичење
- Свјетско такмичење
- Олимпијске игре

Оцјена
1
2
3
4

5.4- Развијеност спорта
- До 50 чланова
- До 100 чланова
- До 200 чланова
- Преко 200 чланова

Оцјена
1
2
3
4

6. Програм лица са инвалидитетом
6.1- Број корисника

%
100

Број:11-66-226/17
Датум:13.09.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_____________________________________________________________

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 58. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Градоначелник Града Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Статут Јавне установе „Агенција за развој малих
и средњих предузећа“ Града Требиња
I
Даје се сагласност на Статут Јавне установе „Агенција
за развој малих и средњих предузећа“ Града Требиња,
број: 262-10/17 од 16.10.2017. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-125/17
Датум:30.10.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 58. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Градоначелник Града Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о организацији и систематизацији
радних мјеста Јавне установе „Екологија и
безбједност“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији радних мјеста Јавне установе
„Екологија и безбједност“ Требиње, број: 3/17 од
26.10.2017. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Датум: 24.11.2017. год.
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Број:11-022-128/17
Датум:26.10.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 58. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Градоначелник Града Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Одлуку о измјенама и допунама Статута Матичне
музејске установе „Музеј Херцеговине“ Требиње
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и допунама
Статута Матичне музејске установе „Музеј Херцеговине“ Требиње, број: 373-1/17 од 30.10.2017. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-129/17
Датум:01.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 58. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15, 3/16 и 6/17), Градоначелник Града Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о раду Јавне установе „Екологија и
безбједност“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о раду Јавне установе
„Екологија и безбједност“ Требиње, број: 6/17 од
30.10.2017. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-130/17
Датум:30.10.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) 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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САГЛАСНОСТ
на Правилник о раду Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о раду Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Требиње број: 01-014.038.3/17 од 27.10.2017. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-131/17
Датум:01.11.2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.
________________________________________________
РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу
Рјешења број: 06-372-56/17 од 03.11.2017. године,
извршило је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу број:
01-154, упис оснивања Заједнице за управљање зградом,
Требиње, улица Републике Српске 14/2.
Оснивачи: 23 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 удијела у
плаћању трошкова одржавања зграде. Заступа Душко
Самарџић, предсједник Управног одбора, самостално и
без ограничења. Заједницу заступа и Тихомир Илић,
предсједник Скупштине.
Број: 06-372-56/17
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 03.11.2017. године
Јања Ћапин,с.р.
________________________________________________
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Одлука о усвајању Стратегије Развоја Града Требиња,
2. Одлука о усвајању Нацрта буџета Града Требиња за 2018. годину,
3. Одлука о измјени Одлуке о дугорочном кредитном задужењу,
4. Одлука о одборничком додатку у Скупштини Града Требиња,
5. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач
Град Требиње,
6. Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на подручју
града Требиња,
7. Одлука о замјени некретнина,
8. Одлука о именовању чланова Управног одбора „Аграрног фонда Града Требиња“,
9. Одлука о именовању чланова Управног одбора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце
„Наша радост“ Требиње,
10. Одлука о именовању чланова Управног одбора Јавне установе „Центар за социјални рад“ Требиње,
11. Одлука о именовању чланова Управног одбора Јавне здравствене установе „Апотека“ Требиње,
12. Одлука о именовању чланова Управног одбора Јавне установе „Туристичка организација Града
Требиња“ Требиње,
13. Одлука о именовању чланова Управног одбора Јавне установе „Требињеспорт“ Требиње,
14. Одлука о именовању чланова Управног одбора Јавне установе „Културни центар“ Требиње,
15. Одлука о именовању чланова Управног одбора Јавне установе „Базени“ Требиње,
16. Одлука о отпису потраживања,
17. Одлука о разврставању, управљању и заштити локалних, некатегорисаних путева и улица на подручју
града Требиња,
18. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналном реду,
19. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју града Требиња,
20. Одлука о прихватању гранта,
21. Одлука о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије,
22. Одлука о начину финансирања изградње „Атлетске стазе“,
23. Одлука о продаји основних средстава,
24. Рјешење о именовању чланова Комисије за избор директора у јавним установама чији је оснивач Град Требиње,
25. Закључак о прихватању Извјештаја о кориштењу средстава буџетске резерве у периоду од 1. јануара до
30. септембра 2017. године,
26. Закључак.
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука,
2. Рјешење о именовању чланова Стручног савјета за спорт Града Требиња,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Закључак,
8. Закључак,
9. Закључак,
10. Закључак,
11. Закључак,
12. Закључак,
13. Закључак,
14. Закључак,
15. Закључак,
16. Закључак,
17. Закључак,
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18. Закључак,
19. Закључак,
20. Правилник о измјени и допуни Правилника о условима и критеријима за финансирање програма развоја спорта
у општини Требиње,
21. Сагласност на Статут Јавне установе „Агенција за развој малих и средњих предузећа“ Града Требиња,
22. Сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Јавне установе
„Екологија и безбједност“ Требиње,
23. Сагласност на Одлуку о измјенама и допунама Статута Матичне музејске установе „Музеј Херцеговине“
Требиње,
24. Сагласност на Правилник о раду Јавне установе „Екологија и безбједност“ Требиње,
25. Сагласност на Правилник о раду Јавне установе „Центар за социјални рад“ Требиње.
ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.
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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.
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