СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Година XLIX

Требиње, 22.02.2012. године

Скупштина општине Требиње на основу члана 16.
став 1. тачка а) Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“, број
112/06), члана 1. 2. и 4. Правилника о поступку
продаје непосредном погодбом неизграђеног
грађевинског земљишта у државној својини
(„Службени гласник Републике Српске“, број
14/07), члана 11. и 12. Одлуке о грађевинском
земљишту
(„Службени
гласник
Општине
Требиње“, број 1/08 и 8/11) и члана 51. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), на
сједници одржаној дана 15.02.2012. године,
донијела је
О Д Л У К У
о продаји непосредном погодбом грађевинског
земљишта у државној својини
1. Продаје се непосредном погодбом уз накнаду,
по тржишној цијени, неизграђено грађевинско
земљиште означено као к.ч. број 1797/11 стари
премјер, уписано у зк. ул. број 91 КО Требиње
државна својина, орган управљања СО-е
Требиње са дијелом 1/1, а што одговара к.ч.
број 2303/4 по новом операту, уписана у ПЛ
број 1017 КО Требиње у површини од 828 m², а
у сврху изградње пословног објекта за
службене потребе Регулаторне комисије за
енергетику Републике Српске.
2. Продаја грађевинског земљишта непосредном
погодбом обавиће се прибављањем писмених
понуда.
3. Почетна продајна цијена земљишта из тачке 1.
ове Одлуке утврдиће се у Огласу о продаји
грађевинског земљишта у државној својини
непосредном погодбом који ће се објавити на
основу ове Одлуке, а цијели поступак ће
провести комисија именована од Начелника
Општине Требиње, др Доброслава Ћука.
4. Учесник у поступку продаје са којим ће се
закључити купопродајни уговор, дужан је
уплатити купопродајну цијену на рачун

Број: 2

продавца број: 565801000000214 трансакциони
рачун прихода Буџета Општине Требиње.
5. Овлашћује се Начелник Општине Требиње др
Доброслав Ћук да може потписати Уговор о
продаји грађевинског земљишта непосредном
погодбом у коме ће бити регулисана међусобна
права и обавезе уговорених страна.
6. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-30/12
Датум:15.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 31. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) и
члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број: 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), Скупштина општине
Требиње, на сједници одржаној дана 15.02.2012.
године, донијела је
О Д Л У К У
о ограничењима висине зарада и накнада које
се исплаћују из Буџета Општине Требиње
Члан 1.
Висина
накнада корисницима права према
Одлуци о правима у проширеној социјалној
заштити општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 13/05, 5/07 и 3/10)
ограничава се на висину накнада из 2011. године.
Члан 2.
Висина плата функционера Општине Требиње,
регулисана Одлуком о платама функционера
општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 12/05 и 7/07) ограничава се на
ниво плата из мјесеца децембра 2011. године.
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Члан 3.
Висина накнаде одборницима за вршење
одборничке дужности, обрачуната на основу
Одлуке о одборничкој накнади („Службени
гласник Општине Требиње“, број 11/05)
ограничава се на ниво накнаде из 2011. године.

На основу члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана
15.02.2012. године, донијела је

Члан 4.
Висина накнаде члановима Општинске изборне
комисије, регулисана Одлуком о накнадама
члановима
Oпштинске
изборне
комисије
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/07) утврђује се на нивоу накнаде из члана 3. ове
Одлуке.

ОДЛУКУ

Члан 5.
Ограничења из првог, другог, трећег и четвртог
члана ове Одлуке су привременог карактера и
примјењиваће се у 2012. години.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван
снаге Одлука број: 09-013-40/11 од 09.03.2011.
године.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-31/12
Датум:15.02.2012. године

о усвајању Буџета Општине Требиње
за 2012. годину
Члан 1.
Скупштина општине Требиње усваја
Општине Требиње за 2012. годину.

Буџет

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Буџет Општине
Требиње за 2012. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-32/12
Датум:15.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ И ПРИМИЦИ
Економ.
код

Опис

1

2
I ПРИХОДИ

Властита
Консолидосредства
вани буџет
буџ. корис.
3
4
5
15.152.570
557.645
15.710.215

Средства
Буџета

713
713110
713110
714
714111
715
715100
717
717100
719
719100

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
1.1. Порези на лична примања и приходе од самос. дјелат.
Порез на приходе од самосталних дјелатности
Порез на лична примања
1.2. Порез на имовину
Порез на имовину
1.3. Порез на промет производа и услуга
Порез на промет производа
1.4. Индиректни порези дозначени од УИО
Индиректни порези дозначени од УИО
1.5. Остали порески приходи
Остали порески приходи

8.845.000
1.850.000
80.000
1.770.000
570.000
570.000
20.000
20.000
6.390.000
6.390.000
15.000
15.000

721

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
1.1 Приходи од имовине

6.307.570
712.000

8.845.000
1.850.000
80.000
1.770.000
570.000
570.000
20.000
20.000
6.390.000
6.390.000
15.000
15.000
557.645
50

6.865.215
712.050
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721222
721223
721310
721500
722
722100
722300
722312
722313
722314
722315
722318
722319
722400
722411
722412
722420
722440
722461
722467
722468
722500
722520
722591
723
723120
729
729124
729100

731
731100
731110
731120
731200

811
811100
813
813112
817
817100

911
911400
921
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Приходи од закупа објеката и земљишта
Приход од земљишне ренте
Приходи од камата на новчана средства на рачунима
Приходи од камата на дате кредите за стим. запош.
1.2 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга
Административне таксе
Комуналне накнаде и таксе
Комуналне таксе на фирму
Комуналне таксе на моторна, друм. и прикљ. возила
Комуналне таксе за кориштење јавних површина
Kомуналне таксе на држање средстава за игру
Комуналне таксе на рекламне паное
Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг
Накнаде по разним основама
Накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Накнада за путеве
Накнада за воде
Накнада за кориштење комуналних добара
Накнада за противпожарну заштиту
Накнада за кориштење природних ресурса за елек.енергију
Приходи од пружања јавних услуга
Приходи општинских органа
Властити приходи буџетских корисника општине
1.3 Новчане казне
Општинске новачне казне
1.4 Остали непорески приходи
Остали општински непорески приходи
Остали непорески приходи буџ.корисника
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200.000
440.000

2.000
2.000
81.570
10.000
71.570

40.560
40.560

200.000
440.000
50
72.000
6.029.035
180.000
587.000
310.000
5.000
120.000
10.000
12.000
130.000
4.615.000
300.000
150.000
25.000
400.000
700.000
130.000
2.910.000
647.035
130.000
517.035
2.000
2.000
122.130
10.000
112.130

II ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ

10.000

19.101

29.101

1.1 Грантови
Грантови из иностранства
Текући грантови из иностранства
Капитални грантови из иностранства
Грантови из земље
Капитални грантови из земље- Министарство енергетике РС

10.000

19.101
19.101
1.101
18.000

29.101
19.101
1.101
18.000
10.000
10.000

50
72.000
5.512.000
180.000
587.000
310.000
5.000
120.000
10.000
12.000
130.000
4.615.000
300.000
150.000
25.000
400.000
700.000
130.000
2.910.000
130.000
130.000

517.035

517.035
517.035

10.000
10.000

III ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

3.214.000

15.550

3.229.550

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
1.1 Примици за произведену сталну имовину
Примици за пословне објекте и просторе
1.2 Примици за непроизведену сталну имовину
Примици за градско грађевинско земљиште
1.3. Примици по основу ПДВ-а
Примици по основу ПДВ-а

3.214.000
2.700.000
2.700.000
480.000
480.000
34.000
34.000

15.550

3.229.550
2.700.000
2.700.000
480.000
480.000
49.550
49.550

IV ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

5.123.000

5.123.000

1.1 Примици од финансијске имовине
Примици од наплате датих зајмова
1.2 Примици од задуживања

1.623.000
1.623.000
3.500.000

1.623.000
1.623.000
3.500.000

15.550
15.550
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921200
921200
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Примици од узетих зајмова - за капиталне пројекте 2012
Примици од узетих зајмова - Европска инвестициона банка

1.700.000
1.800.000

1.700.000
1.800.000

ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
ГРАНТОВИ
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

15.152.570
10.000
3.214.000
5.123.000

557.645
19.101
15.550

15.710.215
29.101
3.229.550
5.123.000

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

23.499.570

592.296

24.091.866

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Економ.
код

Опис

Средства
Буџета

Властита
средства
буџ. корис.

Консолидовани буџет

1

2

3

4

5

411

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања

411100

расходи за бруто плате

411100

расходи за бруто плате приправника по Програму ЗзЗРС

411200

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања

4.321.731

78.867

4.400.598

181.381

38.022

219.403

1.502.718

9.822

1.512.540

6.005.830

126.711

6.132.541

УКУПНО
Расходи за лична примања
412

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих услуга

602.388

79.005

681.393

412300

расходи за режијски материјал

119.512

20.300

139.812

412400

расходи за материјал за посебне намјене

7.700

77.650

85.350

412500

расходи за текуће одржавање

262.150

31.170

293.320

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

157.340

41.700

199.040

412700

расходи за стручне услуге

216.590

37.219

412800

расходи за услуге одржавања јавних површина

412900

остали непоменути расходи

1.305.000

253.809
1.305.000

870.166

65.980

936.146

3.540.846

353.024

3.893.870

191.096

265

191.361

191.096

265

191.361

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
413

1.3.Расходи финансирања и други финансијски
трошкови

413300

расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
УКУПНО
Расходи финансирања и други финансијски трошкови

414
414100

1.4. Субвенције
Субвенције

1.239.200

1.239.200

1.239.200

1.239.200

2.559.700

2.559.700

2.559.700

2.559.700

УКУПНО
Субвенције
415

1.5. Грантови

415200

Грантови у земљи
УКУПНО
Грантови

Датум: 22.02.2012.

416
416100
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1.6. Дознаке на име социјалне заштите
Дознаке грађанима

1.346.000

37.800

1.383.800

1.346.000

37.800

1.383.800

14.882.672

517.800

15.400.472

УКУПНО
Дознаке на име социјалне заштите
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.)
2. Издаци за нефинансијску имовину
511

2.1. Издаци за произведену сталну имовину

511100

издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката

511200

издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката

459.000

3.000

462.000

511300

издаци за набавку постројења и опреме

353.300

48.070

401.370

511500

издаци за биолошку имовину

10.000

10.000

издаци за нематеријалну произведену имовину

87.000

87.000

511700

4.907.588

4.907.588

УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
513

2.2. Издаци за непроизведену сталну имовину

513100

издаци за прибављање земљишта

5.816.888

51.070

5.867.958

900.000

900.000

900.000

900.000

7.000

7.000

7.000

7.000

УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину
516

2.3. Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.

516100

Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
УКУПНО
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.

517
517100

2.4. Издаци по основу ПДВ-а
Издаци по основу ПДВ-а

294.000

15.550

309.550

294.000

15.550

309.550

7.017.888

66.620

7.084.508

УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)
611

3.Издаци за финансијску имовину
Издаци за финансијску имовину

611400

Издаци за дате зајмове

800.000

800.000

800.000

800.000

УКУПНО
Издаци за финансијску имовину
621
621300

4. Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи

779.010

7.876

786.886

779.010

7.876

786.886

23.479.570

592.296

24.071.866

УКУПНО
Издаци за отплату дугова
УКУПНO
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3+4)
Буџетска резерва
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

20.000
23.499.570

20.000
592.296

24.091.866

Број: 2 - Страна: 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Датум: 22.02.2012.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
Економ.
код

Опис

Средства
Буџета

Властита
средства
буџ. корис.

Консолидовани буџет

1

2

3

4

5

Раздио1: Административна служба општине Требиње
1.Текући расходи
411

1.1.Расходи за лична примања

411100

расходи за бруто плате

411100

расходи за бруто плате приправника по Програму ЗзЗРС

143.284

411200

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања

945.882

945.882

3.925.426

3.925.426

461.200

461.200

95.012

95.012

5.000

5.000

2.836.260

2.836.260

УКУПНО
Расходи за лична примања
412

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих услуга

412300

расходи за режијски материјал

412400

расходи за материјал за посебне намјене

412500

расходи за текуће одржавање

233.100

233.100

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

131.100

131.100

412700

расходи за стручне услуге

155.200

155.200

412800

расходи за услуге одржавања јавних површина

1.305.000

1.305.000

846.170

846.170

3.231.782

3.231.782

118.000

118.000

118.000

118.000

885.500

885.500

885.500

885.500

346.000

346.000

346.000

346.000

8.506.708

8.506.708

4.887.588

4.887.588

412900

остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга

414

1.4.Субвенције

414100

Субвенције
УКУПНО
Субвенције

415

1.5.Грантови

415200

Грантови у земљи
УКУПНО
Грантови

416

1.6.Дознаке на име социјалне заштите

416100

Дознаке грађанима
УКУПНО
Дознаке на име социјалне заштите
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.)

511

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511100

издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката

511200

издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката

422.000

422.000

511300

издаци за набавку постројења и опреме

207.300

207.300

511500

издаци за биолошку имовину

10.000

10.000

Датум: 22.02.2012.

511700

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

издаци за нематеријалну произведену имовину

Број: 2 - Страна: 7

87.000

87.000

5.613.888

5.613.888

900.000

900.000

900.000

900.000

7.000

7.000

7.000

7.000

6.520.888

6.520.888

15.027.596

15.027.596

УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
513

2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину

513100

издаци за прибављање земљишта
УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину

516

2.3 Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.

516100

Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
УКУПНО
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.+2.3.)
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2)

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОДЈЕЉЕЊИМА И СЛУЖБАМА АСО ТРЕБИЊЕ
Економ.
код

Опис

Средства
Буџета

Властита
средства
буџ. корис.

Консолидовани буџет

1

2

3

4

5

Раздио 1. Административна служба општине Требиње
1.1. Стручна служба Начелника општине
411

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања

411100

расходи за бруто плате

411200

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања

288.282

288.282

59.572

59.572

347.854

347.854

УКУПНО
Расходи за лична примања
412

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних
комуникационих услуга

10.500

10.500

412300

расходи за режијски материјал

12.000

12.000

412500

расходи за текуће одржавање

1.000

1.000
10.000

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

10.000

412700

расходи за стручне услуге

28.000

28.000

412900

остали непоменути расходи

164.000

164.000

225.500

225.500

30.000

30.000

30.000

30.000

603.354

603.354

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
416

1.3.Дознаке

416120

дознаке грађанима (остали грантови појединцима)
УКУПНО
Дознаке
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)

Број: 2 - Страна: 8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Датум: 22.02.2012.

2.Издаци за нефинансијску имовину
511

2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511300

издаци за набавку опреме

2.000

2.000

2.000

2.000

605.354

605.354

199.294

199.294

59.431

59.431

258.725

258.725

УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНО РАСХОДИ(1+2)
Раздио 1. Административна служба општине Требиње
1.2. Стручна служба Скупштине општине
411

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања

411100

расходи за бруто плате

411200

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања

412

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних
комуникационих услуга

9.000

9.000

412300

расходи за режијски материјал

7.000

7.000
1.500

412500

расходи за текуће одржавање

1.500

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

1.500

1.500

412700

расходи за стручне услуге

11.000

11.000

412900

остали непоменути расходи

413.970

413.970

*расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима

286.970

286.970

89.000

89.000

*расходи за бруто накнаде члановима ИК и бирач. одбора
*расходи за превоз предсједницима МЗ
*слава града
*остали непоменути расходи

3.000

3.000

30.000

30.000

5.000

5.000

443.970

443.970

702.695

702.695

1.500

1.500

1.500

1.500

704.195

704.195

719.209

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.)
511

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511300

издаци за набавку опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ(1+2)
Раздио 1. Административна служба општине Требиње
1.3. Одјељење за општу управу

411

1. Текући расходи
1.1. Расходи за лична примања

411100

расходи за бруто плате

719.209

411100

расходи за бруто плате приправника по Програму ЗзЗРС

143.284

Датум: 22.02.2012.

411200

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања

Број: 2 - Страна: 9

318.505

318.505

1.180.998

1.180.998

210.500

210.500

43.110

43.110

1.500

1.500

УКУПНО
Расходи за лична примања
412

1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних
комуникационих услуга

412300

расходи за режијски материјал

412400

расходи за материјал посебне намјене

412500

расходи за текуће одржавање

39.700

39.700

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

89.900

89.900

412700

расходи за стручне услуге

22.400

22.400

412900

остали непоменути расходи

37.000

37.000

444.110

444.110

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
415

1.3. Грантови

415200

грантови у земљи- грант за цивилну заштиту

55.000

55.000

грант за мјесне заједнице

20.000

20.000

75.000

75.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1.720.108

1.720.108

УКУПНО
Грантови
416

1.4. Дознаке

416100

дознаке грађанима- стипендије
УКУПНО
Дознаке
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)
2.Издаци за нефинансијску имовину

511

2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511100

издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката

30.000

30.000

511200

издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката

42.000

42.000

издаци за набавку постројења и опреме

63.000

63.000

135.000

135.000

7.000

7.000

7.000

7.000

142.000

142.000

1.862.108

1.862.108

511300

УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
516

2.2. Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвент.

516100

Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара
УКУПНО
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инвентара
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Раздио 1. Административна служба општине Требиње
1.4. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

411

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања

Број: 2 - Страна: 10

411100
411200

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

расходи за бруто плате
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања

Датум: 22.02.2012.

258.212

258.212

83.284

83.284

341.496

341.496

УКУПНО
Расходи за лична примања
412

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних
комуникационих услуга

23.000

23.000

412300

расходи за режијски материјал

5.000

5.000

412500

расходи за текуће одржавање

1.000

1.000

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

5.500

5.500

412700

расходи за стручне услуге

5.200

5.200

412900

остали непоменути расходи

8.000

8.000

47.700

47.700

118.000

118.000

118.000

118.000

280.000

280.000

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
414

1.3.Субвенције

414100

субвенције предузећима за превоз
УКУПНО
Субвенције

415

1.4.Грантови

415200

грант за културне манифестације
грант за спортске манифестације

30.000

30.000

100.000

100.000

грант за накнаду штета у пољопривреди

50.000

50.000

грант за ПАЗ 2012

50.000

50.000

грант за омладинско организовање

80.000

80.000

грант за удружења и фондације

15.000

15.000

грант за суфин. пројекта развоја предузетништва

20.000

20.000

2.500

2.500

грант за развој пољопривреде и села

грант за обиљежавање дјечије недјеље
грант за општински план инклузије

3.000

3.000

12.000

12.000

грант за ОШ за дјецу националних мањина-Роме

4.000

4.000

грант за Мјешовити хор "Трибунија"

8.000

8.000

грант ОШ за такмичења

грант за КУД Алат

12.000

12.000

грант за КУД Херцеговина (Петрово Поље)

6.400

6.400

грант за Радио клуб

3.200

3.200

грант за позориште Мале ствари

3.000

3.000

грант за Књижевну заједницу "Јован Дучић"

3.200

3.200

грант гусларским друштвима

6.000

6.000

грант за извиђаче

3.200

3.200

12.000

12.000

грант за спелеологе

2.000

2.000

грант ловачком друштву

2.000

2.000

грант за Имарет

3.000

3.000

10.000

10.000

5.000

5.000

грант за спортско риболовно друштво

грант Удружењу БЕБЕ
грант Удружењу дијабетичара
грант Удружењу псоријатичара
грант Епархији ЗХиП за народну кухињу

3.000

3.000

60.000

60.000

Датум: 22.02.2012.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Број: 2 - Страна: 11

грант за хор Грачаница

2.000

2.000

грант за етно групу Захумље

2.000

2.000

792.500

792.500

100.000

100.000

дознаке грађанима - превоз ученика

9.000

9.000

дознаке грађанима - награде и поклони за ученике

5.000

5.000

114.000

114.000

1.413.696

1.413.696

УКУПНО
Текући грантови
416

1.5.Дознаке

416100

дознаке грађанима - стипендије

УКУПНО
Дознаке
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4+1.5.)
2.Издаци за нефинансијску имовину
511

2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511300

издаци за набавку постројења и опреме

511700

издаци за нематер.произв. имовину- Енциклопедија РС

5.000

5.000

38.000

38.000

43.000

43.000

43.000

43.000

1.456.696

1.456.696

УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Раздио 1. Административна служба општине Требиње
1.5. Одјељење за просторно уређење
411

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања

411100

расходи за бруто плате

311.673

311.673

411200

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања

105.113

105.113

416.786

416.786

УКУПНО
Расходи за лична примања
412

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних
комуникационих услуга

4.000

4.000

412300

расходи за режијски материјал

4.000

4.000

412500

расходи за текуће одржавање

1.000

1.000

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

412700

расходи за стручне услуге

412900

остали непоменути расходи

3.000

3.000

43.000

43.000

152.000

152.000

207.000

207.000

18.000

18.000

18.000

18.000

641.786

641.786

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
415

1.4.Грантови

415200

Грант ЈП Водовод- текући радови
УКУПНО
Грантови
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)

Број: 2 - Страна: 12

511

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Датум: 22.02.2012.

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511100

издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката

511100

издаци за изградњу Аутобуске станице

642.588

642.588

1.400.000

1.400.000

511100

издаци за изградњу саобраћајница (из кредита)

800.000

800.000

511100

издаци за изградњу Пројеката Систем водоснабдијевања
Требиња из кредита

1.800.000

1.800.000

511100

издаци за изградњу Пројеката Систем водоснабдијевања
Требиња – учешће Општине

215.000

215.000

511200

издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката

380.000

380.000

511300

издаци за набавку постројења и опреме

3.000

3.000

49.000

49.000

5.289.588

5.289.588

900.000

900.000

900.000

900.000

Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)

6.189.588

6.189.588

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

6.831.374

6.831.374

294.401

294.401

97.781

97.781

392.182

392.182

511700

издаци за нематеријалну произведену имовину (планови)
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину

513

2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину

513100

издаци за прибављање земљишта (из кредита)
УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину
УКУПНО

Раздио 1. Административна служба општине Требиње
1.6. Одјељење за стамбено-комуналне послове
411

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања

411100
411200

расходи за бруто плате
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања

412

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих услуга

189.700

189.700

412221

*расходи за услуге водовода и канализације

135.000

135.000

412229

*расходи за остале комуналне услуге (хитне
интервенције)

50.000

50.000

412230

*расходи за комуникационе услуге

4.700

4.700

412300

расходи за режијски материјал

7.202

7.202

412400

расходи за материјал за посебне намјене

3.500

3.500

412445

*расходи за материјал за потребе комуналних служби

412500

расходи за текуће одржавање

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

412700

расходи за стручне услуге

412730

*расходи за оглашавање

412790

*расходи за израду документације - планови

412800

расходи за услуге одржавања јавних површина

412800

*расходи за услуге чишћења јавних површина

3.500

3.500

179.900

179.900

5.600

5.600

24.400

24.400

4.400

4.400

20.000

20.000

1.305.000

1.305.000

635.000

635.000

Датум: 22.02.2012.
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412800

*расходи по основу утрошка електричне расвјете на
јавним површинама

412900

остали непоменути расходи

Број: 2 - Страна: 13

670.000

670.000

34.000

34.000

1.749.302

1.749.302

2.141.484

2.141.484

117.000

117.000

10.000

10.000

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.)
511

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511300

Издаци за набавку постројења и опреме

511310

*издаци за набавку аутомобила

511320

*издаци за набавку канцелар. опреме, алата и инвентара

511375

2.000

2.000

*издаци за набавку комуналне опреме

30.000

30.000

511370

*издаци за набавку опреме за игралиште

20.000

20.000

511393

*издаци за набавку семафора

55.000

55.000

511500

Издаци за биолошку имовину - саднице

10.000

10.000

127.000

127.000

127.000

127.000

2.268.484

2.268.484

186.917

186.917

59.472

59.472

246.389

246.389

УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Раздио 1. Административна служба општине Требиње
1.7. Одјељење за борачко инвалидску заштиту
411

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања

411100
411200

расходи за бруто плате
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања

412

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих услуга

4.000

4.000

412300

расходи за режијски материјал

3.000

3.000

412500

расходи за текуће одржавање

1.500

1.500

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

2.000

2.000

остали непоменути расходи

4.000

4.000

14.500

14.500

412900

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
416
416122

1.3.Дознаке
152.000

152.000

дознаке- помоћи за трошкове смјештаја за ППБ и РВИ

дознаке грађанима- стипендије

20.000

20.000

дознаке- остале помоћи ППБ и РВИ

10.000

10.000

182.000

182.000

442.889

442.889

УКУПНО
Дознаке
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)

Број: 2 - Страна: 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Датум: 22.02.2012.

2.Издаци за нефинансијску имовину
511

2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511300

издаци за набавку опреме

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

444.389

444.389

194.486

194.486

63.703

63.703

258.189

258.189

УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Раздио 1. Административна служба општине Требиње
1.8. Одјељење за финансије
411

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања

411100

расходи за бруто плате

411200

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања

412

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих услуга

4.000

4.000

412300

расходи за режијски материјал

8.000

8.000

412500

расходи за текуће одржавање

500

500

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

412700

расходи за стручне услуге

412900

остали непоменути расходи

4.000

4.000

20.000

20.000

7.200

7.200

43.700

43.700

301.889

301.889

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

311.889

311.889

383.786

383.786

99.021

99.021

482.807

482.807

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.)
511

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511300

издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Раздио 1. Административна служба општине Требиње
1.9. Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције

411

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања

411100

расходи за бруто плате

411200

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања

Датум: 22.02.2012.
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412

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих услуга

6.500

6.500

412300

расходи за режијски материјал

5.700

5.700

412500

расходи за текуће одржавање

7.000

7.000

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

9.600

9.600

412700

расходи за стручне услуге

412900

остали непоменути расходи

1.200

1.200

26.000

26.000

56.000

56.000

538.807

538.807

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

543.107

543.107

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.)
511

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511300

издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Раздио 2. Буџетски корисници
2.1. Центар за социјални рад

411

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања

411100

расходи за бруто плате

411100

расходи за бруто плате приправника по Програму ЗзЗРС

411200

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања

381.726

2.538

13.446

13.419

118.732

384.264
26.865
118.732

УКУПНО
Расходи за лична примања
412

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних и
комуникационих услуга

513.904

15.957

529.861

21.500

400

21.900

412300

расходи за режијски материјал

5.900

1.400

7.300

412500

расходи за текуће одржавање

6.800

4.900

11.700

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

12.700

2.500

15.200

412700

расходи за стручне услуге

13.900

1.700

15.600

412900

остали непоменути расходи

12.000

1.800

13.800

72.800

12.700

85.500

1.000.000

37.800

1.037.800

1.000.000

37.800

1.037.800

1.586.704

66.457

1.653.161

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
416
416100

1.3. Дознаке на име социјалне заштите
дознаке грађанима
*облици социјалне заштите
УКУПНО
Дознаке
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)

Број: 2 - Страна: 16
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Датум: 22.02.2012.

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511300

издаци за набавку постројења и опреме

5.000

5.000

5.000

5.000

71.457

1.658.161

УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ

1.586.704

Раздио 2. Буџетски корисници
2.2. Дјечији вртић "Наша радост"
411

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања

411100

расходи за бруто плате

411100

расходи за бруто плате приправника по Програму ЗзЗРС

411200

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања

654.639
20.169

654.639
20.130

256.191

40.299
256.191

УКУПНО
Расходи за лична примања

930.999

20.130

951.129

52.000

52.000

3.000

3.000

412

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних и
комуникационих услуга

412300

расходи за режијски материјал

412400

расходи за материјал за посебне намјене

75.000

75.000

412500

расходи за текуће одржавање

12.000

12.000

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

412700
412900

4.000

4.000

расходи за стручне услуге

10.000

10.000

остали непоменути расходи

19.000

19.000

175.000

175.000

195.130

1.126.129

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
511

930.999

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину

5111

Издаци за изградњу објеката у Горици

5112

Издаци за реконструкцију и адаптацију објеката

20.000

20.000
10.000

10.000

20.000

10.000

30.000

950.999

205.130

1.156.129

3.754

800

4.554

3.754

800

4.554

УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Раздио 2. Буџетски корисници
2.3. Гимназија "Јован Дучић"
411

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања

411200

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања

412

1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга

Датум: 22.02.2012.
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412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних и
комуникационих услуга

412300

расходи за режијски материјал

4.500

412400

расходи за материјал за посебне намјене

1.300

412500

расходи за текуће одржавање

3.000

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

3.550

1.000

4.550

412700

расходи за стручне услуге

3.500

900

4.400

остали непоменути расходи

2.496

1.130

3.626

42.246

3.830

46.076

46.000

4.630

50.630

10.370

10.370

10.370

10.370

46.000

15.000

61.000

366

69.219

69.585

5.138

5.022

10.160

5.504

74.241

79.745

32.000

3.900

35.900

4.000

3.850

7.850

1.600

1.600

412900

23.900

23.900
800

5.300
1.300
3.000

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2)
511

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511300

издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Раздио 2. Буџетски корисници
2.4. Техничка школа

411

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања

411100

расходи за бруто плате

411200

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања

412

1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних и
комуникационих услуга

412300

расходи за режијски материјал

412400

расходи за материјал за посебне намјене

412500

расходи за текуће одржавање

4.050

4.370

8.420

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

1.500

6.500

8.000

412700

расходи за стручне услуге

2.000

9.389

11.389

412900

остали непоменути расходи

500

2.950

3.450

44.050

32.559

76.609

49.554

106.800

156.354

13.500

13.500

13.500

13.500

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
511

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511300

издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину

517

2.2 Издаци по основу ПДВ-а

Број: 2 - Страна: 18

517100
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Издаци по основу ПДВ-а

Датум: 22.02.2012.

15.550

15.550

15.550

15.550

29.050

29.050

49.554

135.850

185.404

7.110

7.110

1.200

2.500

3.700

1.200

9.610

10.810

30.000

2.500

32.500

УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Раздио 2. Буџетски корисници
2.5. Центар средњих школа
411

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања

411100

расходи за бруто плате

411200

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања

412

1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних и
комуникационих услуга

412300

расходи за режијски материјал

4.500

1.000

5.500

412400

расходи за материјал за посебне намјене

1.000

1.000

2.000

412500

расходи за текуће одржавање

3.000

1.000

4.000

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

2.500

2.400

4.900

412700

расходи за стручне услуге

3.500

4.480

7.980

412900

остали непоменути расходи

1.600

4.600

6.200

46.100

16.980

63.080

47.300

26.590

73.890

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2)
511

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511200

издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање

3.000

3.000

511300

издаци за набавку постројења и опреме

4.000

4.000

7.000

7.000

33.590

80.890

УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

47.300

Раздио 2. Буџетски корисници
2.6. Средња музичка школа
411

1.Текући расходи

412

1.1. Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи енергије, комуналних и комуникационих услуга

9.000

412300

расходи за режијски материјал

1.600

700

2.300

412500

расходи за текуће одржавање

700

200

900

412700

расходи за стручне услуге

100

100

412900

остали непоменути расходи

1.000

1.000

2.000

12.300

2.000

14.300

9.000

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга

Датум: 22.02.2012.
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УКУПНО
Текући расходи
511

12.300

2.000

14.300

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511300

издаци за набавку опреме

3.000

3.000

3.000

3.000

УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

15.300

2.000

17.300

Раздио 2. Буџетски корисници
2.7. Територијална ватрогасна јединица
411

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања

411100

расходи за бруто плате

411100

расходи за бруто плате приправника по Програму ЗзЗРС

411200

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања

448.740
4.482

448.740
4.473

171.821

8.955
171.821

УКУПНО
Расходи за лична примања

625.043

4.473

629.516

412

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи енергије, комуналних и комуникационих услуга

13.500

13.500

412300

расходи за режијски материјал

8.000

8.000

412500

расходи за текуће одржавање

7.000

7.000

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

23.000

23.000

412700

расходи за стручне услуге

412900

остали непоменути расходи

4.000

4.000

32.500

32.500

88.000

88.000

92.473

717.516

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
511

625.043

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511300

издаци за набавку постројења и опреме

115.000

115.000

Издаци за произведену сталну имовину

115.000

115.000

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

740.043

92.473

832.516

11.788

4.205

15.993

2.000

1.550

3.550

400

50

450

2.000

1.700

3.700

УКУПНО

Раздио 2. Буџетски корисници
2.8. Народна библиотека
412

1. Текући расходи
1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних и
комуникационих услуга

412300

расходи за режијски материјал

412400

расходи за материјал за посебне намјене

412500

расходи за текуће одржавање

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

2.990

1.500

4.490

412700

расходи за стручне услуге

2.990

650

3.640

412900

остали непоменути расходи

4.600

1.800

6.400
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УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
413

1.2. Расходи финансирања

413300

Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи

26.768

11.455

38.223

265

265

265

265

26.768

11.720

38.488

10.000

4.200

14.200

10.000

4.200

14.200

7.876

7.876

7.876

7.876

23.796

60.564

1.500

1.500

1.500

1.500

2.500

15.500

Укупно
Расходи финансирања
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
511

2. Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину

511300

Издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину

621

3. Издаци за отплату дугова

621300

Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
Укупно
Издаци за отплату дугова
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)

36.768

Раздио 2. Буџетски корисници
2.9. Музеј Херцеговине
411

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања

411200

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
Укупно
Расходи за лична примања

412

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга

412200

расходи енергије, комуналних и комуникационих услуга

412300

расходи за режијски материјал

2.000

412500

расходи за текуће одржавање

9.500

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

3.000

800

3.800

412700

расходи за стручне услуге

3.500

6.000

9.500

412900

остали непоменути расходи

1.800

1.200

3.000

32.800

10.500

43.300

32.800

12.000

44.800

13.000

2.000
9.500

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
511

2. Издаци за нефинансијску имовину
2.1. Издаци за произведену сталну имовину

511200

издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање

37.000

511300

издаци за набавку постројења и опреме

18.000

1.000

37.000
19.000

Издаци за произведену сталну имовину

55.000

1.000

56.000

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

87.800

13.000

100.800

УКУПНО

Датум: 22.02.2012.
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Раздио 2.
2.10. РАСХОДИ БУЏЕТА
Економ.
код

Опис

Средства
Буџета

Властита
средства
буџ. корис.

Консолидовани буџет

1

2

3

4

5

412

1.Текући расходи буџета
1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга

412700

трошкови сервисирања кредита за стимулативно запошљ.

412700

трошкови банкарских услуга

28.000

28.000

4.000

4.000

32.000

32.000

191.096

191.096

191.096

191.096

223.096

223.096

Центар за информисање и културу

462.000

462.000

Дом младих

183.700

183.700

Требињеспорт

187.000

187.000

Агенција за развој малих и средњих предузећа

136.500

136.500

Туристичка организација Требиње

102.000

102.000

Субвенције медијима

30.000

30.000

Субвенције за камате на кредите ИРБ

20.000

20.000

1.121.200

1.121.200

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
413

1.2.Расходи финансирања

413300

расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
УКУПНО
Расходи финансирања
УКУПНО
Текући расходи БУЏЕТА (1.1.+1.2.)

414

1.3.Субвенције

414100

Субвенције

УКУПНО
Субвенције
415
415200

1.4. Грантови
40.000

40.000

Грант за приправнике по Програму ЗзЗРС (Агенција за МСП)

130.000

130.000

Средства за финансирање спорта

Намјенска издвајања парламентарним странкама

540.000

540.000

Дом ученика

58.700

58.700

Ватрогасно друштво-Ластва

75.000

75.000

Црвени крст

92.000

92.000

Добровољни даваоци крви
Дом здравља:
Општинска борачка организација
Удружење логораша регије Требиње

10.000

10.000

250.000

250.000

57.000

57.000

8.000

8.000

25.000

25.000

Удружење националних мањина Требиње

6.000

6.000

Удружење избјеглих лица из Хрватске "Повратак"

3.000

3.000

Удружење повратника

3.500

3.500

Удружење пензионера

Савез слијепих Требиње
Удружење параплегичара Требиње
Савез инвалида рада

3.000

3.000

17.000

17.000

5.000

5.000

Број: 2 - Страна: 22
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Удружење ампутираца

3.000

3.000

3.000

10.000

10.000

1.339.200

1.339.200

Грант по споразуму о заједничкој сарадњи општина
Источне Херцеговине

60.000

60.000

грант ЦИК-у за смјештај факултета

60.000

60.000

120.000

120.000

1.459.200

1.459.200

Удружење иноватора
Студентски центар Требиње
Укупно
415200

3.000

Датум: 22.02.2012.

Укупно
УКУПНО
Грантови
1.5.Капитални грантови
415200

Ватрогасно друштво Ластва

15.000

15.000

Општа болница Требиње

50.000

50.000

Дом здравља Требиње

50.000

50.000

грант за вјерске објекте

100.000

100.000

215.000

215.000

2.795.400

2.795.400

34.000

34.000

260.000

260.000

294.000

294.000

294.000

294.000

800.000

800.000

800.000

800.000

779.010

779.010

779.010

779.010

Издаци за фин.имовину и отплату дугова

1.579.010

1.579.010

УКУПНО БУЏЕТ

4.891.506

4.891.506

УКУПНО
Капитални грантови
УКУПНО
СУБВЕНЦИЈЕ И ГРАНТОВИ (1.3.+1.4.+1.5.)
2. Издаци за нефинансијску имовину
517

2.1. Издаци по основу ПДВ-а

517100

Издаци по основу ПДВ-а
Издаци по основу ПДВ-а по Пројекату Систем
водоснабдијевања Требиња
УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину

611

3.Издаци за финансијску имовину
Издаци за финансијску имовину

611400

издаци за дате зајмове (стимулативно кредитирање)
УКУПНО
Издаци за финансијску имовину

621

4.Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату дугова

621300

издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
УКУПНО
Издаци за отплату дугова
УКУПНО

Датум: 22.02.2012.
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УКУПНО
Раздио 2 (БУЏЕТ И КОРИСНИЦИ)
УКУПНО Раздио 1 и Раздио 2

8.451.974

592.296

9.044.270

23.479.570

592.296

24.071.866

Буџетска резерва

20.000

УКУПНО
РАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА

23.499.570

20.000

592.296

24.091.866

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ
Организациони раздио

Средства
Буџета

Властита
средства буџ.
корисника

Консолидовани
буџет

1

2

3

4

УКУПНО
Раздио 1 (АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА)
Раздио 2 (БУЏЕТ И КОРИСНИЦИ)
Буџетска резерва
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

15.027.596
8.451.974

15.027.596
592.296

20.000
23.499.570

9.044.270
20.000

592.296

24.091.866

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ
Функција

Опис функције

Средства
буџета

Структура
%

Консолидовани
Буџет

5.891.604

26,90

5.891.604

26,20

915.043

4,18

1.007.516

4,48
20,76

Структура
%

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

300

ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

4.668.500

21,32

4.668.500

500

ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ

1.118.730

5,11

1.118.730

4,98

600

СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ

3.302.858

15,08

3.302.858

14,69

700

ЗДРАВСТВО

368.000

1,68

368.000

1,64

800

РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА

2.106.768

9,62

2.135.688

9,50

900

ОБРАЗОВАЊЕ

1.542.853

7,04

1.934.423

8,60

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1.986.204

9,07

2.057.661

9,15

21.900.560

100,00

22.484.980

100,00

1000

УКУПНО РАСПОРЕЂЕНО ПО ФУНКЦИЈИ
Буџетска резерва
Расходи који нису функционално

20.000

20.000

1.579.010

1.586.886

23.499.570

24.091.866

класификовани (класа 6)
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА
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На основу члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), а у складу са
чланом 27. Закона о буџетском систему Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 54/08, 126/08 и 92/09), на приједлог
Начелника Општине, Скупштинa општине
Требиње, на сједници одржаној дана 15.02.2012.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о извршењу Буџета Општине Требиње
за 2012. годину
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се начин извршења
Буџета Општине Требиње за 2012. годину (у
даљем тексту: Буџет).
Ова Одлука ће се проводити у складу са Законом о
буџетском систему Републике Српске-Пречишћен
текст и осталим Законима којима се регулише ова
област, а односи се на кориснике Буџета и
примаоце грантова из Буџета.
Члан 2.
Средства Буџета распоређују се на текуће расходе
14.882.672 КМ, издатке за нефинансијску имовину
7.017.888 КМ, издатке за финансијску имовину
800.000 КМ, отплату дугова 779.010 КМ и
буџетску резерву 20.000 КМ, а што укупно износи
23.499.570 КМ.
Средства из властитих извора буџетских
корисника у укупном износу од 592.296 КМ
расподјељују се на текуће трошкове 517.800 КМ,
на издатке за нефинансијску имовину 66.620 КМ
и на отплату дугова 7.876 КМ.
Консолидована средства Буџета и корисника
укупно износе 24.091.866 КМ.
Укупна
буџетска
потрошња
мора
бити
уравнотежена са укупним буџетским средствима.
Члан 3.
Приходи Буџета утврђени су чланом 8, 9. и 10.
Закона о буџетском систему Републике Српске.
Буџетски корисници могу користити властите
приходе у складу са Законом.
Члан 4.
Буџетски издаци су:
- текући
расходи
и
дознаке
нижим
организационим јединицама,
- издаци за нефинансијску имовину,
- издаци за финансијску имовину и отлату дугова
и
- средства за посебне намјене (буџетска резерва).
Члан 5.
Одјељење за финансије управља и контролише
прилив и одлив новчаних средстава према
усвојеном Буџету.

Кориштење средстава
имовине у сталним
улагања и буџетских
грантове вршиће се
Начелника Општине
средстава.
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за набавку нефинансијске
средствима – капитална
средстава за субвенције и
по добијању сагласности
на план утрошка тих

Члан 6.
Корисници буџетских средстава дужни су да
средства утврђена у Буџету користе руководећи се
начелима рационалности и штедње.
Члан 7.
Буџетски корисници дужни су да се, приликом
трошења буџетских средстава, придржавају
одредаба Закона о буџетском систему, што значи
да смију стварати обавезе и користити средства
само за намјене планиране Буџетом и до износа
који је планиран.
Начелник
Општине ће, у складу са својим
овлаштењима, провести контролу утрошка
буџетских средстава код свих буџетских
корисника преко службе Интерне контроле Интерног ревизора АС Општине Требиње.
Члан 8.
Начелник општине располаже средствима до
висине и за намјене одређене Буџетом.
Стварање уговорених обавеза на средствима
Буџета захтијева претходну провјеру да ли су
средства планирана у Буџету.
За намјенску употребу средстава одговорни су
корисници буџетских средстава (Начелник,
Начелници одјељења, Руководиоци Јавних
установа и корисници грантова).
Члан 9.
Начелник
Општине
закључком
врши
прерасподјелу средстава у оквиру буџетског
корисника, између текућих
и расхода за
нефинансијску имовину, као и у оквиру расхода за
нефинансијску имовину.
Члан 10.
Начелник Општине може средства распоређена
Буџетом прераспоређивати између буџетских
корисника до 5% укупно усвојених средстава
буџетског корисника.
Члан 11.
Распоред средства буџетске резерве врши се у
складу са чланом 42. Зaкона о буџетском систему
Републике Српске и то за:
1. покривање непредвиђених расхода за које нису
планирана средства у Буџету,
2. буџетске издатке за које се у току године
покаже да планирана буџетска средства нису
довољна,
3. привремено извршавaње обавеза Буџета усљед
смањеног обима буџетских средстава и
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4. изузетно за остале намјене у складу са
Одлуком Начелника Општине.
Одобравање средстава за грантове (помоћи) из
средстава буџетске резерве може се вршити на
основу утврђених критеријума, а на основу
подношења одговарајућег програма, односно
пројекта тражиоца средстава.
Корисници средстава за грантове (помоћи) из
средстава буџетске резерве дужни су поднијети
извјештај о утрошку примљених средстава
најкасније до 31.јануара наредне године.
О кориштењу средстава буџетске резерве одлучује
Начелник Општине.
Члан 12.
Начелник Општине је дужан да, у оквиру
извјештаја о извршењу Буџета Општине Требиње,
Скупштину Општине извјештава о извршеној
прерасподјели средстава из члана 9. и 10.
Начелник Општине полугодишње и годишње
извјештава Скупштину Општине о коришћењу
средстава буџетске резерве.
Члан 13.
Одјељење за финансије врши пренос средстава за
измирење обавеза из члана 4. на основу
вјеродостојних исправа.
Исправама из претходног става сматрају се:
- обрачунске листе плата и накнада,
- предрачуни и уговори,
- рачуни за набавку средстава,материјала, робе и
услуга,
- одлуке и рјешења надлежних органа из којих
проистичу финансијске обавезе и
- остале књиговодствене исправе.
Члан 14.
Корисници текућих помоћи (грантова) дужни су
буџетска средства користити у складу са Планом и
програмом на који су добили сагласност
Начелника Општине, а о утрошеним средствима
уредно извјештавати Одјељење за финансије и
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
или Одјељење које прати рад корисника гранта.
Коначан извјештај о искориштеним средствима
гранта дужни су поднијети најкасније десет дана
по истеку фискалне године.
Јавне установе које користе буџетска средства у
виду субвенција, а чији је оснивач Скупштина
Општине, дужни су предати извјештај о утрошку
средстава субвенције и заједно са годишњим
финансијским извјештајем, а најкасније до краја
фебруара текуће године.
Јавне установе из претходног става дужне су
омогућити Интерној контроли – Интерном
ревизору АСО општине Требиње увид и контролу
над средствима које установа користи из Буџета
као и над средствима властитих прихода о чему ће
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Интерна контрола – Интерни ревизор,
уз
годишњи извјештај установе доставити и свој
контролно - ревизорски извјештај о финансијском
пословању установе која је предмет интерне
контроле или ревизије ако је контрола извршена.
Члан 15.
Средства грантова са позиције гдје није одређен
корисник, распоређиваће се Рјешењем или
Уговором са Начелником Општине на основу
приједлога Комисија за расподјелу средстава
гранта.
Комисије су дужне да обезбиједе транспарентан
приступ потенцијалним корисницима средстава
путем јавног позива.
Члан 16.
извршавати

Буџет ће се
по сљедећим
приоритетима:
1. обавезе по основу отплате кредита у износима
који су доспјели за плаћање,
2. средства за порезе и доприносе на лична
примања,
3. средства за нето лична примања,
4. средства за социјалну заштиту,
5. средства за поврат јавних прихода на основу
аката надлежних органа,
6. средства за обавезе према добављачима за
робу,материјал и услуге,
7. средства за обавезе према добављачима за
инвестиције и инвестиционо одржавање,
8. средства за грантове и
9. средства за остале обавезе.
Члан 17.
Буџетски корисници располажу планираним
буџетским средствима према приоритетима који
су утврђени у члану 16.
Члан 18.
Посебни приходи-накнаде по разним основама,
наплаћеним по посебним законима, усмјераваће се
и трошити у складу са одобреним Буџетом.
Члан 19.
Буџетски корисници су дужни да се у поступку
набавке роба, материјала и вршења услуга,
придржавају одредаба Закона о јавним набавкама,
као и процедура утврђених Правилником.
Члан 20.
Начелник Општине је дужан да предложи
уравнотежење (ребаланс) Буџета ако се у току
буџетске године, приходи не буду остварили
према предвиђеном Буџету или се буду остварили
у већем износу од планираног.
Начелник Општине је дужан приступити
ребалансу Буџета ако се тoком године стекну
услови за нове инвестиције.
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Члан 21.
У случају да ова Одлука садржи друга рјешења у
односу на друге Одлуке у предмету које се тичу
извршења Буџета, a што би довело до стварања
виших обавеза Буџету, примјењиваће се одредбе
ове Одлуке.
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-33/12
Датум:15.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 33. став 4. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике
Српске“, број 112/06) и члана 31. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10),
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Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 15.02.2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма уређења грађевинског
земљишта за 2012. годину
Члан 1.
Скупштина општине Требиње усваја Програм
уређења грађевинског земљишта за 2012.годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм уређења
грађевинског земљишта за 2012. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-37/12
Датум:15.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2012. ГОДИНУ
Основе за израду Програма уређења грађевинског земљишта у 2012 години су:
- Стратегија развоја општине Требиње,
- Преузете обавезе по основу накнада за уређење грађевинског земљишта,
- Студије, анализе и пројекти,
- Приоритети произашли из постојећег стања инфраструктуре у односу на потребе,
- Приоритети произашли из захтјева грађана, мјесних заједница и јавне расправе.
Програм обухвата активности на:
а) припремању грађевинског земљишта за изградњу (прибављање земљишта, израда урбанистичке
документације, геодетских и других подлога, инжењерско-техничка испитивања земљишта, санациони
радови и рашчишћавање земљишта),
б) опремање грађевинског земљишта (изградња објеката водоснабдјевања и канализације, саобраћајних
површина, уређење слободних површина и други радови комуналне инфраструктуре),
в) обим и врста радова планирани су на бази расположивих средстава за ову намјену.
Како су ограничена буџетска средства лимитирајући фактор за реализацију пројекта од посебног
интереса за општину (водоснабдјевање, локалне путеве и путне правце који повезују периферна градска
насеља, јавна расвјета, електро-енергетска инфраструктура и др.) било је потребно обезбједити и
додатна кредитна средства. Програмом је планирана изградња и реконструкција инфраструктурних
објеката који се финансирају из буџета, водних накнада и кредита. У Програму уређења би требало
увести и категорију приоритених инвестиција које се финансирају уз учешће грађана и других субјеката
(мин. 20%), јер би се на тај начин ангажовањем мањих буџетских средстава реализовао већи обим
послова. За провођење програмских задатака неопходно је много веће ангажовање свих субјеката који
учествују у његовој реализацији.
1. Прибављање земљишта
Рјешавање имовинских односа
Рјешавање имовинско-правних односа који су обухваћени овим програмом односе се на изградњу
саобраћајница и других објеката.
По сложености посла и технологији извођења, ови послови трају дуже вријеме, некад и више година, и не
може се унапријед са сигурношћу одредити када ће се окончати, јер зависе од исхода правних поступака
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код надлежних органа (Републичка управа за имовинско-правне и геодетске послове, ЈП Путеви РС,
Републичка агенција за воде-слива ријеке Требишњице и др.).
Реализација имовинско-правних односа вршиће се према утврђеним приоритетима и динамици, којима се
обезбјеђује ослобађање локација за предвиђену изградњу инфраструктурних и других објеката од чега је
надлежно Одјељење предност дало рјешавању имовинско-правних односа везаних за изградњу „Источне
обилазнице“, као и стеченим обавезама из претходног периода по овом питању.
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства
900.000,00 КМ
(кредит)

УКУПНО
МЗ Тини

Источна обилазница-наставак

МЗ Засад

Улица иза нове зграде ЛУЧ-а

МЗ Горица

Ђурђевданска

МЗ Засад

Вуковине

МЗ Горица

Улица у насељу Прљача - Пиљевић

МЗ Горица

Улица у насељу Прљача - Томашевић

МЗ Ложиона

Саобраћајница С1 у Растоцима

МЗ Петрово поље

Пут у Чичеву

МЗ Горица

Улица Филипа Вишњића

МЗ Ложиона

Улица код Ауторада-наставак

МЗ Придворци

Улица у насељу Тодорићи

Поступци изузимања земљишта за наведене локалитете су у току, па појединачни износи нису наведени
у табели.
2. Изградња и прибављање зграда и објеката
Због немогућности изналажења рјешења за функционисање Аутобуске станице на постојећој локацији,
општина Требиње се опредјелила да у 2012 години уложи значајна буџетска средства у изградњу нове
зграде Аутобуске станице на локацији у МЗ Засад и тако ријеши вишегодишњи горући проблем града.
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства

МЗ Засад

Аутобуска станица (радови)

1.400.000,00 КМ
(буџет)

3. Изградња и прибављање путева и аутопутева
Овај дио Програма обухвата изградњу односно наставак изградње недостајуће путне инфраструктуре у
постојећим насељима, као и на сеоским локалитетима.
Поштујући основне принципе развоја путне инфраструктуре Одјељење за просторно уређење поставило
је основне критеријуме за планирање изградње градских саобраћајница, а то су:
- развој примарне саобраћајне мреже,
- наставак започетих радова на саобраћајницама из претходног периода,
- степен ријешености имовинско-правних односа и
- прикупљени подаци од МЗ, произашлих од захтјева грађана.
Врста и обим Програмом планираних радова и активности обухватају:
- припрему урбанистичке и техничке документације, прибављање свих потребних дозвола за изградњу,
као и саму изградњу, у складу са планираном динамиком.
Реализација ових објеката вршиће се према следећим приоритетима:
Локалитет
МЗ Придворци
МЗ Засад

Планиране услуге /радови
Улица у насељу Тодорићи
(извођење занатско-бетонских радова)
Војвођанска улица
(израда техничке документације)

Планирана средства
90.000,00 КМ
(кредит)
3.500,00 КМ
(кредит)
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МЗ Зупци
МЗ Зупци
МЗ Петрово поље
МЗ Горица
МЗ Горица
МЗ Горица
МЗ Горица
МЗ Горица
МЗ Горица
МЗ Горица
МЗ Хрупјела
МЗ Засад
МЗ Доње Полице
МЗ Полице
МЗ Горица
МЗ Хрупјела
МЗ Засад
МЗ Центар
МЗ Засад

МЗ Горица
МЗ Ложиона
МЗ Ластва

МЗ Ластва

МЗ Засад

МЗ Горица

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Саобраћајница за Р.Ц. за Хипотерапију
(израда техничке документације)
Пут Убла - Орјен
(израда техничке документације)
Пут за манастир Петрово поље
(извођење занатско-бетонских радова)
Терзије 1
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)
Терзије 2
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)
Богданића до
(извођење занатско-бетонских радова)
Филипа Вишњића
(извођење занатско-бетонских радова)
Улица код Игњатовића
(израда техничке документације)
Саобраћајница у блоку 3-наставак саобраћајнице 2
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)
Улица код Нога
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)
Пелимска улица
(извођење асфалтерских радова)
Улица иза нове зграде Луч-а
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)
Вилин долац
(извођење занатско-бетонских радова)
Улица Војводе Синђелића – крак 2
(извођење асфалтерских радова)
Улица Богдана Зимоњића
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)
Улица Бадема
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)
Пут Тврдош-Дужи
(израда техничке документације)
Пут Граб-Манстир-раскрсница за Убла
(израда техничке документације)
Улица Вука Караџића – наставак
(израда техничке документације)
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)
Кнез Михајлова – крак 1
(израда техничке документације)
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)
Саобраћајница С1 – Растоци
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)
Пут у селу Оровац
(израда техничке документације)
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)
Пут у Бијелу гору
(израда техничке документације)
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)
Мостаћи нови – крај улице
(израда техничке документације)
(извођење асфалтерских радова)
Улица код Васиљевића
(израда техничке документације)
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)

Датум: 22.02.2012.

5.500,00 КМ
(кредит)
5.500,00 КМ
(кредит)
30.0000,00 КМ
(кредит)
58.500,00 КМ
(кредит)
31.500,00 КМ
(кредит)
33.000,00 КМ
(кредит)
26.500,00 КМ
(кредит)
3.500,00 КМ
(кредит)
48.500,00 КМ
(кредит)
32.000,00 КМ
(кредит)
32.000,00 КМ
(кредит)
25.000,00 КМ
(кредит)
15.000,00 КМ
(кредит)
31.500,00 КМ
(кредит)
50.000,00 КМ
(кредит)
18.000,00 КМ
(кредит)
5.500,00 КМ
(кредит)
4.000,00 КМ
(кредит)
90.000,00 КМ
(кредит)
17.300,00 КМ
(кредит)
20.000,00 КМ
(кредит)
25.000,00 КМ
(кредит)
20.000,00 КМ
(кредит)
6.500,00 КМ
(кредит)
15.000,00 КМ
(кредит)

Датум: 22.02.2012.

МЗ Полице
МЗ Горица
МЗ Горица
МЗ Петрово поље
МЗ Ложиона
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Пут у насељу Лушац
(израда техничке документације)
Улица код Пиљевића
(израда техничке документације)
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)
Улица код Јовановића у насељу Бањевци
(израда техничке документације)
Пут у Чичеву
(израда техничке документације)
(извођење занатско-бетонских радова)
Улица код Ауторада – наставак
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)
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3.500,00 КМ
(кредит)
20.000,00 КМ
(кредит)
3.500,00 КМ
(кредит)
15.000,00 КМ
(кредит)
15.200,00 КМ
(кредит)

4. Вањско освјетљење, тротоари и ограде
Постојећа јавна расвјета у општини Требиње највећим дијелом није у складу са признатим
међународним стандардима (Стандарди које издаје ЦИЕ-„Међународна комисија за расвјету“-техничким
извјештајем ЦИЕ115-1995) па се наметнула потреба за њеном реконструкцијом. Замјеном живиних
свјетиљки новим натријумовим сијалицама високог притиска добиле би се знатне уштеде електричне
енергије и мањи трошкови одржавања. У том смислу је у 2011 години започета реконструкција јавне
расвјете у улици Требињских бригада и требала би бити окончана у текућој 2012 години. Овај процес би
требало наставити и у наредним буџетским годинама до потпуне реконструкције мреже јавне расвјете.
Припремање документације и изградња нове уличне расвјете и освјетљења објеката (полагање подземних
и надземних каблова, израда бетонских темеља, монтажа стубова и уградња мјерних ормара) су у
програму за следеће улице и објекте:
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства

МЗ Горица

ЈР Бањевци-Горица
(материјал и извођење монтажерских радова)

73.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Горица

Тротоар Мандића пумпа-Подгливље
(занатско-бетонски радови)

20.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Придворци

ЈР Пут од придворачког крака до пута за Придворце
(израда техничке документације)
(материјал и извођење монтажерских радова)

14.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Центар

ЈР Кружни ток у Бреговима
(материјал и извођење монтажерских радова)

2.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Придворци

ЈР од Алексића гувна до ТС
(материјал и извођење монтажерских радова)

3.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Ложиона

ЈР Паркинг обала Луке Вукаловића
(извођење монтажерских радова)

2.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Ложиона

ЈР Требињских бригада
(израда техничке документације)

1.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Горица

ЈР Долови
(извођење монтажерских радова)

3.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Зупци

ЈР Турменти
(извођење радова)

10.000,00 КМ
(буџет)

5. Водени путеви
У складу са Одлуком Скупштине општине Требиње о кредитном задужењу код Инвестиционо Развојне
Банке, за реконструкцију постојеће водоводне мреже (што представља предуслов за даље ширење града
и водоводне мреже у планираним правцима), а у складу са динамиком радова из „Project fishe-a“ које је
општина Требиње доставила надлежном Министарству, планирани су следећи радови у 2012. години:
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Локалитет
МЗ Хрупјела
МЗ Виногради
МЗ Хрупјела

МЗ Хрупјела

МЗ Хрупјела

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Датум: 22.02.2012.

Планиране услуге /радови

Планирана средства

Главни пројекти подсистема водоснадбјевања:
-3.висинска зона ХРУПЈЕЛА-КЛИС
-3.висинска зона ПОДГЛИВЉЕ-ВИНОГРАДИ
-2.висинска зона ПОДВОРИ

299.878,00 КМ
(кредит)
48.900,00 КМ
(водне накнаде)

Изградња додатног резервоарског простора уз
постојећи резервоар КРШ

821.449,00 КМ
(кредит)

Изградња цјевовода КРШ-ШКОЛСКИ ЦЕНТАР

195.583,00 КМ
(кредит)
58.700,00 КМ
(водне накнаде)

Изградња цјевовода ХРУПЈЕЛА-ВИНОГРАДИ

205.362,00 КМ
(кредит)
107.400,00 КМ
(водне накнаде)

Истраживање губитака и санација водоводне мреже

244.479,00 КМ
(кредит)

Надзор над реконструкцијом водоводне мреже

33.249,00 КМ
(кредит)

6. Остали саобраћајни објекти
Послијератна убрзана градња стамбено-пословних објеката није била адекватно праћена и околним
уређењем ових објеката, па је општина преузела задатак да ова као и друга градска насеља из предратног
периода уреди, а прије свега опреми објектима неопходним за стационарни саобраћај.
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства

МЗ Полице

Околно уређење Мокри долови
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)

90.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Центар

Околно уређење стамбене зграде Ц-55 у Бреговима
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)

20.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Засад

Плочасти пропуст пута Вуковине
(извођење занатско-бетонских радова)

45.500,00 КМ
(буџет)

МЗ Центар

Кружни ток код апотеке
(израда техничке документације)

3.500,00 КМ
(буџет)

Пут-паркинг у селу Ластва
(извођење асфалтерских радова)

8.600,00 КМ
(буџет)

Паркинг иза борачке зграде
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)

30.258,00 КМ
(буџет)

МЗ Ластва
МЗ Тини

7. Плиновод, водовод, канализација
И поред свега што је до сада урађено, Одјељење за просторно уређење ће и у будуће, у приоритету имати
развој канализационе мреже као један од предуслова за нормалан живот грађана Требиња. Једини
лимитирајући фактор код изградње ових капацитета свакако су ограничена средства, јер су и даље
потребе много веће од стварних могућности. Зато се плански и сразмјерно покушавају задовољити
потребе у свим дијеловима града у складу са средствима која се обезбјеђују из буџета општине Требиње.
Основни критеријуми за планирање изградње канализационе мреже су:

Датум: 22.02.2012.
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- наставак изградње канализационе мреже започете у ранијем периоду,
- изградња примарних колектора чиме се стварају предуслови за проширење канализационе мреже,
- урађена техничка документација и ријешени имовинско-правни односи,
- прикупљање података од савјета мјесних заједница произашло од захтјева грађана.
У складу са наведеним, у Програму уређења грађевинског земљишта за 2012 годину планиране су
активности на следећим локалитетима:
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства

МЗ Горица

Изградња секундарних колектора у насељу Виногради
–блок 1
(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова)

65.000,00 КМ
(водне накнаде)

МЗ Горица

Канализација од школе у Горици до Подвора
(израда техничке документације)

5.000,00 КМ
(водне накнаде)

МЗ Засад

Канализација од зграде Луча до улице Нове
(израда техничке документације)
(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова)

30.000,00 КМ
(водне накнаде)

МЗ Полице

Канал за оборинску одводњу Војводе СинђелићаМашић/Гудељ-Лушац
(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова)

26.600,00 КМ
(водне накнаде)

МЗ Полице

Канализација Војводе Синђелића-прикључак пумпе
(материјал, монтажерски радови)

6.000,00 КМ
(водне накнаде)

МЗ Горица

Канал за оборинску одводњу Б.Зимоњића-Виноградска
(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова)

6.000,00 КМ
(водне накнаде)

МЗ Хрупјела

Канал за оборинску одводњу Потклисје
(израда техничке документације)

5.000,00 КМ
(водне накнаде)

МЗ Хрупјела

Канал за оборинску одводњу Хрупјела
(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова)

23.730,00 КМ
(буџет)
6.400,00 КМ
(водне накнаде)

МЗ Ложиона

Водовод у насељу Оток
(израда техничке документације)
(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова)

35.000,00 КМ
(водне накнаде)

8. Спортско рекреациони терени, зелене површине, паркови
У 2012 години планирана је изградња 2 спортска игралишта у Бреговима и Оглавцима што представља
континуитет настојања општине Требиње да свака МЗ има спортско игралиште за физички развој и
бављење спортом омладине у оквиру своје МЗ.
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства

МЗ Центар

Игралиште Брегови
(израда техничке документације)
(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова)

28.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Придворци

Игралиште Оглавци
(израда техничке документације)
(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова)

20.000,00 КМ
(буџет)
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Датум: 22.02.2012.

9. Остали објекти
Због исцрпљених могућности градње нових гробних мјеста на градском гробљу у Подгливљу, наставак
градње новог градског гробља Бањевци представља обавезу коју општина Требиње извршава
континуирано сваке године из буџетских средстава.
Реконструкција голубарника и куле-звоника представља обавезу општине стечену у 2011. години по
споразуму који су потписале италијанска невладина организација „ОХАМ“ и општина Требиње о
суфинансирању реконструкције ових објеката у оквиру пројекта „SEENET“, а који спроводи поменута
организација.
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства

МЗ Горица

Гробље Бањевци
(извођење занатско-бетонских радова)

80.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Центар

Голубарник и кула-звоник Стари град
(извођење грађевинско-занатских радова)

30.000,00 КМ
(буџет)

10. Реконструкција и инвестиционо одржавање путева
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства:

Улица Нићифора Дучића
(израда техничке документације)
(извођење асфалтерских радова)

4.700,00 КМ
(буџет)

МЗ Полице

Пут за Рапти
(израда техничке документације)
(извођење асфалтерских радова)

15.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Придворци

Пут од мезара до Придворачког крака
(израда техничке документације)
(извођење асфалтерских радова)

15.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Горица

Улица у насељу Бањевци
(извођење асфалтерских радова)

7.500,00 КМ
(буџет)

МЗ Хрупјела

Сунчана улица
(извођење асфалтерских радова)

2.800,00 КМ
(буџет)

МЗ Засад

Пут Беговић кула-Грбеши
(израда техничке документације)
(извођење асфалтерских радова)

20.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Љубомир

Пут за Пијавице
(израда техничке документације)
(извођење асфалтерских радова)

20.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Љубомир

Пут Брани до- Влашка
(израда техничке документације)
(извођење асфалтерских радова)

20.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Љубомир

Пут од школе до цркве у Барама
(израда техничке документације)
(извођење асфалтерских радова)

20.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Полице

Источна обилазница – наставак
(израда техничке документације)

175.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Величани

Ћукови
(израда техничке документације)
(извођење асфалтерских радова)

10.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Хрупјела
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МЗ Побрђе

Пут Старо слано
(израда техничке документације)
(извођење асфалтерских радова)

10.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Шума и Површ

Дионица пута
(израда техничке документације)
(извођење асфалтерских радова)

20.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Придворци

Пут Придворци-Тодорићи
(израда техничке документације)
(извођење занатско-бетонских и асфалтерских радова)

15.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Придворци

Реконструкција пута код МЗ Придворци
(израда техничке документације)
(извођење асфалтерских радова)

5.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Засад

Реконструкција пута Дражин до - Црква
(израда техничке документације)
(извођење асфалтерских радова)

20.000,00 КМ
(буџет)

11. Набавка рачунарске опреме
Локалитет
Одјељење за
просторно уређење

Планиране услуге /радови

Планирана средства

Копир апарат

3.000,00 КМ
(буџет)

12. Нематеријална, непроизведена имовина
Прибављање просторно–планске документације, заједно са студијама изводљивости и свим
врстама пројектних припрема
Поступак уређивања градског грађевинског земљишта ради припремања земљишта за изградњу и
комуналног опремања започиње прибављањем одговарајуће просторно –планске документације, студија
изводљивости и свих врста пројектних припрема (израде техничке документације,елабората и сл.)
Прибављање просторно планске документације у складу са законом, подразумјева израду планова на
основу претходно обављених припремних радова (истраживања, анализа, прикупљених података,
геодетских и геолошких подлога и др.), усаглашавање различитих услова и планирање најбољих могућих
просторних рјешења .
У складу са прописима из области грађевинског земљишта, планирања и изградње, као и потребама
општине, приоритет у изради Планова ће имати:
-Планови за које су раније донесене одлуке о приступању њиховој изради
(Регулациони план „ПОЛИЦЕ“);
-Планови чија је реализација од значаја за развој општине
(Регулациони план „Индустријска зона ВОЛУЈАЦ 1“, Регулациони план „УБЛА-ПИРИНА ПОЉАНА“);
-Други планови и студије за чију се израду укаже посебна потреба.
Програмом се предвиђају активности и планирају потребна средства за прибављање Планова.
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства

МЗ Полице

Регулациони план „ПОЛИЦЕ“

14.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Зупци

Регулациони план „УБЛА-ПИРИНА ПОЉАНА“

15.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Придворци

Измјена и допуна Регулационог плана „Индустријска зона
ВОЛУЈАЦ 1“

15.000,00 КМ
(буџет)

Претплата на ГИС софтвер

5.000,00 КМ
(буџет)
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Датум: 22.02.2012.

Укупно за инфраструктуру биће уложено 6.189.588,00 КМ. Од тога су:
Буџетска средства:

2.289.588,00 КМ

Кредитна средства:
Водне накнаде:

3.500.000,00 КМ
400.000,00 КМ

Број:09-013-37/12
Датум:15.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 27. Закона о грађевинском
земљишту („Службени гласник Републике
Српске“, број 112/06) и члана 31. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10),
Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 15.02.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању просјечне коначне грађевинске
цијене m² корисне стамбене површине на
подручју општине из претходне године
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује просјечна коначна
грађевинска цијена m² корисне стамбене
површине на подручју општине из претходне
године.
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена m² корисне
стамбене површине на подручју општине из
претходне године износи 784 КМ.
Члан 3.
Цијена из претходног члана служи као основица
за израчунавање висине ренте-накнаде из основа
природних погодности грађевинског земљишта и
погодности
већ
изграђене
комуналне
инфраструктуре, које могу настати приликом
коришћења тог земљишта (једнократна рента).
Члан 4.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању просјечне коначне
грађевинске цијене m² корисне стамбене
површине на подручју општине из претходне
године („Службени гласник Општине Требиње“,
број 1/11).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-38/12
Датум:15.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 23. Закона о грађевинском
земљишту, („Службени гласник Републике
Српске“, број 112/06), члана 29. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени гласник
Општине Требиње“, број 1/08 и 8/11) и члана 31.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и
5/10), Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 15.02.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању базне цијене за 2012. годину
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се базна цијена трошкова
уређења градског грађевинског земљишта за 2012.
годину.
Члан 2.
Базна цијена трошкова уређења грађевинског
земљишта износи 78,40 КМ по m² корисне
површине објекта који ће се градити.
Члан 3.
Цијена из претходног става служи као основица
за одређивање накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта.
Члан 4.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању базне цијене за 2011.
годину („Службени гласник Општине Требиње“,
број 1/11 ).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-39/12
Датум:15.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 81. став 1. Закона о заштити од
пожара („Службени гласник Републике Српске“,
број 6/09 – пречишћени текст), члана 31. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) и
члана 98. Пословника Скупштине општине
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,

Датум: 22.02.2012.
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број 3/06, 13/06, 7/07 и 7/08), Скупштина општине
Требиње, на сједници одржаној дана 15.02.2012.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о Плану утрошка средстава општине Требиње
прикупљених по основу примјене Закона о
заштити од пожара
Члан 1.
Усваја се План утрошка средстава општине
Требиње прикупљених по основу примјене Закона
о заштити од пожара за 2012. годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је План утрошка
средстава општине Требиње прикупљених по
основу примјене Закона о заштити од пожара за
2012. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-40/12
Датум:15.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 27. Закона о уређењу простора
(„Службени гласник Републике Српске“, број
84/02), члана 123. Закона о уређењу простора и
грађења („Службени гласник Републике Српске“,
број 55/10) и члана 31. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној дана
15.02.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о Плану парцелације „Индустријска зона
Горица“
I
Доноси се План парцелације „Индустријска зона
Горица“ (у даљем тексту План).
II
План се састоји од текстуалног и графичког
дијела.
Текстуални дио Плана садржи :
1. Уводне напомене – подаци о планирању
2. Извод из документације вишег реда
3. Постојеће стање
4. Природни услови и ресурси
5. Урбанистичко технички услови
5.1. План просторне организације
5.2. План регулационих и грађевинских линија
5.3. План парцелације
6. Инфраструктура
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6.1. Саобраћај
6.2. Хидротехника
6.3. Електроенергетика и телекомуникације
6.4. Термоенергетика
7. Уређење зелених површина
8. Заштита животне средине
Графички дио Плана садржи:
1. Постојеће стање - геодетска подлога

Р=1:500

2. Извод из Урбанистичког Плана
Општине Требиње

Р=1:500

3. Инжињерско-геолошка карта

Р=1:500

4. План просторне организације

Р=1:500

5. План регулационих и грађевинских
линија

Р=1:500

6. План парцелације

Р=1:500

7. План саобраћаја и нивелације

Р=1:500

8. План хидротехничке инфраструктуре Р=1:1000
9. План инфраструктуре –
електроенергетика и телекомуникац.

Р=1:500

III
План је израдио „ АД Пројект “ Бања Лука
јануара мјесеца 2012. године и прилог је и
саставни дио ове Одлуке.
IV
План се излаже на стални јавни увид у Одјељењу
за просторно уређење Општине Требиње.
V
О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
просторно уређење Општине Требиње.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-41/12
Датум:15.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 7. Закона о уређењу простора и
грађења Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 55/10), члана 51. Статута
Општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) и
Одлуке о Урбанистичком плану Требиње 2015.
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
1/03) Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 15.02.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о одређивању локалитета за постављање
саобраћајних знакова за обиљежавање
насељеног мјеста Требиње
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Члан 1.
Саобраћајни знакови за обиљежавање насељеног
мјеста Требиње постављају се на границе ужег
урбаног подручја које су одређене Урбанистичким
планом „Требиње 2015“.
Члан 2.
Саобраћајни знакови са ознаком насељеног мјеста
Требиње ће се поставити на свим прилазним
путним правцима.
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је графички прилог са
границама ужег урбаног подручја, са обиљеженим
локацијама за постављање саобраћајних знакова.
Члан 4.
Надлежни Орган ће након ступања на снагу ове
Одлуке издати локацијске услове за постављање
саобраћајних знакова.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеног гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-42/12
Датум:15.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10) и члана 5. Одлуке о
стипендирању студената („Службени гласник
Општине Требиње“, број 1/04), Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној дана
15.02.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о именовању чланова Комисије за додјелу
стипендија
I
У Комисију за додјелу стипендија именују се:
1. Стојанка Мисита
2. Зоран Чучковић
3. Манојло Ћук
4. Предраг Шкоро
5. Здравко Бутулија
II
На првој конститутивној сједници Комисија ће
изабрати предсједника.
III
Задаци Комисије утврђени су Одлуком о
стипендирању студената („Службени гласник
Општине Требиње“, број 1/04).
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IV
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Рјешење о именовању чланова Комисије за
додјелу стипендија број: 09-013-148-2/04 од
30.12.2004. године и Рјешење број: 09-013-78/06
од 03.04.2006. године.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-43/12
Датум:15.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

У складу са Законом о класификацији дјелатности
и регистру пословних субјеката по дјелатностима
у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске“, број 74/10),
Уредбом о
класификацији дјелатности Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број
119/10), Законом о предшколском васпитању и
образовању („Службени гласник Републике
Српске“, број 119/08 и 1/12), а на основу члана 5,
12. и 24. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број
68/07) и члана 51. Статута Општине Требиње
(„Службени гласник Општине Требиње“, број
8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана
15.02.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о оснивању
Јавне установе за одгој дјеце „Наша радост“
Члан 1.
У називу Одлуке о оснивању Јавне установе за
одгој дјеце „Наша радост“ („Службени гласник
Општине Требиње“, број 04/96) иза ријечи „Наша
радост“ додаје се ријеч „Требиње“.
Члан 2.
У члану 1. ријечи „са п.о.“ бришу се.
Члан 3.
У члану 3. став 1. мијења се и гласи:
„Установа има печат и штембиљ. Печат је
округлог облика промјера 30 mm. Назив Јавна
установа за одгој дјеце „Наша радост“ уписан је уз
обод печата, а ријеч Требиње, као мјесто сједишта
Установе је у средини печата“.
Члан 4.
Члан 4. мијења се и гласи:
„Установа обавља предшколско васпитање и
образовање дјеце као професионалну дјелатност.
Дјелатност Установе је:
85.10 Предшколско образовање
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88.91 Дјелатност дневне бриге о дјеци
Поред наведених дјелатности Установа обавља и
друге дјелатности које немају карактер дјелатности од јавног интереса, а у непосредној су вези са
обављањем послова из основне дјелатности“.
Члан 5.
У члану 9. ријечи „Закона којим се уређује систем
јавних установа“ замјењују се ријечима „Закона о
систему јавних служби“.
Члан 6.
У члану 10. у ставу 2. иза ријечи „евиденције“
додају се ријечи „те обавља и друге надлежности
прописане Законом и Статутом Установе“.
Став 3. мијења се и гласи:
„За директора Установе из члана 1. ове Одлуке
може бити именовано лице које поред општих
услова има завршен одговорајући ниво високог
образовања просвјетне струке и најмање пет (5)
година радног искуства у предшколском
васпитању и образовању или било којем сегменту
образовања“.
Изузетно за директора предшколске установе
може бити именовано лице са завршеном вишом
школом просвјетно педагошке струке ако нису
испуњени услови из става 3 овога члана“.
Став 4. мијења се и гласи:
„Директора Установе именује и разријешава
оснивач на период од четири године уз предходно
спроведен поступак јавне конкуренције и по
истеку мандата може бити још једном поново
изабран у истој Установи. Мандат директора
почиње од дана ступања на дужност.“
Став 5. се мијења и гласи:
„Оснивач ће разријешити директора дужности ако
утврди да су испуњени услови за разрјешење
директора предвиђени Законом“.
Члан 7.
Члан 11. мијења се и гласи:
„Орган управљања Јавне установе за одгој дјеце
„Наша радост“ Требиње је Управни одбор.
Управни одбор Установе именује и разрјешава
оснивач.
Управни одбор Установе има пет чланова и то:
а) три представника оснивача
б) један представник савијета родитеља
в) један представник стручног особља Установе
Састав чланова Управног одбора по правилу треба
да одражава националну структуру дјеце у Јавној
установи.
Предсједник Управног одбора бира се из реда
чланова Управног одбора.
Мандат чланова Управног одбора траје четири
године.
Надлежности Управног одбора су:
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- Доноси Статут и друге опште акте Установе;
- Одлучује о пословању Установе;
- Разматра и усваја извјештај о пословању и
годишњи обрачун;
- Доноси програм рада и финансијски план
Установе;
- Одлучује о кориштењу средстава и
- Врши друге послове утврђене актом о оснивању
и Статутом Установе“.
Члан 8.
Послије члана 11. додаје се нови члан 11а који
гласи:
„Стручни органи Установе су:
- Стручно вијеће и
- Стручни активи
Састав и надлежности стручних органа прописани
су Законом.
Установа има и Савијет родитеља. Број чланова
савијета, процедура избора и послови Савијета,
утврдиће се ближе Статутом Установе“.
Члан 9.
Члан 14.мијења се и гласи:
„Послове у Установи може обављати лице које,
поред општих услова, испуњава и услове
предвиђене правилником о врсти стручне спреме
запослених у предшколским установама“.
Члан 10.
Члан 16. мијења се и гласи:
„Министарство врши унутрашњи надзор над
радом Установе.
Стручно-педагошки
педагошки завод.

надзор врши

Републички

Инспекцијски надзор над примјеном прописа из
предшколског васпитања и образовања врши
Републичка управа за инспекцијске послове путем
надлежних инспектора.
Инспекцијски надзор над примјеном и извршењем
закона и других прописа из области здравственог
и санитарног надзора, у дијелу који се односи на
здравствену заштиту и прехрану дјеце, врше
инспектори надлежни за вршење инспекцијског
надзора у области здравственог и санитарног
надзора“.
Члан 11.
Члан 17. брише се.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-44/12
Датум:15.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Број: 2 - Страна: 38

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 15.02.2012. године, на основу члана
51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“, број 8/05, 10/05,
13/05, 3/08 и 5/10) и члана 187. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08), у предмету установљења права
служности у сврху постављања лифта као
привременог објекта који би служио као
комуникација за инвалидно лице по захтјеву
Начелника Општине Требиње др Доброслава
Ћука, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Даје се сагласност Начелнику Општине
Требиње др Доброславу Ћуку да може
закључити Уговор о установљењу права
служности за постављање лифта, а на
земљишту означеном као к.ч. број 2604/1 (дио)
К.О. Требиње (стари премјер) што одговара
дијелу к.ч. број 1261/1 К.О. Требиње (нови
премјер) у површини од 2 m².
Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са Секуловић Војиславом из
Требиња.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Требиње“.
Број:09-013-30-1/12
Датум:15.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 10. Закона о накнадама за
кориштење
природних
ресурса
у
сврху
производње електричне енергије ("Службени
гласник Републике Српске", број 85/03, 75/10 и
78/11), члана 61. Закона о рударству – пречишћени
текст ("Службени гласник Републике Српске",
број 107/05) и члана 31. Статута Општине
Требиње ("Службени гласник Општине Требиње",
број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној дана
15.02.2012. године, усвојила је
ПРОГРАМ
кориштења средстава остварених по основу
Закона о накнадама за кориштење природних
ресурса у сврху производње електричне
енергије и Закона о рударству за 2012. годину
Члан 1.
Овим Програмом се регулише кориштење
средстава које Општина Требиње остварује у
буџетској 2012. години по основу:
1.) Закона о накнадама за кориштење природних
ресурса у сврху производње електричне енергије,
2.) Закона о рударству,
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3.) Примици од наплате датих кредита за
стимулативно запошљавање који доспјевају у
периоду од 01.01.-31.12.2012. године.
4.) Приход од камата на дате кредите за
стимулативно запошљавање остварених у периоду
од 01.01.-31.12.2012. године.
А. Програм стимулативног кредитирања
Члан 2.
Поред средстава из члана 1. алинеја 1. овог
Програма,
за
стимулативно
кредитирање
користиће се и средства из члана 1. алинеја 3. и 4.средства остварена од поврата главнице и наплате
камата на пласирана средства - револвинг фонд.
Члан 3.
Камата на пласирана средства, дијелом или у
цјелини, користиће се за субвенционирање камата
на кредите из кредитних линија Инвестиционоразвојне банке Републике Српске.
Кориштење средстава од камата на начин из
претходног става, регулише се посебним одлукама
Скупштине општине Требиње.
Члан 4.
Програми и пројекти који се кредитирају у склопу
програма стимулативног кредитирања морају бити
у складу са Стратегијом развоја општине
Требиње, на начин да доприносе трансформацији
структуре привреде у одрживу и обезбјеђују
трајно запошљавање становништва.
Области које се подразумијевају претходним
ставом су:
1. Инвестирање у развој пољопривреде у циљу
руралног развоја и развоја модерне и конкурентне
примарне
пољопривредне
и
прехрамбене
производње у следећим дјелатностима:
- воћарство и прерада воћа,
- виноградарство и винарство,
- производња и прерада поврћа,
- хортикултура,
- пчеларство,
- сточарство и прерада меса и млијека,
- производња и прерада љековитог биља.
2. Улагање у развој туризма, са посебним
нагласком на:
- развој транзитног туризма и комплетирање
туристичке понуде за прихват транзитних туриста
уз главне саобраћајнице;
- развој туристичке понуде за прихват домаћих и
иностраних туристичких група и излетника, са
посебним акцентом на активирање и валоризацију
антропогених, етно и гастрономских туристичких
вриједности;
- развој спортско-рекреационог, културног и
вјерског туризма.
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3. Улагања у развој традиционалних заната и
производа кућне радиности за којима данас
постоји интерес, а којима се може употпунити
спектар производа и услуга који су од значаја за
главне развојне гране;
4. Улагања у истраживања и развој нових
информационо-комуникационих технологија и
интелектуалних услуга, као и услуга у области
здравствене, социјалне и дјечије заштите;
5. Улагања у истраживања и израду развојних
програма и пројеката и
6. Улагања у друге производне и прерађивачке
капацитете који имају одрживе и перспективне
програме и у складу су са Стратегијом развоја
општине Требиње.
Члан 5.
Дјелатности које се неће финансирати на основу
овог Програма укључују: трговину, угоститељске
дјелатности које се односе искључиво или
претежно на точење пића, промет некретнинама,
при-жређивање игара на срећу, кладионице и
коцкарнице.
Изузетно, уколико се ради о улагању у трговачку
дјелатност у руралном подручју, за којом постоји
потреба становника тог подручја, било да се ради
о побољшању снабдјевања становништва или
организовању откупа пољопривредних производа
– исто се може финансирати из средстава овог
Програма.
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Члан 9.
Средства из члана 8. расподјељују се на начин
како је приказано у табели, која је саставни дио
овог Програма.
Члан 10.
Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Требиње".
Број:09-013-34/12
Датум:15.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА
из Програма кориштења средстава остварених по
основу Закона накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне
енергије и Закона о рударству за програм стимулативног кредитирања, за изградњу примарних
инфраструктурних објеката и за друге сврхе
ОПИС

Износ

I. Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за изградњу и прибављање
објеката
Аутобуска станица

1.400.000,00
Укупно: 1.400.000,00

Издаци за изградњу и прибављање
вањског освјетљења и тротоара

Члан 6.
Критерији, поступак за додјелу кредита и услови
кориштења кредита, поближе се регулишу
посебном Одлуком коју доноси Скупштина
општине Требиње.

Јавна расвијета Бањевци - Горица

63.000,00

Јавна расвијета пут од придворачког
крака до пута за Придворце

14.000,00

Јавна расвијета кружни ток у
Бреговима

2.000,00

Члан 7.
Кредити из Програма стимулативног кредитирања
пласираће се преко финансијских посредника пословних банака, са којима Општина Требиње
потпише уговор о сервисирању кредита, у складу
са Законом и Одлуком из члана 7. овог Програма.

Јавна расвијета од Алексића гувна до
ТС

3.000,00

Јавна расвијета обала Луке
Вукаловића

2.000,00

Јавна расвијета Требињских бригада

1.000,00

Јавна расвијета Долови

3.000,00

Б. Програм утрошка у изградњу примaрних
инфраструктурних објеката и у друге сврхе
Члан 8.
За финансирање изградње примарних инфраструктурних објеката (водовод, канализација,
локални путеви и сл.) који су у функцији
привредног развоја и запошљавања и заштиту
животне средине те и у друге сврхе, у складу са
Законом, користиће се средстава из члана 1.
алинеја 1, 2, 3, и 4.
Овим Програмом нису обухваћени пројекти који
се финансирају из других извора.

Тротоар Мандића Пумпа-Подгливље

20.000,00

Јавна расвјета Турменти

10.000,00
Укупно:

118.000,00

Oстали саобраћајни објекти
Околно уређење Мокри долови

50.000,00

Околно уређење стамбене зграде Ц55 у Бреговима

20.000,00

Плочасти пропуст пута Вуковине

45.500,00

Кружни ток код апотеке (пројект)

3.500,00

Пут-паркинг у селу Ластва

8.600,00
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Паркинг иза борачке зграде у насељу
Тини

30.258,00

Субвенције камата на ИРБ кредитне
пласмане

20.000,00

Укупно:

157.858,00

УКУПНО VI:

848.000,00

Спортско рек.терени,
зел.површине, паркови

УКУПНО I+II+III+IV+V+VI: 4.605.000,00

Игралиште у Бреговима

28.000,00

Игралиште у Оглавцима (насеље
Придворци)

20.000,00

Укупно:

48.000,00

Остали објекти
Гробље Бањевци

80.000,00

Голубарник и кула звоник-Стари
град

30.000,00

Укупно:

110.000,00

УКУПНО I: 1.833.858,00
II. Нематеријална, непроизведена имовина
РП Полице

14.000,00

РП Убла – Пирина пољана

15.000,00

Измјена и допуна РП Волујац 1

15.000,00

УКУПНО II:

44.000,00

III. Финансирање отплата кредита за
кап.улагања и ПДВ
Отплате кредита

779.010,00

Отплате камата на кредите

191.096,00

ПДВ на пројекту водоснабдијевања
општине Требиње

260.000,00

УКУПНО III: 1.230.106,00
IV. Капитални грантови
Општа болница Требиње

50.000,00

Дом здравља Требиње

50.000,00

Грант вјерским заједницама
УКУПНО IV:

100.000,00
200.000,00

V. Текући расходи
Расходи по основу утрошка
ел.расвјете на јавним површинама
Расходи за услуге чишћења јавних
површина
Остали текући расходи АСО и
Буџета за 2012. годину
УКУПНО V:

200.000,00
200.000,00
49.036,00
449.036,00

VI. Програм стимулативног кредитирања
Пласмани кредита у 2012. години
Провизија на пласмане кредита у
2012. години

800.000,00
28.000,00

На основу члана 21. Закона
о комуналним
дјелатностима ("Службени гласник Републике
Српске", број 124/11), члана 10. Одлуке о
комуналним дјелатностима ("Службени гласник
Општине Требиње", број 2/96) и члана 51. Статута
Општине Требиње ("Службени гласник Општине
Требиње", број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10),
Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 15.02.2012. године, донијела је
ПРОГРАМ
заједничке комуналне потрошње на подручју
општине Требиње за 2012. годину
1. Програм заједничке комуналне потрошње
сачињен на основу
појединачних програма,
извјештаја даваоца услуга о потребама за
пружањем услуга, а обухвата следеће активности:
- одржавање јавне расвјете,
- трошкови потрошње електричне енергије за
постојећу јавну расвјету,
- одржавање и модернизација градских
саобраћајница, тргова и тротоара,
- одржавање локалних и некатегорисаних
путева,
- одржавање хоризонталне и вертикалне
саобраћајне сигнализације,
- oдржавање семафора,
- набавка садница,
- одржавање јавне хигијене,
- остали расходи - хитне интервенције,
- одржавање јавних зелених површина,
- чишћење и одржавање оборинске канализације,
- остали расходи - хитне интервенције и
- комунална опрема.
Овим Програмом се утврђује опис и обим
послова са процјенама појединих трошкова по
дјелатностима. Реализација наведених послова
вршит ће се у складу са оперативним плановима .
А) КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
1.1. Редовно одржавање, замјена сијалица,
пригушница, упаљача, грла, осигурача, тражење
мјеста квара и отклањање квара, замјена
уништених стубова и свјетиљки, монтажа и
демонтажа новогодишње расвјете. Санација –
реконструкција мањег обима и доградња расвјете
(замјена дотрајалих стубова и свјетиљки, мјерних
ормара, доградња на постојећу расвјету) материјал и услуге одржавања .......... 50.000,00 КМ.
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2. ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ
ЗА ПОСТОЈЕЋУ ЈАВНУ РАСВЈЕТУ И
СЕМАФОРЕ
2.1. Утрошак електричне енергије за постојећу
јавну расвјету и семафоре ................. 620.000,00 КМ
УКУПНО ЈАВНА РАСВЈЕТА: 670.000,00 КМ
3. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА
ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА,
ТРОТОАРА И ТРГОВА
3.1. Санација ударних рупа асфалт-бетоном и
битошљунком са машинским одсијецањем,
утоваром, одвозом оштећеног асфалта на депонију
и осталим предрадњама дебљине 4,7 и
10 цм .................................................... 70.000,00 КМ
УКУПНО: 70.000,00 КМ
4. ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА,
ОДРЖАВАЊЕ ПОТПОРНИХ ЗИДОВА И
ЗАШТИТНИХ ОГРАДА УЗ ПУТЕВЕ
4.1. Санација макадамског коловоза
са
планирањем и ваљањем постојеће подлоге, те
набавка и уградња каменог материјала са ваљањем
до потребне збијености ....................... 50.000,00 КМ
4.2. Изградња потпорних зидова и канала уз
путеве и одржавање изграђених ......... 10.000,00 КМ
УКУПНО: 60.000,00 КМ
5. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И
ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
5.1. Обиљежавање уздужних, попречних и осталих
ознака
на
саобраћајним
површинама
хоризонтална сигнализација ............... 23.000,00 КМ
5.2.
Oдржавање
вертикалне
сигнализације
поправка и уградња (знакова, свјетлећих знакова,
путоказних, стајалишних ознака итд.). 7.000,00 КМ
5.3. Набавка саобраћајних знакова....... 7.000,00 КМ
5.4. Набавка лежећих полицајаца ...... 10.000,00 КМ
УКУПНО: 47.000,00 КМ
6. ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА
6.1. Редовно одржавање семафора за постојеће
семафоризоване раскрснице (замјена сијалица,
грла, осигурача, штитника и сочива, фарбање
стубова, замјена уништених стубова и лантерни у
саобраћајним незгодама, прање сијенила и
сочива) .................................................. 15.000,00 КМ
6.2. Капитална улагања у семафоризацију
раскрснице у насељу Горица .............. 55.000,00 КМ
УКУПНО: 70.000,00 КМ
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7. НАБАВКА САДНИЦА
7.1. Набавка садница ........................... 10.000,00 KM
УКУПНО: 10.000,00 КМ
8. ХИТНИ ПОСЛОВИ
8.1.Радови по налогу, непредвиђени радови –
хитне интервенције (хитне поправке локалних
путева и објеката на њима, дивље депоније и
сличних других активности који се не могу
предвидјети кроз програм) ................ 50.000,00 КМ
УКУПНО: 50.000,00 КМ
УКУПНО КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА:
307.000,00 КМ
Б ) ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА
9. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
9.1. Ручно чишћење јавних саобраћајних
површина (градске улице, тротоари, тргови,
пјешачке стазе, мостови, јавна паркиралишта и
др.). Ручно чишћење обухвата прикупљање отпада
и метење са саобраћајних површина, пражњење
корпи, скидање плаката, уклањање угинулих
животиња са одвозом на депонију и др.
Програмом чишћења предвиђено је чишћење
јавних саобраћајних површина у ужем подручју
града, те главне саобраћајнице у Хрупјелима,
Засаду, Мостаћима, Горици, Тини, Мокрим
Доловима. Динамика чишћења утврдиће се
оперативним плановима ................... 138.000,00 КМ
9.2. Машинско чишћење јавних саобраћајних
површина (градске улице, тротоари, паркиралишта, тргови, пјешачке стазе и др.) и одвоз
отпада на депонију-ауточистилице ... 25.000,00 КM
9.3. Прикупљање отпада са уређених и неуређених
површина,
прилазних
саобраћајница,
саобраћајница у стамбеним насељима који нису
обухваћени редовним чишћењима, уз ријеке,
потоке, у граду са одвозом на депонију, остали
послови на одржавању хигијене града који се не
могу предвидјети (сјечење шибља, уклањање
наноса,
отклањање
посљедица
природних
непогода и сл.), по налогу Одјељења за стамбенокомуналне послове .............................. 25.000,00 КМ
9.4. Прање јавних саобраћајних површина - дневно
и ноћно прање улица и тргова, стаза и
платоа ................................................... 15.000,00 КМ
9.5.Остали послови јавне хигијене /одржавње
јавног WC-a ......................................... 12.000,00 КМ
УКУПНО: 215.000,00 КМ
10. ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ
10.1. Разастирање, ваљање и засипање отпада
материјалом, одржавање пумпи, ваге и машина,
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трошкови енергената, амортизација, осигурање и
накнаде за радну снагу и чуварску
службу ................................................ 250.000,00 КМ
10.2. Одржавање азила за псе ............. 30.000,00 КМ
УКУПНО: 280.000,00 КМ
11. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
11.1.
Одржавање,
санација
дрвећа
у
дрворедима, парковима и насељима
11.1.1. Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима, насељима и другим просторима (орезивање,
сјеча, уклањање изданака, вађење пањева, окопавање, прихрана, залијевање, одвоз на депонију)
према оперативном плану................... 20.000,00 КМ
11.1.2. Сјечења, уклањање и орезивање старог
дрвећа по студији здравственог стања дрвореда,
одвоз на депонију по налогу Одјељења за
стамбено-комуналне послове .............. 5.000,00 КМ
11.1.3. Одржавање и заштита платана са
хемијском и механичком заштитом ... 10.000,00 КМ
11.1.4. Одржавање и заштита липа и кестења са
хемијском и механичком заштитом ..... 8.000,00 КМ
УКУПНО: 43.000,00 КМ
11.2. Редовно одржавање и реконструкција
травњака у насељима, парковима, острвима уз
саобраћајнице
11.2.1. Редовно одржавање травњака у насељима,
парковима, острвима уз
саобраћајнице....................................... 35.000,00 КМ
11.2.2. Дјелимична обнова травњака и засијавање
нових ....................................................... 5.000,00 КМ
УКУПНО: 40.000,00 КМ
11.3. Одржавање, залијевање и садња живе
ограде, украсног грмља, ружичњака
и
сезонског цвијећа
11.3.1. Одржавање украсног грмља ..... 4.000,00 КМ
11.3.2. Одржавање живе ограде............ 8.000,00 КМ
11.3.3. Oрезивање, окопавање, прихрана, залијевање и заштита ружа, те садња нових ружа у
постојећим ружичњацима .................... 5.000,00 КМ
11.3.4. Садња, окопавање, прихрана, залијевање и
заштита сезонског цвијећа, уклањање увелог
цвијећа и одвоз на депонију ............... 35.000,00 КМ
УКУПНО: 52.000,00 КМ
УКУПНО ЗЕЛЕНИЛО
135.000,00 КМ
12. ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ОБОРИНСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И
ОДВОДНИХ КАНАЛА
12.1. Чишћење и пропирање уличних сливника,
оборинске канализације и других одводних
објеката ................................................. 70.000,00 КМ
- улични сливници .......................................716 ком.
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- уличне решетке ............................................ 52 ком.
- ревизиони силази....................................... 598 ком.
- цјевоводи свих профила....................... 18 470 ком.
- изливних грађевина ....................................... 9 ком.
12.2. Замјена дотрајалих, оштећених или несталих
уличних решетки, сливника, поклопаца на
ревизионим силазима .......................... 20.000,00 КМ
12.3. Чишћење септика по налогу Одјељења за
стамбено-комуналне послове ............. 15.000,00 КМ
12.4. Чишћење отворених канала за оборинску
одводњу и других одводних објеката30.000,00 КМ
УКУПНО: 135.000,00 КМ
УКУПНА ЈАВНА
КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА
765. 000,00 КМ
13. ОСТАЛИ РАСХОДИ
13.1.Фарбање и поправка комуналне
опреме .................................................. 18.000,00 КМ
13.2.Материјални трошкови за одржавање азила за
псе ........................................................... 5.000,00 КМ
13.3. Набавка комуналне опреме –
паркомата ............................................. 13.000,00 КМ
13.4. Израда планске документације 20.000,00 КМ
Пројекти: ЛЕАП , расвјета ,зеленило
13.5. Набавка аута за потребе комуналних
служби .................................................. 10.000,00 КМ
13.6. Набавка опреме за дјечије
игралиште ........................................... 20.000,00 КМ
УКУПНО: 86.000,00 КМ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
1. Одржавање јавне расвјете
2. Трошкови потрошње ел.енергије
за јавну расвјету и семафоре

50.000,00
620. 000,00

УКУПНО ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ:

670.000,00

3. Одржавање и модернизација
градских саобраћајница, тротоара
и тргова
4. Одржавање локалних и
некатегорисаних путева,
одржавање потпорних зидова и
заштитних ограда уз путеве
5. Одржавање хоризонталне и
вертикалне саобраћајне
сигнализације
6. Одржавање семафора
7. Набавка садница и ширење
зелених површина
8. Хитне интервенције
УКУПНО КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА:
9. Одржавање јавне хигијене

70.000,00

60.000,00

47.000,00

70.000,00
10.000,00
50. 000,00
307.000,00
215.000,00
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10. Одржавање санитарне депоније и
азила
11. Одржавање јавних зелених
површина
12. Чишћење и одржавање оборинске
канализације и одводних канала
УКУПНО ЈАВНА КОМУНАЛНА
ПОТРОШЊА:
13. Остали расходи
УКУПНО:
Број: 09-013-35/12
Датум:15.02.2012. годину

280.000,00
135.000,00
135.000,00
765.000,00
86.000,00
1.828.000,00

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 9. Одлуке о разврставању,
управљању и заштити локалних, некатегорисаних
путева и улица у граду („Службени гласник
Општине Требиње“, број 08/09), Скупштина
општине Требиње на сједници одржаној дана
15.02.2012. године, донијела је
ПРОГРАМ
одржавања локалних и некатегорисаних путева
и градских улица
Планирана средства за одржавање и заштиту
локалних и некатегорисаних путева од значаја за
функционисање саобраћаја на територији општине
Требиње, као и градских улица кумулативно
износе 297.000,00 КМ.
Ова средства су планирана у Буџету за 2012.
годину у оквиру средстава Одјељења за стамбенокомуналне послове.
Планирана средства ће се утрошити на следећи
начин:
А) Редовно одржавање локалних и
некатегорисаних путева и градских улица
Средства за редовно одржавање локалних и
некатегорисаних путева и градских улица, за 2012.
годину, кумулативно износе 130.000,00 КМ.
Планирана средства ће бити утрошена за:
- редовно одржавање асфалтираних локалних и
некатегорисаних путева и градских
улицa ................................................. 70.000,00 КМ;
- редовно одржавање макадамских локалних и
некатегорисаних путева и градских
улица ................................................. 50.000,00 КМ;
- одржавање потпорних зидова који су у саставу
путева ................................................ 10.000,00 КМ.
Одјељење за стамбено комуналне послове ће на
бази континуалног надзора и праћења стања
одређивати приоритете, количину и врсту радова
на појединим локалним путевима и градским
улицама, а нарочито у погледу оштећења у виду
ударних рупа и осталих оштећења.

Број: 2 - Страна: 43

Б) Средства за одржавање саобраћајне
сигнализације
Ова средства су предвиђена за одржавање
хоризонталне,
вертикалне
и
свјетлосне
сигнализације, одбојних ограда и кумулативно
износе 117.000,00 КМ.
Средства ће бити распоређена на следећи начин:
- набавка и уградња вертикалне
сигнализације .................................... 14.000,00 КМ
- обиљежавање хоризонталне
сигнализације .................................... 23.000,00 КМ
- одржавање семафора ........................ 15.000,00 КМ
- набавка успоривача саобраћаја ....... 10 000,00 КМ
- изградња семафора у Горици .......... 55.000,00 КМ
Планирана средства ће бити даље распоређена на
бази потреба, односно оправданих захтјева.
В) Средства за хитне интервенције
Ова средства су предвиђена за радове који се
могу појавити у току године, а њихов обим и
количина се не могу предвидјети, односно за
одржавање проходности путева у зимском
периоду, оштећења на инфраструктурним објектима, уклањање дивљих депонија и сл. Средства су
планирана на бази досадашњег искуства и биће
утрошена у складу са указаним потребама.
За наведене потребе је планирано укупно
50.000,00 КМ, од чега је за зимско одржавање
путева планирано 10.000,00 КМ.
Одјељење за стамбено комуналне послове је
дужно да разради поједине ставке и да прати
утрошак
ових
средстава
путем
вршења
континуалног надзора.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А Редовно одржавање локалних 130.000,00 КМ
и некатегорисаних путева и
градских улица
Б Средства за одржавање
саобраћајне сигнализације
В Средства за хитне
интервенције
А+Б+В
Број:09-013-36/12
Датум:15.02.2012. године

117.000,00 КМ
50.000,00 КМ
297.000,00 КМ

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске (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, 13/05, 3/08 и
5/10), Начелник Општине Требиње дана
14.02.2012. године, донио је

Број: 2 - Страна: 44
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Датум: 22.02.2012.

ОДЛУКУ
о проглашењу дана жалости
I
Начелник Општине Требиње је донио Одлуку о
проглашењу дана жалости због трагедије која се
догодила дана 12. фебруара 2012. године, гдје је
смртно страдало двоје
малољетне дјеце
Милидраговић син Веселина Младен рођен
24.02.2009. године и Милидраговић син Веселина
Ђорђе рођен 27.07.2010. године са подручја
општине Требиње.
II
Дан жалости обиљежиће се спуштањем заставе на
пола копља на згради Општине и зградама јавних
установа и предузећа чији је оснивач Општина и
не могу се одржавати јавне, културне и спортске
приредбе.

којима су раније заказане прославе, под условом
да се прославе одржавају у затвореном простору
угоститељских
објеката
и
не могу се
употребљавати аутомобилске и друге сирене у
колони поводом свадби или другим поводом.

III
Тај дан угоститељски објекти не могу пуштати
музику, изузев оних угоститељских објеката у

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број:11-022-5/12
Датум: 14.02.2012.год. Др Доброслав Ћук, с.р.

IV
Радио Требиње, Радио Корона и Херцег телевизија
на дан жалости ускладиће свој програм са овом
Одлуком.
V
За дан жалости проглашен је 15.02.2012. године
/сриједа/.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
2.
3.
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5.
6.
7.

Буџет Општине Требиње за 2012. годину
Одлука о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у државној својини
Одлука о ограничењима висине зарада и накнада које се исплаћују из Буџета Општине Требиње
Одлука о усвајању Буџета Општине Требиње за 2012. годину
Одлука о извршењу Буџета Општине Требиње за 2012. годину
Одлука о усвајању Програма уређења грађевинског земљишта за 2012. годину
Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене m² корисне стамбене површине на
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8. Одлука о утврђивању базне цијене за 2012. годину
9. Одлука о Плану утрошка средстава општине Требиње прикупљених по основу примјене Закона о
заштити од пожара
10. Одлука о Плану парцелације „Индустријска зона Горица“
11. Одлука о одређивању локалитета за постављање саобраћајних знакова за обиљежавање
насељеног мјеста Требиње
12. Одлука о именовању чланова Комисије за додјелу стипендија
13. Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Јавне установе за одгој дјеце „Наша радост“
14. Закључак о давању сагласности Начелнику Општине ради установљења права служности
15. Програм уређења грађевинског земљишта за 2012. годину
16. Програм коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење
природних ресурса у сврху производње електричне енергије и Закона о рударству за 2012. годину
17. Програм заједничке комуналне потрошње на подручју општине Требиње за 2012. годину
18. Програм одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица
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Издавач: Скупштина општине Требиње – Стручна служба Скупштине, Улица Вука Караџића бр. 2. 89101
Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби.

