СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ОПШТИНЕ

ТРЕБИЊЕ

Година XLIV
Требиње,24.01.2007.године
Број: 1
________________________________________________________________________
На основу члана 30. став 2. и 3. Закона о буџетском систему Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске» број 96/03, 14/04,67/05 и 34/06) и члана 98.
Пословника Скупштине општине («Службени гласник Општине Требиње» број
3/06) Скупштина општине Требиње на сједници одржаној 29.12.2006. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о привременом финансирању јавних расхода Општине Требиње до доношења
буџета за 2007. годину
Члан 1.
До доношења буџета Општине Требиње за 2007. годину финансирање јавних
расхода вршиће се по Одлуци о привременом финансирању Општине Требиње за
период од 1. јануара до 31. марта 2007. године.
Члан 2.
Привремено финансирање вршиће се сразмјерно средствима кориштеним у истом
периоду буџета претходне фискалне године, а највише до четвртине укупних
прихода распоређених у буџету претходне фискалне године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
Општине Требиње».
Број:09-013-12/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:29.12.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник
Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине
општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана 29.12.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

Прихвата се приједлог Клуба одборника СНСД-а да се расправа о Буџету Општине
Требиње за 2007. годину обави до краја јануара 2007. године.
Број:09-013-12-1/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:29.12.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама («Службени гласник
Републике Српске» број 17/02, 11/93), члана 51. Статута Општине Требиње
(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98.
Пословника Скупштине општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 3/06), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана
29.12.2006. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу директора
ЈУ «Дом здравља» Требиње
Члан 1.
Прим. др Јован Гаџа разрјешава се дужности директора ЈУ «Дом здравља»
Требиње, због истека мандата.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број:09-013-2/07
Датум:29.12.2006. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Никола Секуловић,с.р.

_____________________________________________________________
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама («Службени гласник
Републике Српске» број 17/02, 11/93), члана 51. Статута Општине Требиње
(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98.
Пословника Скупштине општине Требиње («Службени гласник Општине
Требиње» број 3/06), Скупштина општине Требиње на сједници одржаној дана
29.12.2006. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора
ЈУ «Дом здравља» Требиње
Члан 1.
Господин Драган Ковач, доктор медицинских наука, именује се за вршиоца
дужности директора ЈУ «Дом здравља» Требиње.
Члан 2.
Мандат именованог у члану 1. рјешења трајаће до окончања поступка по конкурсу
за коначно именовање директора.
Члан 3.

У обављању функције в.д. директора именовани остварује права и има обавезе
директора предузећа.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број:09-013-2-1/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:29.12.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 51. Статута Општине Требиње («Службени гласник
Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05) и члана 98. Пословника Скупштине
општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 3/06), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана 29.12.2006. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се Извјештај о раду инспекција и комуналне полиције за период јануар –
септембар 2006. године.
Број:09-013-3/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:29.12.2006. године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Српске» број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 31. и члана 51.
Статута Општине Требиње («Службени гласник Општине Требиње» број 8/05,
10/05 и 13/05), Скупштина општине Требиње, на сједници одржаној дана
29.12.2006. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Члан 1.
Госпођа Сузана Терзић разрјешава се дужности в.д. секретара Скупштине општине
Требиње, прије истека мандата, због подношења оставке.
Члан 2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном
гласнику Општине Требиње».
Број:09-013-4/07
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:29.12.2006.године
Никола Секуловић,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње

(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05), Начелник
Општине, донио је
З А К Љ У Ч А К

I
Одобрава се пренос средстава у висини од 3.000,00 КМ, из средстава буџетске
резерве, на рачун ЈУ «ДОМ МЛАДИХ» Требиње, на име помоћи за функционисање
ове Установе.
II
Овај Закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број:11-431-152/06
Датум:26.12.2006.године

Начелник општине

Др Доброслав Ћук,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске" број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(«Службени гласник Општине Требиње» број 8/05, 10/05 и 13/05), Начелник
Општине, донио је
З А К Љ У Ч А К

I
Одобрава се пренос средстава у висини од 3.100,00 КМ, из средстава буџетске
резерве, на рачун Синдиката Општине Требиње број:562-008-00002148-61 код
«РАЗВОЈНЕ
БАНКЕ»
Требиње
на
име
помоћи
радницима
АД
«ТРЕБИЊЕПРЕВОЗ» Требиње (31 радник по 100,00 КМ по раднику).
Саставни дио овог Закључка је списак радника.
II
Овај Закључак ће реализовати Синдикат Општине Требиње сагласно својој Одлуци
број: 137/06 од 26.12.2006. године.
Обавезује се Синдикат Општине Требиње да пружи доказе Општини Требиње о
намјенском утрошку предметних средстава.
III

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику Општине Требиње.
Број:11-430-272/06
Датум:26.12.2006.године

Начелник општине

Др Доброслав Ћук,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске» број 101/04, 42/05, 118/05) и члана 45. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“ број 8/05,10/05,13/05) и члана 3. Одлуке о
комуналним таксама („Службени гласник Општине Требиње“ бр. 2/90, 2/93 и 2/95),
Начелник Општине је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Комуналне таксе уређене Одлуком о комуналним таксама ("Службени гласник
Општине Требиње" број 2/90, 2/93 и 2/95 ) у дијелу тарифе комуналних такси, утврђују
се тако да износе:
Тарифни број 1.
За приређивање музичког програма у угоститељским објектима плаћа се комунална
такса дневно у износу од 100 КМ.
НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац музике.
2. Таксена обавеза настаје са даном издавања одобрења за држање музике.
3. Пријава за држање подноси се најкасније један дан прије почетка држања музике,
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Општине Требиње.
4. Такса се плаћа одмах ако се музика држи краће од мјесец дана, у противном
таксена обавеза се плаћа у једнаким мјесечним ратама до 5-ог у мјесецу.
5. За музику која се репродукује механичким средствима (грамофон, радио,
телевизија и сл.) не плаћа се такса.
Тарифни број 2.
За привремено кориштење простора на јавним површинама плаћа се комунална такса
како слиједи:
1. За постављање тезги, пултова, покретних колица,
витрина, разних аутомата и сл. плаћа се такса

од сваког цијелог или започетог 1 m² кориштеног
простора мјесечно

50 КМ

2. За постављање забавних радњи за сваки цијели
или започети 1 m² кориштеног простора мјесечно

30 КМ

3. За постављање киоска за продају дувана, лутрије,
штампе, посластице, печених сјеменки и сл.
годишње по 1 m²

70 КМ

4. За постављање киоска за продају хљеба, пецива,
воћа, поврћа и других прехрамбених производа
годишње по 1 m²

45 КМ

5 . За постављање столова за продају улазница
за разне приредбе и сл. за сваки цијели или
започети 1 m² дневно

25 КМ

6. За постављање киоска који нису напријед
наведени годишње по 1 m²

70 КМ

НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа грађанин или правно лице које привремено
користи простор на јавним површинама по одобрењу Одјељења за просторно уређење
Општине Требиње.
Одобрењем се истовремено утврђује и висина комуналне таксе.
2. Такса се плаћа унапријед до 5-ог у мјесецу за текући мјесец.
Тарифни број 3.
За привремено кориштење дијела јавне површине испред пословног простора у сврху
постављања столова за љетну башту ради пружања угоститељских услуга плаћа се
мјесечно по 1 m² комунална такса у износи како слиједи:
 Прва зона
15 КМ
 Друга зона
10 КМ
 Трећа зона
8 КМ
НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа грађанин или правно лице које привремено
користи дио јавне површине у пословне сврхе за постављање столова за љетну башту.

Одобрење (урбанистичку сагласност) за постављање столова за љетну башту на захтјев
странке издаје Одјељење за просторно уређење, а рјешење којим се утврђује висина
комуналне таксе издаје Одјељење за стамбено комуналне послове.
Тарифни број 4.
За држање средстава за игру на јавним мјестима и у угоститељским објектима
физичког и правног лица плаћа се такса по једном средству за игру у годишњем износу
и то:
1. Држање карата за игру

100 КМ

2. Држање аутомата, електронских и других
уређаја за игру и пикадо

100 КМ

3. Држање билијара

200 КМ

4. Држање аутомата за играње томболе

300 КМ

5. Држање покер апарата

300 КМ

НАПОМЕНА:
1. Такса се плаћа у годишњем паушалном износу без обзира на то да ли су средства
набављена у првом или другом полугодишту. Обвезник комуналне таксе из овог
броја је власник, закупопримац, односно носилац права кориштења или управљања
објектом у којем су смјештена средства за игру из овог тарифног броја.
2. Такса из овог тарифног броја плаћа се по преузимању одобрења за обављање
дјелатности.
3. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности рјешењем ће утврдити висину
таксе и позвати таксеног обвезника да је плати у року од 15 дана.
4. Аутоматским и електронским уређајима за игру сматрају се флипери, видео игре и
други апарати на ручни, елекрични или други погон у којем се убацује новац или
жетон у сврху забаве као и друга средства забаве која омогућују играчу опонашање
играња фудбала, кошарке, аутомобилских трка и слично.
5. Под аутоматима за играње томболе, сматрају се уређаји којима се извлаче добитне
комбинације.
6. Покер апарати сматрају се електрични апарати гдје се плаћањем игре остварују
добици у новцу или натури.

Тарифни број 5.
За сваку истакнуту фирму плаћа се комунална такса у годишњем износу и то:
1. Предузећа и други облици правних лица:
- из области електропривреде
3.000 КМ
- из области производње
300 КМ
- невладине организације
50 КМ
- остали
500 КМ
2. Дијелови правних лица /филијале, експозитуре, пословнице, представништва,
агенције, канцеларије и сл./
- Дјелатност банкарства финансијских организација
и услуга осигурања имовине и лица
2.500 КМ
- ПТТ услуге
365 КМ
- Мобилна телефонија
5.000 КМ
- Електропривреда и Телеком
3.000 КМ
- Бензинске пумпе
2.000 КМ
- Плинске пумпе
500 КМ
- Сервиси
200 КМ
- Стоваришта
200 КМ
- Кладионице
1.000 КМ
- Хотели, гарни хотели, апартхотели, мотели,
пансиони, ноћни барови, диско барови,
дансинг клубови
500 КМ
- Продавнице
100 КМ
- Робне куће, маркети, супермаркети, тржни центри
500 КМ
- Угоститељски објекти /бифе, ресторани/
200 КМ
- Стоматолошке и љекарске ординације
250 КМ
- Апотеке
500 КМ
- Остали
100 КМ
3. Физичка лица – предузетници
- Угоститељска дјелатност
- Трговина
- СТР тезге, кућна радиност
- Апотеке, адвокатске и нотарске канцеларије
- и остале сличне услужне дјелатности
- Кладионице
- Стоматолошке и љекарске ординације
- Хотели, гарни хотели, апартхотели, мотели,
пансиони, ноћни барови, диско барови,
дансинг клубови
- Остале непоменуте дјелатности

200 КМ
100 КМ
50 КМ
500 КМ
1.000 КМ
250 КМ
500 КМ
100 КМ

НАПОМЕНА:
Под истакнутом фирмом у смислу одредаба овог тарифног броја подразумијева се
свака ознака или натпис који означава да одређено правно и физичко лице обавља
дјелатност или занимање, изузев ознаке и натписа на зградама државних органа,
друштвено-политичких и других самосталних организација које врше послове од
посебног интереса, и удружења грађана.
Уколико таксени обвезник обавља више дјелатности на мјесту истакнуте фирме плаћа
таксу из дјелатности за коју је прописана већа таксена тарифа.
Такса се плаћа од дана издавања одобрења за рад.
Тарифни број 6.
За привремени боравак у хотелима, мотелима, преноћиштима и камповима и кућном
смјештају плаћа се комунална такса како слиједи:
1. за домаће госте

1,5 КМ

2. за стране госте

1,5 КМ

НАПОМЕНА:
Комуналну таксу из овог тарифног броја наплаћују правна и физичка лица која дају
смјештај и исту уплаћују сваког првог и 15-ог у мјесецу.
Тарифни број 7.
1. За постављање огласа, реклама, и рекламних паноа плаћа се годишње комунална
такса у износу како слиједи:
 Прва зона
50 КМ
 Друга зона
30КМ
 Трећа зона
20 КМ
2. За постављање билборда плаћа се мјесечно комунална такса у износу од 100 КМ.
3. За рекламе израђене на фасадама објеката (зграда) плаћа се за сваки квадратни
метар површине рекламе, као и за сваку започету површину до једног метра
квадратног 40 КМ.
НАПОМЕНА:
1. Одобрење за кориштење јавне површине за постављање рекламног паноа,
билборда, односно истицање рекламе даје Одјељење за просторно уређење
Општине Требиње, најкасније три дана прије постављања.
2. Одјељење за просторно уређење рјешењем ће утврдити висину таксе у
годишњем паушалном износу и позвати таксеног обвезника да исту уплати у
року од 15 дана од дана издавања рјешења.

3. Такса из овог тарифног броја плаћа се посебно за сваки постављени пано,
односно истакнуту рекламу.
Тарифни број 8.
За држањење витрина за излагање и рекламирање свих врста производа ван пословног
објекта, као и истурене излоге, изван грађевинских линија објекта са више од 1/10
ширине тротоара, плаћа се комунална такса годишње за сваки цијели или започети m²
у износу од 40 КМ.
НАПОМЕНА:
1. Одобрење за коришћење јавне површине у ове сврхе даје Одјељење за просторно
уређење, рјешењем ће утврдити висину таксе у годишњем паушалном износу и
позвати таксеног обвезника да исту уплати у року од 15 дана од дана издавања
рјешења.
Тарифни број 9.
За коришћење простора за паркирање моторних и прикључних возила на паркинзима
на којима је успостављена чуварска служба плаћа се за свако паркирање комунална
такса у износу како слиједи:
1. Путничка возила (аутомобили)
1 КМ
2. Аутобуси, камиони
2 КМ
3. Мотоцикли и троцикли
0,50 КМ
4. Приколице
1 КМ
5. За резервацију паркинга за један мјесец
- за правна лица
100 КМ
- за физичка лица
80 КМ
За резервисаних и закупљених више паркинг простора даје се попуст како слиједи:
- 3 - 4 паркинг мјеста
20 %
- 5 - 6 паркинг мјеста
30 %
- 7 - 8 паркинг мјеста
40 %
- 9 - 10 паркинг мјеста
50 %
Тарифни број 10.
1. За коришћење слободних површина за кампове, шаторе или другу привремену
употребу, на зато одређеним мјестима, плаћа се дневно по 1 m² комунална такса од
0,35 КМ.
НАПОМЕНА:

Одобрење за коришћење јавне површине у ове сврхе даје Одјељење за просторно
уређење, рјешењем којим ће утврдити висину таксе.
Такса се плаћа унапријед, приликом преузимања рјешења.
Тарифни број 11.
За држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води плаћа се
комунална такса у износу од 0,10 КМ дневно за сваки m².
НАПОМЕНА:
Одобрење за коришћење јавне површине у ове сврхе даје Одјељење за просторно
уређење, рјешењем којим ће утврдити висину таксе.
Такса се плаћа мјесечно на рачун.
Тарифни број 12.
За истицање објаве или огласа на јавним мјестима плаћа се дневно по једном огласу
односно објави
1 КМ
НАПОМЕНА:
1. Објавом, односно огласом сматра се свако оглашавање или објављивање, односно
најављивање одржавања културних, спортских и других манифестација, као и
друга обавјештења упућена одређеном броју лица.
2. Захтјев за истициње објаве и огласа из овог тарифног броја подноси се органу
управе надлежном за комуналне послове најкасније три дана прије истицања
објаве, односно огласа, и плаћа се одмах од стране организатора.
3. Такса из овог броја не плаћа се на објаве и огласе које се односе на дјелатност
државних органа, друштвено-политичких заједница, организација црвеног крста,
позоришта, дома културе, дома младих, биоскопа, аматерских и спортских
организација, као и на посмртнице, огласе и обавјештења у вези са снабдјевањем
града водом, огревом, електричном енергијом и комуналним услугама, када се оне
односе на дјелатност ових органа и организација.
Тарифни број 13.
За извођење грађевинских радова који изискују раскопавање улица, плочника,
паркова и других јавних површина плаћа се комунална такса дневно и то:
1. За радове на подземним и надземним инсталацијама и сличним објектима по m²
раскопане јавне површине (паркови, улице, тротоари)
5 КМ

2. За заузимање 1 m² јавне површине и тротоара за вријеме грађења

0,40 КМ

НАПОМЕНА:
1. Плаћање обавеза настаје од дана добијања одобрења за прекопавање а престаје
даном завршетка радова.
Одобрење издаје Одјељење за просторно уређење Општине Требиње.
2. Обавеза плаћања таксе као и висина исте из овог тарифног броја утврђује се
актом којим се одобрава извођење радова.
3. Такса се обрачунава и уплаћује приликом издавања одобрења за раскопавање
јавне површине.
4. Таксени обвезник је свако правно и физичко лице у својству извођача, осим ако
се радови изводе из средстава друштвено-политичке заједнице и мјесног
самодоприноса.
5. Обавеза плаћања таксе из тачке један не односи се на прекопе саобраћајница у
случају, када се ради о изградњи секундарне и примарне водоводне и
канализационе мреже која се полаже дужином улице.
Члан 2.
Такса по тарифним бројевима из овог Закључка плаћа се на трансакциони рачун
Буџета Општине Требиње број 565-801-80000002-14 (број Општине 107) према
врсти прихода како слиједи:
Тарифни број
 1
 2,3 и 13
 4
 5
 6
 7 и 12
 8
 9
 10
 11

222 316
722 314
722 315
722 312
722 321
722 318
722 317
722 319
722 391
722 394

Члан 3.
Ступањем на снагу овог Закључка престаје да важи Закључак о утврђивању тарифа
комуналних такси број 11-1-26/2003 од 29.01.2003. године.

Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, објавиће се у
"Службеном гласнику Општине Требиње" .
Број: 011-462-1/06
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,28.12.2006. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
________________________________________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 101/04,
42/05, 118/08) и члана 45. Статута општине Требиње (Сл.гласник општине Требиње
бр. 8/05,10/05 и 13/05) и услова споразума са Development Alternative, Inc. i
Шведске агенције за међународни развој и сараднју (SIDA) од 01 августа
2005.године, Начелник општине Требиње, донио је
ОДЛУКУ
о обавезној употреби програма „DocuNova“, „DataNova“, „FinNova“ i „Coincide“
Члан 1.
Овом одлуком дефинише се обавезна примјена програма „DocuNova“
(софтвер за евиденцију и праћење кретања премета), „DataNova“ (софтвер за
евиденцију и издавање података из матичних књига), „FinNova“ (софтвер за
књиговодставо и рачуноводство) i „Coincide“ (софтвер за евиденцију и
презентацију информација на инфо-пулту) у раду Административне службе
Општине Требиње.
Члан 2.
Запослени у Административној служби Општине Требиње који обављају
послове делегирање, пријема, обраде, давање мишљења или архивирања предмета
по захтјеву странке или службеној дужности, обавезни су да све учињене радње
правовремено и одговорно евидентирају у програму „DocuNova“. Све радње морају
бити евидентиране у моменту настанка или реализације.
Члан 3.
Начелник одјељења је обавезан да у случају одсуства службеника
обавља одређени реферат именујe службеника који ће мјењати одсутног.

који

Члан 4.
Начелник Oдјељења за општу управу обавезан је да, у оквиру Одјељења,
организује савјестан и поуздан унос података из матичних књига у програм
„DataNova“ према унапријед утврђеном плану.
Члан 5.
Начелник Oдјељења за финансије обавезан је да организује адекватну и
правовремену употребу програма „FinNova“ .

Члан 6.
Службеници одређени важећим актима који регулишу интерну
комуникацију обавезни су да праворемено, путем програма „Coincide“, достављају
све информације из дјелокруга рада за који су задужени.
Члан 7.
Запослени који се не буду придржавали одредаба ове Одлуке одговараће у
складу са важећим прописима.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана овјављивања у „Службеном
гласнику општине Требиње“.
Број:11-052/07
Начелник Општине
Датум,16.01.2006. године
Др Доброслав Ћук,с.р.
________________________________________________________________________
Садржај:
1. Одлука о привременом финансирању
јавних расхода Општине Требиње до
доношења буџета за 2007. годину,
2. Закључак,
3. Рјешење о разрјешењу директора
Јавне установе Дом здравља Требиње,
4. Рјешење о именовању в.д. директора
Јавне установе Дом здравља Требиње,
5. Закључак,
6.Рјешење о разрјешењу В.Д. секретара
Скупштине општине Требиње,
7. Закључак,
8.Закључак,
9.Закључак
10.Одлука о обавезној употреби програма
„DocuNova“, „DataNova“, „FinNova“ i „Coincide“

Страна бр.:

