
 

 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 
ОПШТИНЕ  ТРЕБИЊЕ  

Година XLVIII               Требиње, 17.03.2011.године Број: 1 

 
На основу члана 4. Закона о промету 

непокретности („Службени лист СР БиХ“, број 

38/78, 4/89, 29/90 и 22/91) и Закона о измјенама и 

допунама Закона о промету непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

29/94) 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 

09.03.2011. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о промјени намјене некретнина које су 

изгубиле својство непокретности у општој 

употреби – јавно добро 

 

Члан 1. 

Утврђује се да су изгубиле статус непокретности у 

општој употреби (јавно добро) некретнине 

означене као: 

- к.ч. број 4361/13 у површини од 21 m², уписане у 

зк. ул. број 19 КО Требиње – као јавно добро, 

- к.ч. број 30/2 у површини од 18 m², КО Требиње 

– као јавно добро, уписане у зк.ул. број 19, 

- к.ч. број 2160/13 у површини од 29 m², КО 

Требиње као јавно добро уписана у зк. ул. број 

19.  

Члан 2. 

У земљишним књигама Основног суда у Требињу, 

у "Б" листу на некретнинама из члана 1. ове 

Одлуке има се брисати упис јавног добра, те исти 

уписати у одговарајући земљишно књижни 

уложак  исте катастарске општине, уз укњижбу 

државна својина са правом располагања Општине 

Требиње. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-37/11 

Датум:09.03.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

 

На основу члана 2, 3. и 4. Правилника о поступку 

јавног надметања за продају грађевинског 

земљишта у државној својини („Службени 

гласник Републике Српске“, број 14/07), а у вези 

са чланом 43. и 15. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“, број 112/06) 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 09.03.2011. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о поступку јавног надметања за продају 

грађевинског земљишта у државној својини 

 

1. 

Под условима и на начин регулисан овом 

Одлуком спровешће се путем усменог јавног 

надметања продаја неизграђеног грађевинског 

земљишта у државној својини, и то: 

- к.ч. број 296/3 у површини од 300 m² КО Горица,  

- к.ч. број 608/123 у површини 363 m² КО Горица,  

- к.ч. број 608/94 у површини 304 m² КО Горица а 

све у складу са стручним мишљењем Одјељења за 

просторно уређење Општине Требиње, од 

03.09.2009. године, у сврху стамбене изградње. 

 

2. 

Почетна продајна цијена грађевинског земљишта 

из тачке 1. ове Одлуке, као и остали услови 

продаје утврдиће се Огласом о продаји 

грађевинског земљишта у државној својини, који 

ће се објавити у средствима јавног информисања. 

 

3. 

За учешће у поступку лицитације учесник је 

дужан уплатити износ од 10% од почетне продајне 

цијене, а на рачун продавца број: 

5658018000000214, трансакциони рачун прихода 

Буџета Општине Требиње – накнада за продато 

грађевинско земљиште. 
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4. 

Најповољнији учесник у поступку продаје, са 

којим ће се закључити купопродајни уговор дужан 

је уплатити купопродајну цијену на рачун број: 

5658018000000214, трансакциони рачун прихода 

Буџета Општине Требиње, у року од 15 дана од 

дана одржане продаје (лицитације). 

Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у 

року од 7 дана од дана након уплате купопродајне 

цијене, о чему ће се сачинити Записник о 

примопредаји. 

 

5. 

Поступак лицитације грађевинског земљишта 

спровешће Комисија за лицитацију. 

 

Број:09-013-37-1/11 

Датум:09.03.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 20. Закона о грађевинском 

земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“, број 112/06), члана 9. Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

Општине Требиње“, број 1/08) 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 09.03.2011. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о давању у закуп непосредном погодбом на 

привремено кориштење грађевинског 

земљишта у државној својини 

 

1. Даје се у закуп Деретић (Жарка) Југославу, 

власнику Конобе „Студенац“, непосредном 

погодбом на привремено кориштење 

грађевинско земљиште означено као к.ч. број 

689/17 (стари премјер), уписано у зк. ул. број 

23, а што одговара к.ч. број 1614/1 (нови 

премјер)- дио у површини од 401 m², К.О. 

Горица, ради изградње привременог објекта – 

љетне баште са рибњаком Конобе „Студенац“. 

2. Услови давања у закуп одређени су Стручним 

мишљењем Одјељења за просторно уређење 

Општине Требиње, број:07-364-152/10. 

3. Овлашћује се Начелник Општине Требиње др 

Доброслав Ћук да може потписати Уговор о 

закупу, у коме ће бити регулисана међусобна 

права и обавезе уговорних страна. 

4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-37-2/11 

Датум:09.03.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

Скупштина општине Требиње на основу члана 15. 

Закона о грађевинском земљишту („Службени 

гласник Републике Српске“, број 112/06), члана 9. 

Одлуке о грађевинском земљишту („Службени 

гласник Општине Требиње“, број 1/08) 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 09.03.2011. 

године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о замјени некретнина 

Члан 1. 

Општина Требиње даје некретнине означене као 

к.ч. број 2160/13 (стари операт) у површини од 29 

m², уписане у зк.ул.број 19 К.О. Требиње, а што 

одговара к.ч. број 1130/4 (нови операт) К.О. 

Требиње, државна својина са 1/1 дијела, у замјену 

за некретнине наведене у члану 2. ове Одлуке. 

Члан 2. 

Исламска заједница у Босни и Херцеговини, 

Меџлис Исламске заједнице Требиње (Вакуф 

Цареве џамије из Требиња) даје некретнине 

означене као к.ч. број 1352/2 (стари операт), 

пашњак „Криводо“ у површини од 29 m², уписане 

у зк.ул. број 490 К.О. Требиње, са правом 

кориштења са 1/1 дијела, у замјену за некретнине 

наведене у члану 1. ове Одлуке.  

Члан 3. 

На основу ове Одлуке сачиниће се Уговор о 

замјени некретнина којим ће бити утврђена 

међусобна права и обавезе уговорних страна. 

Овлашћује се Начелник Општине др Доброслав 

Ћук да поменути Уговор потпише и овјери код 

нотарског службеника у Требињу. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-37-3/11 

Датум:09.03.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу 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 09.03.2011. 

године, донијела је следећу 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Додјељује се помоћ на име покривања дијела 

трошкова лијечења Гудељ Огњена из Требиња у 

висини од 10.000,00 КМ. 
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Члан 2. 

Даје се сагласност да се средства из члана 1. ове 

Одлуке обезбиједе коришћењем средстава 

буџетске резерве у висини од 5.000,00 КМ и 

издвајањем износа од одборничких накнада у 

висини од 5.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Ову Одлуку ће реализовати Административна 

служба Општине Требиње – Одјељење за 

финансије, преносом одобрених средстава из 

члана 1. ове Одлуке на рачун  који дозначи 

корисник средстава Одјељењу за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-39/11 

Датум:09.03.2011. 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 

Oпштине 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 09.03.2011.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 2010.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 2010.године. 

 

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 2010.године. 

 

Члан 4. 

Висина накнаде члановима Општинске изборне 

комисије, регулисана Одлуком о накнадама 

члановима Oпштинске изборне комисије 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 

8/07) ограничава се на ниво од 30% накнаде 

измирене у  2010. години. 

 

Члан 5. 

Ограничења из првог, другог, трећег и четвртог 

члана ове Одлуке су привременог карактера и 

примјењиваће се у 2011.години. 

 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван 

снаге Одлука број: 09-013-52/10 од 

15.03.2010.године. 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“.     

     

Број:09-013-40/11 

Датум:09.03.2011. 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) Скупштина 

општине Требиње, на сједници одржаној дана 

09.03.2011. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Буџета Општине Требиње за 

2011.годину 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Требиње усваја Буџет 

Општине Требиње за 2011. годину. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Буџет Општине 

Требиње за 2011. годину. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Требиње“. 

 

                                                               

Број:09-013-41/11 

Датум:09.03.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

 

ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ, ФИНАНСИРАЊЕ 

    Приходи Приходи  Конс. 

Ek.koд    Опис буџета  буџетс. приходи 

    општине корисника Буџета 

1 2 3 4 5(3+4) 

     

 

I  ПРИХОДИ  14.598.808 456.579 15.055.387 

     

 

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ  7.713.000 0 7.713.000 

     713 1.1 Порези на лична примања и приходе од самосталних 

дјелатности  1.275.000 

 

1.275.000 

713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности  275.000 

 

275.000 

713113 Порез на лична примања  1.000.000 

 

1.000.000 

714 1.2. Порез на имовину 550.000 

 

550.000 

714111 Порез на имовину  250.000 

 

250.000 

714211 Порез на насљеђе и поклоне  50.000 

 

50.000 

714311 Порез на пренос непокретности и права 250.000 

 

250.000 

715 1.3 Порез на промет производа и услуга  40.000 

 

40.000 

715100 Порез на промет производа 30.000 

 

30.000 

715200 Порез на промет услуга  10.000 

 

10.000 

717 1.4 Индиректни порези дозначени од УИО 5.830.000 

 

5.830.000 

717100 Индиректни порези дозначени од УИО 5.830.000 

 

5.830.000 

719 1.5.Остали порески приходи  18.000 

 

18.000 

719100 Остали порески приходи 18.000 

 

18.000 

     

 

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 6.885.808 456.579 7.342.387 

     721 1.1 Приходи од имовине  933.914 200 934.114 

721222 Приходи од закупа објеката и земљишта  239.700 

 

239.700 

721223 Приход од земљишне ренте  595.000 

 

595.000 

721310 Приходи од камата на новчана средства на рачунима 10.000 200 10.200 

721500 Приходи од камата на дате кредите за стим. запош.  89.214 

 

89.214 

722 1.2 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга  5.920.894 329.579 6.250.473 

722100 Административне таксе 185.000 

 

185.000 

722300 Комуналне накнаде и таксе 540.000 

 

540.000 

722312 Комуналне таксе на фирму 306.000 

 

306.000 

722313 Комуналне таксе на моторна, друм. и прикљ. возила 4.000 

 

4.000 

722314 Комуналне таксе за кориштење јавних површина 127.000 

 

127.000 

722315 Kомуналне таксе на држање средстава за игру 10.000 

 

10.000 

722318 Комуналне таксе на рекламне паное 11.000 

 

11.000 

722319 Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг  82.000 

 

82.000 

722400 Накнаде по разним основама  5.065.894 

 

5.065.894 

722411 Накнаде за уређивање грађевинског земљишта 395.000 

 

395.000 

722412 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 470.000 

 

470.000 

722420 Накнада за путеве 20.000 

 

20.000 

722440 Накнада за воде 555.000 

 

555.000 

722461 Накнада за кориштење комуналних добара  890.000 

 

890.000 

722467 Накнада за противпожарну заштиту 140.000 

 

140.000 
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722468 Накнада за кориштење природних ресурса за елек.енергију  2.595.894 

 

2.595.894 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 130.000 329.579 459.579 

722520 Приходи општинских органа  130.000 

 

130.000 

722591 Властити приходи буџетских корисника општине 

 

329.579 329.579 

723 1.3 Новчане казне 1.000 

 

1.000 

723120 Општинске новачне казне 1.000 

 

1.000 

729 1.4 Остали непорески приходи  30.000 126.800 156.800 

729124 Остали општински непорески приходи  30.000 

 

30.000 

729100 Остали непорески приходи буџ.корисника 

 

126.800 126.800 

       II  ГРАНТОВИ 107.500 18.300 125.800 

     

 

ГРАНТОВИ 

   

     731 1.1 Грантови  107.500 18.300 125.800 

731100 Грантови из иностранства 0 

 

0 

731110 Текући грантови из иностранства 

 

8.300 8.300 

731120 Капитални грантови из иностранства 

 

10.000 10.000 

731200 Грантови из земље 107.500 

 

107.500 

731220 Капитални грантови из земље- стамб. збрињавање Рома 90.000 

 

90.000 

781 Трансфери између буџ.јединица различитог нивоа власти 

   781300 Текући грантови из земље- помоћ Владе РС у вандредним сит. 17.500 

 

17.500 

       III   ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  1.790.000 

 

1.790.000 

     

 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.790.000 

 

1.790.000 

     811 1.1 Примици за произведену сталну имовину 1.700.000 

 

1.700.000 

811100 Примици за пословне објекте и просторе 1.700.000 

 

1.700.000 

813 1.2 Примици за непроизведену сталну имовину 90.000 

 

90.000 

813112 Примици за градско грађевинско земљиште 90.000 

 

90.000 

     

  

IV ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

ЗАДУЖИВАЊА  1.639.182 

 

1.639.182 

     

 

ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.639.182 

 

1.639.182 

911 

    911400 1.1 Примици од наплате датих зајмова 1.639.182 

 

1.639.182 

911400 Примици од наплате датих зајмова 1.639.182 

 

1.639.182 

 

        

  ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 14.598.808 456.579 15.055.387 

 

ГРАНТОВИ 107.500 18.300 125.800 

 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 1.790.000 0 1.790.000 

  

ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

ЗАДУЖИВАЊА  1.639.182 0 1.639.182 

 

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 18.135.490 474.879 18.610.369 
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РАСХОДИ БУЏЕТА ПО ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА 

 

Корисник (раздио)/ Расходи  расходи Консоли. 

Ek.код Опис Буџета буџ. корис. Расходи 

 

  2011 из вл.сред 

 Буџета 

2011 

1 2 3 4 5(3+4) 

     411 1.Текући расходи 

   

 
1.1.Расходи за лична примања 

   411100 расходи за бруто плате 3.936.572 70.796 4.007.368 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 1.239.182 8.196 1.247.378 

       УКУПНО       

  Расходи за лична примања 5.175.754 78.992 5.254.746 

     412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга 

   
412200 

расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга 545.291 67.269 612.560 

412300 расходи за режијски материјал 109.234 104.863 214.097 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 18.909 800 19.709 

412500 расходи за текуће одржавање 259.871 17.470 277.341 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 159.817 43.041 202.858 

412700 расходи за стручне услуге 160.290 17.962 178.252 

412800 расходи за услуге одржавања јавних површина 1.140.000 

 

1.140.000 

412900 остали непоменути расходи 777.118 56.040 833.158 

  УКУПНО       

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 3.170.530 307.445 3.477.975 

     413 1.3.Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 

   

413300 расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 238.556 

 

238.556 

 
УКУПНО       

 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови 238.556 

 

238.556 

     414 1.4.Субвенције 

   414100 Субвенције 1.041.171 

 

1.041.171 

 
УКУПНО       

 
Субвенције 1.041.171 

 

1.041.171 

     415 1.5.Грантови 

   415200 Грантови у земљи 2.012.252 150 2.012.402 

 
УКУПНО       

 
Грантови 2.012.252 150 2.012.402 

     416 1.6.Дознаке на име социјалне заштите 

   416100 Дознаке грађанима 1.277.251 29.520 1.306.771 

 
УКУПНО       

 
Дознаке на име социјалне заштите 1.277.251 29.520 1.306.771 

       УКУПНО       

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5+1.6) 12.915.514 416.107 13.331.621 
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2.Издаци за нефинансијску имовину 

   511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

   511100 издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 1.254.953 

 

1.254.953 

511200 
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 1.121.788 9.000 1.130.788 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 232.500 49.772 282.272 

511500 издаци за биолошку имовину 10.000 

 

10.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину 260.000 

 

260.000 

 
УКУПНО       

 
Издаци за произведену сталну имовину 2.879.241 58.772 2.938.013 

     513 2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину 

   513100 издаци за прибављање земљишта 450.000 

 

450.000 

 

УКУПНО       

 
Издаци за непроизведену сталну имовину 450.000 

 

450.000 

       УКУПНО       

  Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.) 3.329.241 58.772 3.388.013 

     611 3.Издаци за финансијску имовину 

   

 

Издаци за финансијску имовину 

   
611400 издаци за дате зајмове 1.022.771 

 

1.022.771 

  УКУПНО       

  Издаци за финансијску имовину 1.022.771 

 

1.022.771 

     621 4. Издаци за отплату дугова 

   

621300 издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 836.031 

 

836.031 

  УКУПНО       

  Издаци за отплату дугова 836.031 

 

836.031 

     

 

УКУПНO 

     Распоређена средства (1+2+3+4) 18.103.557 474.879 18.578.436 

 

Буџетска резерва 31.933 

 

31.933 

     

 
                                         РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА 

   Економски Корисник (раздио)/ Расходи  Расходи Консоли. 

код Опис Буџета буџ. корис. Расходи 

    2011 из вл.сред 

 Буџета 

2011 

1 2 3 4 5(3+4) 

 
Раздио1: Општинска административна служба 

   

 
1.Текући расходи 

   411 1.1.Расходи за лична примања 

   411100 расходи за бруто плате 2.718.049 

 

2.718.049 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 795.259 

 

795.259 

       УКУПНО       

  Расходи за лична примања 3.513.308   3.513.308 

     412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга 

   
412200 

расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга 418.700 

 

418.700 

412300 расходи за режијски материјал 81.673 

 

81.673 
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412400 расходи за материјал за посебне намјене 18.500 

 

18.500 

412500 расходи за текуће одржавање 244.900 

 

244.900 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 131.450 

 

131.450 

412700 расходи за стручне услуге 90.250 

 

90.250 

412800 расходи за услуге одржавања јавних површина 1.140.000 

 

1.140.000 

412900 остали непоменути расходи 743.126 

 

743.126 

  УКУПНО       

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 2.868.599   2.868.599 

     413 1.3.Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 

   

413300 расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 2.418 

 

2.418 

 
УКУПНО       

 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови 2.418   2.418 

     414 1.4.Субвенције 

   414100 субвенције 115.000 

 

115.000 

 
УКУПНО     

 

 
Субвенције 115.000   115.000 

     415 1.5.Грантови 

   415200 грантови у земљи 796.000 

 

796.000 

 
УКУПНО       

 
Грантови 796.000   796.000 

     416 1.6.Дознаке на име социјалне заштите 

   416100 дознаке грађанима 304.960 

 

304.960 

 
УКУПНО       

 
Дознаке на име социјалне заштите 304.960   304.960 

  УКУПНО       

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5+1.6) 7.600.285   7.600.285 

     511 2.Издаци за нефинансијску имовину 

   

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

   511100 издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 1.254.953 

 

1.254.953 

511200 
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 1.061.788 

 

1.061.788 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 113.500 

 

113.500 

511500 издаци за биолошку имовину 10.000 

 

10.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину 260.000 

 

260.000 

 
УКУПНО       

 
Издаци за произведену сталну имовину 2.700.241   2.700.241 

     513 2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину 

   513100 издаци за прибављање земљишта 450.000 

 

450.000 

 
УКУПНО       

 
Издаци за непроизведену сталну имовину 450.000   450.000 

       УКУПНО       

  Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.) 3.150.241   3.150.241 
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621 3. Издаци за отплату дугова 

   

 
3.1. Издаци за отплату дугова 

   

621300 издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 96.494 

 

96.494 

  УКУПНО       

  Издаци за отплату дугова 96.494   96.494 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 10.847.020   10.847.020 

     

 

  

   

 
                                                  РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА 

  Економ. Корисник (раздио) Расходи  расходи Консоли. 

код 

 

Буџета буџ. корис. Расходи 

  
2011 из вл.сред 

 Буџета 

2011 

1 2 3 4 5(3+4) 

   Раздио 1. Општинска административна служба        

  1.1.Стручна служба Начелника општине       

     411 1.Текући расходи 

   

 

1.1.Расходи за лична примања 

   411100 расходи за бруто плате 271.330 

 

271.330 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 48.744 

 

48.744 

       УКУПНО       

  Расходи за лична примања 320.074   320.074 

     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 11.102 

 

11.102 

412500 расходи за текуће одржавање 1.000 

 

1.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 11.500 

 

11.500 

412700 расходи за стручне услуге 32.350 

 

32.350 

412900 остали непоменути расходи 185.959 

 

185.959 

 
УКУПНО       

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 250.911   250.911 

     416 1.3.Дознаке 

   416120 дознаке грађанима (остали грантови појединцима) 30.000 

 

30.000 

 
УКУПНО       

 
Дознаке 30.000   30.000 

       УКУПНО       

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.) 600.985   600.985 

    

  

511 2.Издаци за нефинансијску имовину 

   

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

   511300 издаци за набавку опреме 2.000 

 

2.000 

 
УКУПНО       

 
Издаци за произведену сталну имовину 2.000 

 

2.000 

  УКУПНО       

  Издаци за нефинансијску имовину 2.000   2.000 

       УКУПНИ РАСХОДИ(1+2) 602.985   602.985 
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       Раздио 1:Општинска административна служба       

  1.2.Стручна служба Скупштине општине       

     411 1.Текући расходи 

   

 
1.1.Расходи за лична примања 

   411100 расходи за бруто плате 191.348 

 

191.348 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 39.594 

 

39.594 

       УКУПНО       

  Расходи за лична примања 230.942   230.942 

     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 

412500 расходи за текуће одржавање 1.300 

 

1.300 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 2.500 

 

2.500 

412700 расходи за стручне услуге 21.000 

 

21.000 

412900 остали непоменути расходи 332.791 

 

332.791 

412935 расходи за бруто накнаде  скупштинским посланицима и 

одборницима 286.970 

 

286.970 

412934 *расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије 9.000 

 

9.000 

412939 *расходи за превоз предсједницима МЗ 4.000 

 

4.000 

412943 *слава града 27.821 

 

27.821 

412999 *остали непоменути расходи 5.000 

 

5.000 

 
УКУПНО       

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 373.591   373.591 

    

  

  УКУПНО       

  Текући трошкови (1.1.+1.2.) 604.533   604.533 

     511 2.Издаци за нефинансијску имовину 

   

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

   511300 издаци за набавку опреме 1.500 

 

1.500 

  УКУПНО       

  Издаци за произведену сталну имовину 1.500   1.500 

       УКУПНИ РАСХОДИ(1+2) 606.033   606.033 

       Раздио 1:Општинска административна служба       

  1.3.Одјељење за општу управу       

     411 1.Текући расходи 

   

 
1.1.Расходи за лична примања 

   411100 расходи за бруто плате 754.895 

 

754.895 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 284.133 

 

284.133 

       УКУПНО       

  Расходи за лична примања 1.039.028   1.039.028 

     412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга 

   
412200 

расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга 195.000 

 

195.000 
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412300 расходи за режијски материјал 38.000 

 

38.000 

412500 расходи за текуће одржавање 47.000 

 

47.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 92.000 

 

92.000 

412700 расходи за стручне услуге 19.500 

 

19.500 

412900 остали непоменути расходи 34.000 

 

34.000 

     

 
УКУПНО       

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 425.500   425.500 

     415 1.3.Грантови 

   415200 грантови у земљи- грант за цивилну заштиту 50.000 

 

50.000 

415200 грант у земљи- помоћ Владе РС у ванредним ситуац. 17.500 

 

17.500 

 
УКУПНО       

 
Грантови 67.500   67.500 

     416 1.4.Дознаке 

   416100 дознаке грађанима- стипендије 20.000 

 

20.000 

 
УКУПНО       

 
Дознаке 20.000   20.000 

       УКУПНО       

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 1.552.028   1.552.028 

     

 
2.Издаци за нефинансијску имовину 

   511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

   511100 издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 34.000 

 

34.000 

511200 
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 18.000 

 

18.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 53.000 

 

53.000 

 
УКУПНО       

 
Издаци за произведену сталну имовину 105.000 

 

105.000 

  УКУПНО       

  Издаци за нефинансијску имовину 105.000   105.000 

       УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 1.657.028   1.657.028 

       Раздио 1:Општинска административна служба       

  1.4.Одјељење за привреду и друштвене дјелатности       

     411 1.Текући расходи 

   

 
1.1.Расходи за лична примања 

   411100 расходи за бруто плате 250.134 

 

250.134 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 71.484 

 

71.484 

       УКУПНО       

  Расходи за лична примања 321.618   321.618 

     412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга 

   
412200 

расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга 2.000 

 

2.000 

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 5.000 

 

5.000 
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412700 расходи за стручне услуге 5.200 

 

5.200 

412800 расходи за усл. одрж. јав. површ.- дератизација 20.000 

 

20.000 

412900 остали непоменути расходи 4.500 

 

4.500 

 
УКУПНО       

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 42.700   42.700 

     414 1.3.Субвенције 

   414100 субвенције предузећима за превоз 115.000 

 

115.000 

 
УКУПНО       

 
Субвенције 115.000   115.000 

     415 1.4.Грантови 

   415200 грант за културне манифестације 235.000 

 

235.000 

 

грант за спортске манифестације 30.000 

 

30.000 

 

грант за развој пољопривреде 59.000 

 

59.000 

 

грант за накнаду штета у пољопривреди 50.000 

 

50.000 

 

грант ПАЗ 2011 30.000 

 

30.000 

 

грант за омладинско организовање 80.000 

 

80.000 

 

грант за удружења и фондације 10.000 

 

10.000 

 

грант за суфин. пројекта развоја предузетништва 30.000 

 

30.000 

 

обиљежавање дјечије недјеље 2.500 

 

2.500 

 

општински план иклузије  3.000 

 

3.000 

 

грант О.Ш.за такмичења 12.000 

 

12.000 

 

ОШ за дјецу националних мањина-Роме 4.000 

 

4.000 

 

грант за Мјешовити хор,,Трибунија" 8.000 

 

8.000 

 

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 

 

грант за спортско риболовно друштво 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 

 

грант Удружењу БЕБЕ 10.000 

 

10.000 

 

грант Удружењу дијабетичара 3.000 

 

3.000 

 

грант Удружењу псоријатичара 3.000 

 

3.000 

 

грант Удружењу математичара 3.000 

 

3.000 

 
УКУПНО       

 
Текући грантови 628.500   628.500 

     416 1.5.Дознаке  

   416100 дознаке грађанима-стипендије 70.000 

 

70.000 

 

дознаке- превоз ученика 7.960 

 

7.960 

 

награде и поклони за ученике 5.000 

 

5.000 

 
УКУПНО       

 
Дознаке 82.960   82.960 

       УКУПНО       

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4+1.5.) 1.190.778   1.190.778 
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2.Издаци за нефинансијску имовину 

   511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

   511100 издаци за прибављање станова из гранта за стамбено 

збрињавање Рома 90.000 

 

90.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 4.000 

 

4.000 

511700 издаци за нематери. произв. имовину- енциклопедија 30.000 

 

30.000 

 
УКУПНО       

 
Издаци за произведену сталну имовину 124.000 

 

124.000 

  УКУПНО       

  Издаци за нефинансијску имовину 124.000   124.000 

       УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 1.314.778   1.314.778 

       Раздио 1:Општинска административна служба       

  1.5.Одјељење за просторно уређење       

     411 1.Текући расходи 

   

 
1.1.Расходи за лична примања 

   411100 расходи за бруто плате 279.768 

 

279.768 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 80.084 

 

80.084 

       УКУПНО       

  Расходи за лична примања 359.852   359.852 

     412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга 

   
412200 

расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга 2.500 

 

2.500 

412300 расходи за режијски материјал 3.851 

 

3.851 

412500 расходи за текуће одржавање 600 

 

600 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 2.050 

 

2.050 

412900 остали непоменути расходи 118.616 

 

118.616 

 
УКУПНО       

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 127.617   127.617 

     413 1.3.Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 

   
413300 

расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 2.418 

 

2.418 

 
УКУПНО       

 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови 2.418   2.418 

     415 1.4.Грантови 

   415200 грант за вјерске објекте 100.000 

 

100.000 

 
УКУПНО       

 
Грантови 100.000   100.000 

     
  УКУПНО       

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 589.887   589.887 

     511 2.Издаци за нефинансијску имовину 

   

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

   511100 издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 1.050.953 

 

1.050.953 
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511200 
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 1.043.788 

 

1.043.788 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 10.000 

 

10.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину (планови) 170.000 

 

170.000 

 
УКУПНО       

 
Издаци за произведену сталну имовину 2.274.741   2.274.741 

     513 2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину 

   513100 издаци за прибављање земљишта 450.000 

 

450.000 

 
УКУПНО       

 
Издаци за непроизведену сталну имовину 450.000   450.000 

       УКУПНО       

  Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.) 2.724.741   2.724.741 

     621 3. Издаци за отплату дугова 

   

 
3.1. Издаци за отплату дугова 

   

621300 издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 96.494 

 

96.494 

  УКУПНО       

  Издаци за отплату дугова 96.494   96.494 

       УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 3.411.122   3.411.122 

     

 
Раздио 1:Општинска административна служба 

   

 
1.6.Одјељење за стамбено-комуналне послове 

   

     411 1.Текући расходи 

   

 
1.1.Расходи за лична примања 

   411100 расходи за бруто плате 261.861 

 

261.861 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 81.059 

 

81.059 

       УКУПНО       

  Расходи за лична примања 342.920   342.920 

     412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга 

   412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга 188.700 

 

188.700 

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 3.700  3.700 

412300 расходи за режијски материјал 4.000  4.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 18.500  18.500 

412445 *расходи за материјал за потребе комуналних служби 3.500  3.500 

412449 *расходи за остали специјални материјал 15.000  15.000 

412500 расходи за текуће одржавање 189.000  189.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 4.900  4.900 

412700 расходи за стручне услуге 3.500  3.500 

412800 расходи за услуге одржавања јавних површина 1.120.000  1.120.000 

412813 *расходи за услуге чишћења јавних површина 600.000  600.000 

412814 *расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним 

површинама 

500.000  500.000 

412819 *расходи за остале услуге одржавања јавних површина- 

азил 

20.000  20.000 



Датум: 17.03.2011. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ  Број: 1 - Страна: 15 

 

412900 остали непоменути расходи 43.650 

 

43.650 

 
УКУПНО       

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 1.572.250   1.572.250 

       УКУПНО       

  Текући трошкови (1.1.+1.2.) 1.915.170   1.915.170 

     511 2.Издаци за нефинансијску имовину 

   

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

   511100 издаци за изградњу и прибављ. обј.-заштићени подстанари 50.000 

 

50.000 

511100 издаци за ширење уређених зелених површина 30.000 

 

30.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 34.000 

 

34.000 

511320 *издаци за набавку канцеларијске опреме, алата и инвентара 
4.000 

 

4.000 

511375 *издаци за набавку комуналне опреме 30.000 

 

30.000 

511500 издаци за биолошку имовину- саднице 10.000 

 

10.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину (ЛЕАП) 60.000 

 

60.000 

 
УКУПНО       

 
Издаци за произведену сталну имовину 184.000 

 

184.000 

  УКУПНО       

  Издаци за нефинансијску имовину 184.000   184.000 

       УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 2.099.170   2.099.170 

       Раздио 1:Општинска административна служба       

  1.7.Одјељење за борачко инвалидску заштиту       

     411 1.Текући расходи 

   

 
1.1.Расходи за лична примања 

   411100 расходи за бруто плате 167.477 

 

167.477 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 51.131 

 

51.131 

       УКУПНО       

  Расходи за лична примања 218.608   218.608 

     412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга 

   
412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга 3.000 

 

3.000 

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 

412900 остали непоменути расходи 1.000 

 

1.000 

 
УКУПНО       

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 10.500   10.500 

     416 1.3.Дознаке  

   416122 дознаке грађанима- стипендије 152.000 

 

152.000 

 

дознаке- помоћи за т. смјештаја за ППБ и РВИ 20.000 

 

20.000 

 
УКУПНО       

 
Дознаке 172.000   172.000 

       УКУПНО       

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.) 401.108   401.108 
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2.Издаци за нефинансијску имовину 

   511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

   511300 издаци за набавку постројења и опреме 3.000 

 

3.000 

 
УКУПНО       

 
Издаци за произведену сталну имовину 3.000 

 

3.000 

  УКУПНО       

  Издаци за нефинансијску имовину 3.000   3.000 

       УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 404.108   404.108 

       Раздио 1:Општинска административна служба       

  1.8.Одјељење за финансије       

     
411 1.Текући расходи 

   

 
1.1.Расходи за лична примања 

   411100 расходи за бруто плате 174.191 

 

174.191 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 51.631 

 

51.631 

     
  УКУПНО       

  Расходи за лична примања 225.822   225.822 

     412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга 

   
412200 

расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих услуга 3.000 

 

3.000 

412300 расходи за режијски материјал 4.020 

 

4.020 

412500 расходи за текуће одржавање 500 

 

500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.000 

 

3.000 

412700 расходи за стручне услуге 7.700 

 

7.700 

412900 остали непоменути расходи 7.610 

 

7.610 

 
УКУПНО       

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 25.830 

 

25.830 

  УКУПНО       

  Текући трошкови (1.1.+1.2.) 251.652   251.652 

     
511 2.Издаци за нефинансијску имовину 

   

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

   511300 издаци за набавку постројења и опреме 3.000 

 

3.000 

 
УКУПНО       

 
Издаци за произведену сталну имовину 3.000 

 

3.000 

  УКУПНО       

  Издаци за нефинансијску имовину 3.000   3.000 

       УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 254.652   254.652 

       Раздио 1.Општинска административна служба       

  
1.9.Одјељење за инспекцијске и  послове комуналне 

полиције       

     411 1.Текући расходи 

   

 
1.1.Расходи за лична примања 

   411100 расходи за бруто плате 367.045 

 

367.045 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 87.399 

 

87.399 

       УКУПНО       

  Расходи за лична примања 454.444   454.444 
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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 3.000 

 

3.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 8.500 

 

8.500 

412700 расходи за стручне услуге 1.000 

 

1.000 

412900 остали непоменути расходи 15.000 

 

15.000 

 
УКУПНО       

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 39.700   39.700 

       УКУПНО       

  Текући трошкови (1.1.+1.2.) 494.144   494.144 

     511 2.Издаци за нефинансијску имовину 

   

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

   511300 издаци за набавку постројења и опреме 3.000 

 

3.000 

 
УКУПНО       

 
Издаци за произведену сталну имовину 3.000 

 

3.000 

  УКУПНО       

  Издаци за нефинансијску имовину 3.000   3.000 

       УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 497.144   497.144 

       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  336.965 

 

336.965 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 107.162 

 

107.162 

  УКУПНО       

  Расходи за лична примања 444.127 

 

444.127 

     412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга 

   
412200 

расходи по основу утрошка енергије, комуналних и 

комуникационих услуга 16.600 1.500 18.100 

412300 расходи за режијски материјал 5.200 1.000 6.200 

412500 расходи за текуће одржавање 4.315 5.280 9.595 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 12.500 2.000 14.500 

412700 расходи за стручне услуге 14.900 1.000 15.900 

412900 остали непоменути расходи 19.300 2.000 21.300 

 
УКУПНО       

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 72.815 12.780 85.595 

     416 1.3. Дознаке на име социјалне заштите 

 

  

 416100 дознаке грађанима 

   

 

*облици социјалне заштите 972.291 29.520 1.001.811 

 
УКУПНО   

  

 
Дознаке на име социјалне заштите 972.291 29.520 1.001.811 

  УКУПНО       

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 1.489.233 42.300 1.531.533 

     511 2.Издаци за нефинансијску имовину 

   

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину 
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511300 издаци за набавку постројења и опреме 

 

5.000 5.000 

 
УКУПНО   

  

 
Издаци за произведену сталну имовину 

 

5.000 5.000 

          

       УКУПНИ РАСХОДИ 1.489.233 47.300 1.536.533 

       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  503.281 7.296 510.577 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 195.842 

 

195.842 

  УКУПНО       

  Расходи за лична примања 699.123 7.296 706.419 

     412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга 

   
412200 

расходи по основу утрошка енергије, комуналних и 

комуникационих услуга 

 

45.904 45.904 

412300 расходи за режијски материјал 

 

88.600 88.600 

412500 расходи за текуће одржавање 

 

4.000 4.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 

 

8.200 8.200 

412700 расходи за стручне услуге 

 

4.500 4.500 

412900 остали непоменути расходи 

 

6.500 6.500 

 
УКУПНО       

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга   157.704 157.704 

  УКУПНО       

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 699.123 165.000 864.123 

     511 2.Издаци за нефинансијску имовину     

 

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

   511300 издаци за набавку постројења и опреме 

 

10.000 10.000 

 
УКУПНО   

  
  Издаци за произведену сталну имовину 

 

10.000 10.000 

       УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 699.123 175.000 874.123 

       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 1.270 846 2.116 

  УКУПНО       

  Расходи за лична примања 1.270 846 2.116 

     412 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга 

   
412200 

расходи по основу утрошка енергије, комуналних и 

комуникационих услуга 22.671 

 

22.671 

412300 расходи за режијски материјал 5.160 1.500 6.660 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 409 

 

409 

412500 расходи за текуће одржавање 1.000 

 

1.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 4.367 1.950 6.317 

412700 расходи за стручне услуге 3.135 832 3.967 
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412900 остали непоменути расходи 6.176 

 

6.176 

 
УКУПНО       

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 42.918 4.282 47.200 

     
  УКУПНО       

  Текући расходи (1.1.+1.2) 44.188 5.128 49.316 

     511 2.Издаци за нефинансијску имовину 

 

  

 

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

   511200 издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање 10.000 

 

10.000 

511300  издаци за набавку постројења и опреме    14.872 14.872 

 
УКУПНО 

     Издаци за произведену сталну имовину 10.000 14.872 24.872 

       УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 54.188 20.000 74.188 

       Раздио 2. Буџетски корисници       

  2.4. Техничка школа       

     411 1.Текући расходи 

   

 
1.1.Расходи за лична примања 

   411100 расходи за бруто плате- суфинанс. приправника 3.967 63.500 67.467 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  5.455 5.150 10.605 

  УКУПНО       

  Расходи за лична примања 9.422 68.650 78.072 

     412 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга 

   
412200 

расходи по основу утрошка енергије, комуналних и 

комуникационих услуга 30.370 3.400 33.770 

412300 расходи за режијски материјал 4.996 3.810 8.806 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 

 

800 800 

412500 расходи за текуће одржавање 1.564 1.090 2.654 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.500 2.620 4.120 

412700 расходи за стручне услуге 3.650 1.340 4.990 

412900 остали непоменути расходи 570 3.640 4.210 

 
УКУПНО   

  

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 42.650 16.700 59.350 

     

 
1.3. Грантови 

   415200 помоћ синдикату 

 

150 150 

 
УКУПНО       

 
текући грантови 

 

150 150 

  УКУПНО       

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3) 52.072 85.500 137.572 

     511 2.Издаци за нефинансијску имовину 

   

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

   511200 издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање 10.000 6.000 16.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме    10.000 10.000 

 
УКУПНО 

 

    

  Издаци за произведену сталну имовину 10.000 16.000 26.000 

   

  

   УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 62.072 101.500 163.572 
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  Раздио 2. Буџетски корисници        

  2.5. Центар средњих школа       

     411 1.Текући расходи 

   

 
1.1.Расходи за лична примања 

   411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  808 1.200 2.008 

  УКУПНО       

  Расходи за лична примања 808 1.200 2.008 

   

  

 412 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга 

   
412200 

расходи по основу утрошка енергије, комуналних и 

комуникационих услуга 26.400 2.000 28.400 

412300 расходи за режијски материјал 6.260 

 

6.260 

412500 расходи за текуће одржавање 3.400 

 

3.400 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 2.500 2.000 4.500 

412700 расходи за стручне услуге 3.910 3.100 7.010 

412900 остали непоменути расходи 2.580 6.300 8.880 

 
УКУПНО       

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 45.050 13.400 58.450 

       УКУПНО       

  Текући расходи (1.1.+1.2) 45.858 14.600 60.458 

     
511 2.Издаци за нефинансијску имовину 

   

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

   
511200 издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање 10.000 3.000 13.000 

511300  издаци за набавку постројења и опреме    3.400 3.400 

 
УКУПНО 

 

    

  Издаци за произведену сталну имовину 10.000 6.400 16.400 

       УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 55.858 21.000 76.858 

       Раздио 2. Буџетски корисници        

  2.6. Средња музичка школа       

     412  Расходи по основу кориштења роба и услуга 

 

  

 
412200 

расходи по основу утрошка енергије, комуналних и 

комуникационих услуга 8.500 

 

8.500 

412300 расходи за режијски материјал 1.500 

 

1.500 

412900 остали непоменути расходи 2.000 

 

2.000 

 
УКУПНО       

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 12.000 

 

12.000 

  УКУПНО       

  Текући расходи  12.000 

 

12.000 

            УКУПНИ РАСХОДИ  12.000 

 

12.000 

       Раздио 2. Буџетски корисници        

  2.7. Територијална ватрогасна јединица       

     411 1.Текући расходи 

   

 
1.1.Расходи за лична примања 

   411100 расходи за бруто плате  374.310 

 

374.310 
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411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 133.386 

 

133.386 

  УКУПНО       

  Расходи за лична примања 507.696 

 

507.696 

    

  

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга 

   
412200 расходи по основу утрошка 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 

 

4.000 4.000 

412900 остали непоменути расходи 

 

32.500 32.500 

 
УКУПНО       

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 

 

88.000 88.000 

     511 2.Издаци за нефинансијску имовину 

   

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

 

  

 511300  издаци за набавку постројења и опреме  112.000   112.000 

 
УКУПНО 

     Издаци за произведену сталну имовину 112.000 

 

112.000 

       УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 619.696 88.000 707.696 

       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 10.550 965 11.515 

412300 расходи за режијски материјал 1.845 1.953 3.798 

412500 расходи за текуће одржавање 692 100 792 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.000 1.271 4.271 

412700 расходи за стручне услуге 1.447 690 2.137 

412900 остали непоменути расходи 1.166 1.600 2.766 

 
УКУПНО         

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 18.700 6.579 25.279 

  УКУПНО        

  Текући расходи  18.700 6.579 25.279 

   

  

 511 2.Издаци за нефинансијску имовину 

   

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

   511200 издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање 10.000 

 

10.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме  2.000 5.500 7.500 

 
УКУПНО        

  Издаци за произведену сталну имовину 12.000 5.500 17.500 

     

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 30.700 12.079 42.779 

       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 

 

1.000 1.000 

  УКУПНО       

  Расходи за лична примања   1.000 1.000 
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412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга 

   
412200 

расходи по основу утрошка енергије, комуналних и 

комуникационих услуга 11.500 

 

11.500 

412300 расходи за режијски материјал 2.600 

 

2.600 

412500 расходи за текуће одржавање 4.000 

 

4.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 4.500 2.000 6.500 

412700 расходи за стручне услуге 3.000 2.500 5.500 

412900 остали непоменути расходи 2.200 3.500 5.700 

 
УКУПНО        

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 27.800 8.000 35.800 

  УКУПНО        

  Текући расходи  27.800 9.000 36.800 

     
511 2.Издаци за нефинансијску имовину 

 

  

 

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину 

 

  

 511200 издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање 20.000 

 

20.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме  5.000 1.000 6.000 

 
УКУПНО  

     Издаци за произведену сталну имовину 25.000 1.000 26.000 

       УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 52.800 10.000 62.800 

       Раздио 2.        

  2.10.  РАСХОДИ БУЏЕТА       

Економ.   Расходи  расходи Консоли. 

код опис Буџета буџ. корис. Расходи 

  
2011 из вл.сред 

 Буџета 

2011 

1 2 3 4 5(3+4) 

     412 1.Текући расходи буџета 

   

 
1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга 

   412700 трошкови сервисирања кредита за ст.запошљав. 22.065 

 

22.065 

412700 
трошкови сервисирања кредита из отплате кредита за 

стимул. запошљавање 13.933 

 

13.933 

412700 трошкови банкарских услуга 4.000 

 

4.000 

  

   

 
УКУПНО       

 
Расходи по основу кориштења роба и услуга 39.998 

 

39.998 

     413 1.2.Расходи финансирања 

   413300 камата на кредите 236.138 

 

236.138 

 
УКУПНО       

 
Расходи финансирања 236.138 

 

236.138 

  УКУПНО       

  Текући расходи  БУЏЕТА(1.1.+1.2.) 276.136 

 

276.136 

     414 1.3.Субвенције 

   414100 Субвенције 

   

 

Центар за информисање и културу 400.000 

 

400.000 

 

Дом младих 167.000 

 

167.000 

 

Требињеспорт 170.000 

 

170.000 

 

Агенција за развој малих и средњих предузећа 115.000 

 

115.000 

 

Туристичка организација Требиње 74.171   74.171 

 
УКУПНО    

  

 
Субвенције 926.171 

 

926.171 

     415 1.4.Грантови 
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415200 Мјесне заједнице 20.000   20.000 

     415200 Намјенска издвајања парламентарним странкама 40.000 

 

40.000 

 

Средства за финансирање спорта 500.000 

 

500.000 

 

Дом ученика 50.000 

 

50.000 

 

Ватрогасно друштво-Ластва 75.000 

 

75.000 

 

Црвени крст 80.000 

 

80.000 

 

Добровољни даваоци крви 7.500 

 

7.500 

 

Дом здравља 160.000 

 

160.000 

 

Општинска борачка организација 57.000 

 

57.000 

 

Удружење логораша регије Требиње   8.000 

 

8.000 

 

Удружење пензионера 25.000 

 

25.000 

 

Удружење националних мањина Требиње 6.000 

 

6.000 

 

Удружење избјеглих лица из Хрватске "Повратак" 3.000 

 

3.000 

 

Удружење повратника 3.318 

 

3.318 

 

Савез слијепих Требиње 3.000 

 

3.000 

 

Удружење параплегичара Требиње 4.000 

 

4.000 

 

Савез инвалида рада 5.000 

 

5.000 

 

Удружење ампутираца 3.000 

 

3.000 

 

Удружење иноватора 3.000 

 

3.000 

 

Студентски центар Требиње 10.000   10.000 

  

      

 
Укупно 1.042.818 0 1.042.818 

     415200 Грант по споразуму о заједничкој сарадњи опш. 60.000 

 

60.000 

 

грант за основне школе  (суфинансирање приправника) 7.934 

 

7.934 

  

      

 
Укупно 67.934 0 67.934 

  УКУПНО       

  ГРАНТОВИ  1.130.752 0 1.130.752 

   

  

 

 
1.5.Капитални грантови 

   415200 Ватрогасно друштво Ластва 28.000 

 

28.000 

 

Општа болница Требиње 50.000 

 

50.000 

 

Дом здравља Требиње 7.500 

 

7.500 

 
УКУПНО       

 
 Капитални грантови 85.500 

 

85.500 

       УКУПНО       

  СУБВЕНЦИЈЕ И ГРАНТОВИ (1.3.+1.4.+1.5.) 2.142.423 

 

2.142.423 

     611 2.Издаци за финансијску имовину 

   

 

Издаци за финансијску имовину 

   611400 издаци за дате зајмове (стимулативно кредитирање) 626.909 

 

626.909 

611400 издаци за дате зајмове (од отплате кредита за стимул. 

запошљавање) 395.862 

 

395.862 

  УКУПНО       

  Издаци за финансијску имовину 1.022.771 

 

1.022.771 

     621 3.Издаци за отплату дугова 

   

 

Издаци за отплату дугова 

   621300 издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 739.537 

 

739.537 

 
УКУПНО       

 
Издаци за отплату дугова 739.537 

 

739.537 
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УКУПНО 

     Издаци за фин.имовину и отплату дугова 1.762.308 0 1.762.308 

       УКУПНО БУЏЕТ  4.180.867 0 4.180.867 

     

 
УКУПНО 

     Раздио 2 (БУЏЕТ И КОРИСНИЦИ) 7.256.537 474.879 7.731.416 

       РАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА 18.103.557 474.879 18.578.436 

 
Буџетска резерва 31.933 

 

31.933 

          Економ.   Расходи  расходи Консоли. 

код опис Буџета буџ. корис. Расходи 

  
2011 из вл.сред 

 Буџета 

2011 

1 2 3 4 5(3+4) 

 
УКУПНО 

   

 
Раздио 1 (АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА) 10.847.020 

 

10.847.020 

 
Раздио 2 (БУЏЕТ И КОРИСНИЦИ) 7.256.537 474.879 7.731.416 

  Буџетска резерва 31.933   31.933 

       РАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА 18.135.490 474.879 18.610.369 

 

 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

КОНСОЛИДОВАНОГ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ ЗА 2011.ГОДИНУ 

Функције        Опис функције Буџет 2011 
Структура 

% 

Конс. Буџет 

2011 

Структурa 

% 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 5.139.841 31,64 5.139.841 30,74 

300 ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ 828.196 5,10 916.196 5,48 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 2.486.382 15,31 2.486.382 14,87 

500 ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ 1.395.000 8,59 1.395.000 8,34 

600 СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛ. 1.340.284 8,25 1.340.284 8,02 

700 ЗДРАВСТВО 233.500 1,44 233.500 1,40 

800 РЕКРЕАЦИЈА,КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА 1.849.300 11,38 1.871.379 11,19 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 1.220.201 7,51 1.537.701 9,20 

1000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 1.752.051 10,79 1.799.351 10,76 

     
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНО ПО ФУНКЦИЈИ 16.244.755 100,00 16.719.634 100,00 

РЕЗЕРВА 31.933 

 

31.933 

 расходи који нису функционално  1.858.802 

 

1.858.802 

 класификовани (класа 6) 

    
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 18.135.490 

 

18.610.369 
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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 09.03.2011. 

године, донијела је 

О Д Л У К У  

о извршењу Буџета Општине Требиње 

за 2011. годину 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописује се начин извршења 

Буџета Општине Требиње за 2011.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 

12.915.514 КМ, издатке за нефинансијску имовину 

3.329.241 КМ, издатке за финансијску имовину 

1.022.771 КМ, отплату дугова 836.031 КМ и 

буџетску резерву 31.933 КМ, а што укупно износи 

18.135.490 КМ. 

Средства из властитих извора буџетских 

корисника у укупном износу од 474.879 КМ  

расподјељују се на текуће трошкове 416.107 КМ  и 

на издатке за нефинансијску имовину 58.772 КМ. 

Консолидована средства Буџета и корисника 

укупно износе 18.610.369 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 за набавку нефинансијске 

имовине у сталним средствима – капитална 

улагања и  буџетских средстава за субвенције и 

грантове вршиће се по добијању сагласности 

Начелника Општине на план утрошка тих 

средстава. 

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, 
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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 

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, заједно са годишњим 

финансијским извјештајем а најкасније до краја 

фебруара текуће године.  

Јавне установе из претходног става дужне су 

омогућити Интерној контроли – Интерном 

ревизору АС Општине Требиње увид и контролу 

над средствима које установа користи из Буџета 

као и над средствима властитих прихода о чему ће 

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. 

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. 

Буџет ће се извршавати по сљедећим приори-

тетима: 

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. 
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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. 

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:09-013-42/11 

Датум:09.03.2011. 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), 

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 09.03.2011. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о Плану  утрошка средстава општине Требиње  

прикупљених по основу примјене  

Закона о заштити од пожара 

Члан 1. 

Усваја се План утрошка средства општине 

Требиње прикупљених по основу примјене Закона 

о заштити од пожара за 2011. годину. 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је План утрошка 

средстава општине Требиње прикупљених по 

основу примјене Закона о заштити од пожара за 

2011. годину.  

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-46/11 

Датум:09.03.2011. 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 09.03.2011.  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  765 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 инфрастру-

ктуре, 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 3/10). 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-47/11 

Датум:09.03.2011. 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), 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 

09.03.2011. године донијела је  
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О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању базне цијене за 2011. годину 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се базна цијена трошкова 

уређења градског грађевинског земљишта за 2011. 

годину.  

Члан 2. 

Базна цијена трошкова уређења грађевинског 

земљишта износи 76,50 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 2010. 

годину („Службени гласник Општине Требиње“, 

број 3/10 ). 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-48/11 

Датум:09.03.2011. године  

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

На основу члана 18. став 1. алинеја 2. и члана 30. 

став 1. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04 и 42/05), члана 9. став 3. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 5/93, 15/96, 110/03 и 

33/08) 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 

09.03.2011. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о усвајању Стратегије развоја социјалне 

заштите у општини Требиње 2011-2016. 

Члан 1. 

Скупштина општине Требиње усваја Стратегију 

развоја социјалне заштите у општини Требиње 

2011-2016. 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Стратегија развоја 

социјалне заштите у општини Требиње 2011-2016. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-49/11 

Датум:09.03.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

На основу члана 31. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 

8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), члана 98. 

Пословника Скупштине општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 

3/06, 13/06, 7/07, 7/08), Скупштина општине 

Требиње, на сједници одржаној 09.03.2011.године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени Плана заштите од пожара 

општине Требиње 

 

Члан 1. 

Усваја се измјена Плана заштите од пожара 

општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“ број 4/04 и 7/08), и то на тај начин што 

се, у поглављу Процјена угрожености од пожара, а 

у тачки 1.1.10. на 35 страни у дијелу који 

дефинише број професионалних ватрогасаца број 

„30“ се мијења са „35“. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-52/11 

Датум:09.03.2011. 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) 

Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 09.03.2011. године, донијела је 

О Д Л У К У  

о усвајању Програма уређења грађевинског 

земљишта за 2011. годину 

Члан 1. 

Скупштина општине Требиње усваја Програм 

уређења грађевинског земљишта за 2011. годину. 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Програм уређења 

грађевинског земљишта за 2011. годину.  

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-53/11 

Датум:09.03.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 
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ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2011. ГОДИНУ 

Увод 

Програм уређења  и опремања  грађевинског земљишта  са финансијским планом за 2011. годину (у 

даљем тексту Програм) обухвата уређивање и опремање грађевинског земљишта на територији  општине 

Требиње, тј. улагања у припрему и изградњу капиталних објеката. 

Програм се заснива на рјешењима и условима садржаним у законима, одлукама и прописима којима се 

уређују односи у области грађевинског земљишта  и грађења. 

Врсту и обим програмских задатака опредјељују: Буџет Општине Требиње за 2011. годину, те стање 

реализације инвестиција и изградње објеката комуналне инфраструктуре чија реализација траје више 

година, стање израде започете планске и техничке документације. 

Основна опредјељења Програма су: 

Рационално коришћење грађевинског земљишта и боље искоришћење постојећих капацитета 

инфраструктурних система; 

Полазећи од наведених циљева, података о стању радова и материјалних оквира за реализацију 

Програма, Програм садржи избор приоритетних објеката комуналне инфраструктуре и планиране 

активности које су утврђене по следећим основним критеријумима: 

- завршетак и довођење у функцију објеката чија је изградња у току; 

- одржавање континуитета изградње комуналних објеката значајних за развој града у цјелини; 

- изградња нових објеката и доградња постојећих који су неопходни за реализацију стамбене и друге 

изградње на започетим и новим локацијама; 

- израда планске и техничке документације за просторе и објекте чија је реализација извјесна, као 

припрема за реализацију Програма у наредним годинама. 

I - ПРОГРАМ ПРИПРЕМАЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Припремање грађевинског земљишта за изградњу обухвата: 

Прибављање просторно-планске документације као основе за  привођење намјени грађевинског 

земљишта; 

Прибављање земљишта у корист Општине Требиње, које обухвата рјешавање имовинско-правних 

односа, у оквиру  којих  се  врши исплата накнаде за одузету имовину, ради изградње комуналне 

инфраструктуре и саобраћајница на локацијама чија је реализација започела у претходном периоду и на 

новим локацијама гдје изградња исте тек треба да почне.   

1. 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 (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; 

Планови чија је реализација од значаја за развој општине; 

Други планови и студије за чију се израду укаже посебна потреба, и то: израда проведбених планова  за 

саобраћајне и  инфраструктурне системе од којих као један од најзначајнијих издвајамо студију 

изводљивости канала Стари град. 

Програмом се предвиђају активности и планирају потребна средства за прибављање  Планова, и то: 

 Планови који су у фази израде–стечене обавезе, студије 

изводљивости, пројектне припреме 

170.000,00 КМ 

(буџет) 
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2. 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 код надлежних органа. 

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“: 

 Куповина земљишта 450.000,00 КМ 

(буџет) 

II - ПРОГРАМ ОПРЕМАЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Програм обухвата изградњу објеката и мреже водоснабдијевања, објеката за регулацију оборинских вода, 

изградњу објеката фекалне канализације, изградњу саобраћајница и секундарно уређивање земљишта, 

као и уређење околине. 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:  

Обезбјеђење сигурности снабдијевања града водом за пиће као и обезбјеђење нових количина воде 

(изградња цјевовода, резервоари са црпним станицама и др.);  

Изградња и реконструкција објеката, система водоснабдијевања, односно наставак изградње капиталних 

објеката чија се изградња реализује кроз више година;  

Наставак изградње и реконструкције објеката канализационог система;  

Припрема и изградња саобраћајница на приоритетним правцима; 

Припрема урбанистичке и техничке документације за објекте водовода, канализације и саобраћајница. 

Ови објекти и мрежа могу бити примарног или секундарног карактера, у зависности од капацитета као и 

значаја у систему. Примарни објекти комуналне инфраструктуре дефинишу се средњорочним и 

годишњим програмима уређивања грађевинског земљишта, гдје се планира обим радова, динамика 

реализације као и потребна средства, а секундарна мрежа инфраструктуре дефинише се инвестиционим 

програмима локација и планира у складу са интересом инвеститора за изградњу.                                                       

1. Изградња објеката и мреже водоснабдијевања 

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

Водовод ГАП 
Изградња система надзора и управљања водоводом 

Требиње-фаза 1 

50.000,00 КМ 

( накнаде ) 

21.000,00 КМ 

(грант ГАП-а) 

Водовод  Грант (за извођење радова у складу са апликацијом) 
90.000,00 КМ  

(накнаде) 

2. Изградња објеката за регулацију оборинских вода 

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

Хрупјела УТ услови, израда пројекта, прибављање грађ. дозволе, 
11.000,00 КМ 

(накнаде) 

Војводе Синђелића 

(Машић, Гудељ) 
УТ услови, израда пројекта, прибављање грађ. дозволе, 

11.000,00 КМ 

(накнаде) 
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Канал у Чичеву 
УТ услови, израда пројекта, прибављање грађ. дозволе, са 

извођењем радова 
25.000,00 КМ 

(накнаде) 

Канал у селу 

Расовац 

УТ услови, израда пројекта, прибављање грађ. дозволе, са 

извођењем радова 
25.000,00 КМ 

(накнаде) 

Канал „Око“ 
УТ услови, израда пројекта, прибављање грађ. дозволе, са 

извођењем радова 
20.000,00 КМ 

(накнаде) 

Канал у насељу 

Подгљивље 

УТ услови, израда пројекта, прибављање грађ. дозволе, са 

извођењем радова 
25.000,00 КМ 

(накнаде) 

3. Изградња објеката фекалне канализације 

     Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Горица Изградња секундарних колектора  
80.000,00 КМ 

(накнаде) 

МЗ Горица Доградња и реконструкција секундарних колектора 
90.000,00 КМ 

(накнаде) 

Водовод Грант за пречистач 
25.000,00 КМ 

(накнаде) 

Нова улица у Засад 

пољу 
Извођење радова 

80.000,00 КМ 

(накнаде) 

Растоци УТ услови, израда пројекта, прибављање грађ. дозволе, 
11.500,00 КМ 

(накнаде) 

Црнач УТ услови, израда пројекта, прибављање грађ. дозволе, 
11.500,00 КМ 

(накнаде) 

4. Уређење околине 

     Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

Мокри Долови Извођење радова 
62.000,00 КМ 

(буџет) 

Игралиште код 

школе у Горици 
Израда и ревизија пројекта и извођење радова   

18.300,00 КМ 

(буџет) 

Игралиште Бањевци Израда и ревизија пројекта 
3.300,00 КМ 

(буџет) 

Ул.В.Гаћиновића  Израда пројекта и извођење радова 
5.500,00 КМ 

(буџет) 

УЛ. Нићифора 

Дучића 
Израда пројекта и извођење радова 

6.500,00 КМ 

(буџет) 

Околно уређење око 

новоизграђене 

зграде „Луч“ 

УТ услови, израда пројекта, прибављање грађ. дозволе, 
5.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Тина, паркинг 

око борачке зграде 
УТ услови, израда пројекта, прибављање грађ. дозволе, 

5.000,00 КМ 

(буџет) 

Околно уређење 

дијела насеља 

Виногради-Блок 4 

УТ услови, израда пројекта, прибављање грађ. дозволе, 
4.680,00 КМ 

(буџет) 

III - ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ НЕДОСТАЈУЋЕ КОМУНАЛНЕ, ЕЛЕТКРО И ПУТНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ У ПОСТОЈЕЋИМ НАСЕЉИМА 

Овај дио Програма обухвата изградњу комуналног објекта (гробља), изградњу јавне расвјете, тротоара и 

тргова, електрификацију насеља, као и стечене обавезе на изградњи, односно наставку изградње 

недостајуће путне инфраструктуре у постојећим насељима, као и на сеоским локалитетима. 



Број: 1 - Страна: 32   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ Датум: 17.03.2011. 

 

1. Изградња јавне расвјете, тротоара и тргова 

     Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

ЈР Улица 

Војвођанска 
УТ услови,израда пројекта, прибављање грађ. дозволе, 

2.200,00 КМ 

(буџет) 

Тротоар од 

насеља 

Подгљивље до 

Мандића пумпе 

Наставак извођења радова 
62.300,00 КМ 

(буџет) 

ЈР Врпоље-

Загора 
Набавка материјала са прикључком 

3.500,00 КМ 

(буџет) 

Тротоар у ул. 

Шумадијској 
УТ услови, израда пројекта, прибављање грађ. дозволе, 

2.200,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Тина, 

пјешачка стаза 
Израда пројекта и извођење радова на пјешачкој стази 

12.000,00 КМ 

(буџет) 

ЈР Јужна капија 

Старог града 
Извођење радова, набавка материјала са прикључком 

2.500,00 КМ 

(буџет) 

ЈР Растоци-

Придворци 
Наставак радова 

42.000,00 КМ 

(буџет) 

ЈР Бањевци Израда пројекта и извођење радова  
60.000,00 КМ 

(буџет) 

ЈР Долови Извођење радова 
12.000,00 КМ 

(буџет) 

ЈР Јасен УТ услови, израда пројекта, прибављање грађ. дозволе, 
2.000,00 КМ 

(буџет) 

ЈР Чварићи-

Угарци 

Израда пројекта, извођење радова, набавка материјала са 

прикључком 
17.200,00 КМ 

(буџет) 

ЈР Струјићи Набавка материјала 
2.000,00 КМ 

(буџет) 

ЈР Хрупјела Набавка материјала  
1.500,00 КМ 

(буџет) 

2. Изградња гробља 

     Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

Бањевци Извођење радова 
 80.000,00 КМ 

(буџет) 

3. Остали објекти 

     Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

Дом на Моску УТ услови, израда пројекта, прибављање грађ. дозволе, 
3.300,00 КМ 

(буџет) 

Село Рапти Електрификација 
15.000,00 КМ 

(буџет) 

Дом младих 

 
Реконструкција крова и бине са израдом пројекта 

30.000,00 КМ 

(буџет) 

Јужна капија 

Старог града 
Прикључак за хидраулични потисни клип 

1.500,00 КМ 

(буџет) 

Капитална 

улагања у 

градске фасаде 

Реконструкција фасада 
40.000,00 КМ 

(буџет) 
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4. Реконструкција и инвестиционо одржавање путева 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТ. ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА Буџет/11 

МЗ Центар 

Ул. Сватовска 14.000,00 

Тротоар на мосту Андрића 40.000,00 

МЗ Хрупјела 

Пелимска улица 24.400,00 

Улица у насељу Хрупјела 3.510,00 

Улица Бадема у насељу Хрупјела 3.510,00 

Сунчана улица (насеље Сунчани бријег) 50.000,00 

МЗ Горица  

Ул. Старине Новака 15.000,00 

Ул. Серафима Перовића 25.000,00 

Ул. у Блоку 3 (наставак на Старине Новака) 45.767,84 

Ул. Милентија Перовића 10.000,00 

Ул. Ђурђевданска 45.000,00 

Ул. Богдана Зимоњића 20.000,00 

Ул. у Горици код школе             121.000,00 

Блок 3 65.000,00 

Ул. у насељу Бањевци 5.000,00 

Ул. код комуналног 5.600,00 

Ул. Терзије 1 3.500,00 

Ул. Терзије 2 3.500,00 

Ул. у насељу Богданића До 3.500,00 

Ул. Филипа Вишњића 3.500,00 

Ул. код куће Кучинара 18.000,00 

Ул. код куће Самарџића 15.850,00 

Ул. код куће Нога 24.000,00 

Ул. Леонтија Нинковића   2.340,00 

Блок 2 и 4              226.172,67 

МЗ Засад 

Улица „Луч“ 120.000,00 

Грбеши-Беговића кула 9.824,88 

МЗ Горње Полице 

Пут у насељу Лушац 10.000,00 

Пут у насељу Вилин Долац 9.234,00 

Ул. Војводе Синђелића-крак 2 3.500,00 

МЗ Љубомир 

Пијавице 11.269,37 

МЗ Ластва 

Пут у селу Ластва 10.000,00 

МЗ Петрово Поље 

Пут за Манастир  у Петровом пољу 3.500,00 

 

IV ОБЈЕКТИ ДРУШТВЕНОГ СТНДАРДА 

 

Овај дио Програма подразумијева изградњу објеката за стамбено збрињавање Рома, гдје је Општина 

Требиње заједно са Министарством за људска права и избјеглице РС, потписала споразум о 

суфинансирању, заједно са грантом за вјерске објекте, које Одјељење распоређује према извјештају 

Комисије за вјерске објекте именоване од стране СО Требиње. 
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     Објекат Планиране услуге /радови Планирана средства: 

Стамбени објекти 

 

 

Извођење радова 
 67.773,00 КМ 

(буџет) 

Вјерски објекти  Грант 
100.000,00 КМ 

(буџет) 

 

Укупно за  инфраструктуру биће уложено 2.824.740,76 КМ. Од тога су: 

 

Буџетска средства: 2.269.740,76 КМ 

Накнаде: 555.000,00 КМ 

 

Број:09-013-53/11 

Датум:09.03.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 46. и  61. 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 09.03.2011. 

године донијела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о Регулационом плану „Источна обилазница“ 

(средишњи дио) 

 

I 

Доноси се Регулациони  план  „ Источна 

обилазница “ (у даљем тексту План). 

 

II 

План се састоји од: текстуалног и графичког 

дијела. 

 

Текстуални дио Плана садржи: 

 

А. Уводно образложење 

1. Увод 

2. Образложење 

3. Констатација о обавезности доношења 

Регулационог  плана 

4. Одлука о приступању изради  

5. Плански период 

6. Просторна цјелина 

7. Носилац припреме и носилац израде Плана 

8. Преглед информационо-документационе основе 

Плана 

 

Б. Стање организације, уређења и коришћења 

простора 

1. Постојеће стање 

  1.1. Локација  

  1.2. Природни услови 

      1.2.1. Географски положај, рељеф и 

хидрографија 

      1.2.2. Геолошки састав, грађа терена и 

инжињерско-геолошке карактеристике 

      1.2.3. Сеизмичке карактеристике 

 1.3. Намјена површина 

 1.4. Саобраћај  

 1.5. Хидротехника  

 1.6. Електроенергетска инфраструктура  

 1.7. Телекомуникације 

 1.8. Топлификација и гасификација  

 1.9. Животна средина  

2. Оцјена природних и створених услова  

 

Ц. Планирана изградња и општи урбанистичко 

– технички услови  

1. Инжињерско – геолошки услови 

2. Саобраћај  

  2.1. Урбанистичко – технички услови за 

саобраћај  

3. Хидротехника 

  3.1. Канализација  

  3.2. Одводњавање 

  3.3. Третман прикупљених оборинских вода 

4. Електроенергетика  

5. Телекомуникације 

6. Зелене површине  

7.  Заштита животне средине  

8. Мјере и средства противпожарне заштите на 

градилишту 

9. План парцелације  

 

Графички дио Плана садржи:  
 Извод из Урбанистичког плана „Требиње 2002-

2015“ 

1. Граница обухвата плана Р=1:1000 

2. План саобраћаја Р=1:1000 

3. План инфраструктуре-

хидротехника 

Р=1:1000 
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4. План инфраструктуре – 

електроенергетика и 

телекомуникације 

Р=1:1000 

5. План парцелације Р=1:1000 

6. План регулационих линија Р=1:1000 

 

III 

План је израдио „Институт за граћевинарство“ 

Д.О.О. Бања Лука Пословни центар „ИГ“ Требиње 

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:09-013-54/11 

Датум:09.03.2011. 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), 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 09.03.2011.године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Управног одбора ЈУ 

„Агенција за развој малих и средњих предузећа 

Општине Требиње“ 

 

I 

У Управни одбор именују се: 

1. Комнен Вуковић,  

2. Аника Радовановић и  

3. Мирјана Сушић.  

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-55/11 

Датум:09.03.2011. 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), 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 09.03.2011. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Управног одбора ЈУ 

Дјечији вртић „Наша радост“ Требиње, 

 

I 

У Управни одбор именују се: 

1. Милена Вучинић,  

2. Лана Вуковић,  

3. Миодраг Уљаревић,  

4. Милијана Миловић и  

5. Снежана Роган 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-55-1/11 

Датум:09.03.2011. 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), 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 09.03.2011. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Управног одбора ЈУ 

„Требињестан“ Требиње 

 

I 

У Управни одбор именују се: 

1. Здравко Влачић,  

2. Перо Јелачић и  

3. Мара Чихорић 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-55-2/11 

Датум:09.03.2011. 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), 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 09.03.2011.године, 

донијела је 
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О Д Л У К У 

о именовању чланова Управног одбора ЈУ 

Центар за информисање и културу Требиње  

I 

У Управни одбор именују се: 

1. Горан Вукоје,  

2. Ристо Вулић и  

3. Милосава Давидовић 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-55-3/11 

Датум:09.03.2011. 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), 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 09.03.2011. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Управног одбора ЈУ 

Центар за социјални рад Требиње   

I 

У Управни одбор именују се: 

1. Олга Рудакијевић,  

2. Весна Миљановић и  

3. Прокопије Поповић 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-55-4/11 

Датум:09.03.2011. 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), 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 09.03.2011. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ 

„Апотека“ Требиње    

I 

У Управни одбор именују се: 

1. Валерија Лакић,  

2. Мара Шутић и  

3. Радмила Тошић 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-55-5/11 

Датум:09.03.2011. 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), 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 09.03.2011.године, 

донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ 

„Дом здравља“ Требиње     

I 

У Управни одбор именују се: 

1. Вера Булут,  

2. Љиљана Перовић и  

3. Владимир Зиројевић 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-55-6/11 

Датум:09.03.2011. 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), 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 09.03.2011. 

године, донијела је 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Управног одбора ЈУ 

Туристичка организација Требиње 

I 

У Управни одбор именују се: 

1. Дубравка Мићуновић,  

2. Николина Иванковић и  

3. Мара Чихорић 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-55-7/11 

Датум:09.03.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 



Датум: 17.03.2011. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ  Број: 1 - Страна: 37 

 

На основу члана 51. Статута Општине Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број: 

8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), 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 09.03.2011. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Управног одбора ЈУ 

Требињеспорт Требиње  

I 

У Управни одбор именују се: 

1. Спасоје Радовић,  

2. Миленко Шараба и  

3. Дејан Бодирога 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-55-8/11 

Датум:09.03.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 121. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 51. 

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 09.03.2011.године, 

донијела је 

 

О  Д  Л  У   К  У 

о именовању чланова Комисије за пријем 

службеника Административне службе 

Општине Требиње 

 

Члан 1. 

У Комисију за пријем службеника у 

Административну службу Општине Требиње, 

ради попуне упражњених радних мјеста: 

 

1. "Самостални стручни сарадник за културу, 

спорт и физичку културу“ – 1 извршилац 

2. „Виши стручни сарадник – комунални 

полицајац“   – 1 извршилац 

 

Услови за вршење послова су:  

1. ВСС – друштвеног смјера, двије године радног 

искуства, положен стручни испит за рад у 

Административној служби,  

2. ВСС или ВШС, двије године радног искуства, 

положен стручни испит за рад у 

Административној служби, 

 

именују се: 

1. Марица Милановић, дипл.правник - службеник 

Административне службе Општине Требиње 

2. Слободанка Радовановић, дипл.економиста - 

службеник Административне службе Општине 

Требиње 

3. Ратомир Мијановић, дипл.правник. - листа 

стручњака коју је утврдила СО 

4. Младен Симић, дипл.социолог - листа 

стручњака коју је утврдила СО 

5. Предраг Милићевић, дипл.инж.електротехнике 

- листа стручњака коју је утврдила СО 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије дефинисан је Законом о 

локалној самоуправи. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-56/11 

Датум:09.03.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

Скупштина општине Требиње на сједници 

одржаној дана 09.03.2011. године, на основу члана 

51. Статута Општине Требиње („Службени 

гласник Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 

13/05, 3/08 и 5/10), у предмету споразумног 

утврђивања накнаде за земљиште узето за 

изградњу односно асфалтирање улице „Башчина“, 

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 споразумном утврђивању 

накнаде за земљиште означено као к.ч. број 

339/4 у површини од 1871 m² КО Горица право 

кориштења Шупљеглав Владимира сина Божа 

са 1/1 дијела, на којима је изграђена односно 

асфалтирана улица „Башчина“. Уговор о 

споразумном утврђивању накнаде ће се 

потписати са Шупљеглав (Божа) Владимиром, 

и исти ће се овјерити код нотарског 

службеника у Требињу. 

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Требиње“. 

 

Број:09-013-37-4/11 

Датум:09.03.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 
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На основу члана 15. до 18. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 11/95), члана 19. Одлуке о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Општине Требиње“, број 2/96) и члана 30. 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 09.03.2011. године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о вриједности бода за одређивање 

комуналне накнаде 

 

1. Утврђује се вриједност бода за одређивање 

комуналне накнаде по јединици мјере (m²) 

корисне површине простора за: 

- стамбене, производне и отворене корисне 

површине  0,00071 

- пословне просторе 0,00215 

2. Висина комуналне накнаде по јединици мјере 

корисне површине простора израчунава се на 

начин прописан Одлуком о комуналним 

дјелатностима. 

3. Бод по овом Закључку примјењује се од 

01.01.2011 године. 

4. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Требиње“. 

Број:09-013-44/11 

Датум:09.03.2011. 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 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 09.03.2011. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Прихвата се Информација о додјели кредита из 

средстава која су остварена по основу Закона о 

накнадама за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије и Закона о 

рударству за период 01.01. до 31.12.2010.године. 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:09-013-57/11 

Датум:09.03.2011. 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 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 09.03.2011. 

године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Прихвата се Информација о реализацији 

капиталних улагања по објектима у 2010. години. 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:09-013-58/11 

Датум:09.03.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

На основу члана 53. 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 09.03.2011. године донијела је  

 

П Р О Г Р А М     Р А Д А 

Скупштине општине Требиње 

за 2011. годину 

I 

Програмом рада Скупштине за 2011. годину 

утврђују се основни задаци Скупштине који 

произилазе из законом прописаних обавеза, 

утврђене политике и интереса грађана. 

Програм ће се прилогађавати стварним дру-

штвеним потребама и биће отворен за сва питања 

за која се у току године укаже потреба да се о 

њима расправља и заузме став. 

Предлагачи и обрађивачи материјала обавезни су 

да се придржавају датих рокова и да са овим 

програмом ускладе своје програме рада. 

II 

Скупштина општине Требиње ће на својим 

сједницама у 2011. години разматрати следеће 

тачке: 

А) ПРОГРАМИ, ИЗВЈЕШТАЈИ И 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

- План одржавања локалних путева, 

некатегорисаних путева и улица у општини 

Требиње за 2011.годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 

послове 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 
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- Измјене и допуне Плана заштите од пожара на 

подручју општине Требиње. 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Програм коришћења средстава остварених по 

основу Закона о накнадама за коришћење 

природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије и Закона о рударству за 

2011. годину. 

Обрађивач: Одјељење за финансије и Одјељење за 

просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Програм рада Цивилне заштите за 2011.годину. 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Програм уређења грађевинског земљишта за 

2011.годину. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Програм заједничке комуналне потрошње за 

2011.годину. 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 

послове 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Извјештај о реализацији програма заједничке 

комуналне потрошње за 2010.годину. 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 

послове 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Извјештај о реализацији Плана о одржавању 

локалних путева, некатегорисаних путева и 

улица у општини Требиње за 2010.годину. 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 

послове 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Информација о додјели кредита из средстава 

која су остварена по основу Закона о накнадама 

за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије и Закона о 

рударству за период од 01.01.2010. године до 

31.12.2010. године. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности, Одјељење за финансије, Чланови 

Кредитног одбора – представници општине 

Требиње 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Информација о стању безбједности на подручју 

општине Требиње 

Обрађивач: Центар јавне безбједности 

Предлагач: Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Програм развоја спорта општине Требиње за 

2011. годину. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: април 

 

- Појединачни програми рада јавних установа гдје 

је оснивач Општина Требиње. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности и јавне установе 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: април 

 

- Извјештај о раду Начелника Општине и 

одјељења Административне службе Општине 

Требиње. 

Обрађивач: Стручна служба Начелника 

Општине 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: април 

 

- Појединачни извјештаји о раду и резултатима 

финансијских пословања јавних установа чији је 

оснивач Општина Требиње за 2010.годину. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности и јавне установе 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: април 

 

- Информација о програмима одржаним у оквиру 

манифестације „Требињске љетне свечаности у 

2010.години“. 

Обрађивач: ЦИКО и Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: април 

 

- Информација о капиталним улагањима у првом 

кварталу 2011.године. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: април 

 

- Информација о раду Заједнице општина Источне 

Херцеговине 

Обрађивач: Стручна служба Начелника 

Општине 

Предлагач: Начелник Општине 

Рок разматрања: април 
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- Информација о додјели кредита из средстава 

која су остварена по основу Закона о накнадама 

за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије и Закона о 

рударству за период од 01.01.2011.године до 

31.03.2011.године. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности, Одјељење за финансије, Чланови 

Кредитног одбора – представници општине 

Требиње 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: април 

 

- Информација о извршењу Буџета општине 

Требиње за период 01.01. до 31.03.2011.године. 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: мај 

 

- Информација о основним показатељима 

финансијског пословања привреде општине 

Требиње у 2010.години. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: мај 

 

- Информација о стању заштите културно 

историјског и природног насљеђа на подручју 

општине Требиње 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности и ЈУ Музеј Херцеговине 

Предлагач: Начелник Општине 

Рок разматрања: мај 

 

- Информација о додјели кредита из средстава 

која су остварена по основу Закона о накнадама 

за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије и Закона о 

рударству за период од 01.04.2011.године до 

30.04.2011.године. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности, Одјељење за финансије, Чланови 

Кредитног одбора – представници општине 

Требиње 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: мај 

 

- Информација о стању безбједности на подручју 

општине Требиње 

Обрађивач: Центар јавне безбједности 

Предлагач: Начелник Општине 

Рок разматрања: јун 

 

- Информација о додјели кредита из средстава 

која су остварена по основу Закона о накнадама 

за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије и Закона о 

рударству за период од 01.05.2011.године до 

31.05.2011.године. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности, Одјељење за финансије, Чланови 

Кредитног одбора – представници општине 

Требиње 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања:јун 

 

- Информација о извршењу Буџета Општине 

Требиње за период 01.01. до 30.06.2011.године. 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: јул 

 

- Информација о додјели кредита из средстава 

која су остварена по основу Закона о накнадама 

за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије и Закона о 

рударству за период 01.06. до 30.06.2011.године. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности, Одјељење за финансије, Чланови 

Кредитног одбора – представници општине 

Требиње 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: јул 

 

- Информација о додјели кредита из средстава 

која су остварена по основу Закона о накнадама 

за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије и Закона о 

рударству за период од 01.07.2011.године до 

31.07.2011.године. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности, Одјељење за финансије, Чланови 

Кредитног одбора – представници општине 

Требиње 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: август 

 

- Информација о стању безбједности на подручју 

општине Требиње 

Обрађивач: Центар јавне безбједности 

Предлагач: Начелник Општине 

Рок разматрања: септембар 

 

- Информација о додјели кредита из средстава 

која су остварена по основу Закона о накнадама 

за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије и Закона о 

рударству за период од 01.08.2011.године до 

31.08.2011.године. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности, Одјељење за финансије, Чланови 

Кредитног одбора – представници општине 

Требиње 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања:септембар 

 

- Информација о раду Цивилне заштите. 

Обрађивач: Одјељење за општу управу  

Предлагач:Начелник Општине 
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Рок разматрања: октобар 

 

- Информација о капиталним улагањима за период 

01.01. до 30.09.2011.године. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: октобар 

 

- Информација о додјели кредита из средстава 

која су остварена по основу Закона о накнадама 

за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије и Закона о 

рударству за период од 01.09.2011. године до 

30.09.2011. године. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности, Одјељење за финансије, Чланови 

Кредитног одбора – представници општине 

Требиње 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања:октобар 

 

- Информација о извршењу Буџета Општине 

Требиње за период 01.01. до 30.09.2011. године. 

Обрађивач: Одјељење за финансије  

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: новембар 

 

- Информација о додјели кредита из средстава 

која су остварена по основу Закона о накнадама 

за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије и Закона о 

рударству за период од 01.10.2011. године до 

31.10.2011. године. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности, Одјељење за финансије, Чланови 

Кредитног одбора – представници општине 

Требиње 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања:новембар 

 

- Извјештај о раду Одјељења за инспекцијске и 

послове комуналне полиције за 2011. годину. 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске и послове 

комуналне полиције 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: новембар 

 

- План одржавања локалних путева, 

некатегорисаних путева и улица у општини 

Требиње за 2012.годину. 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 

послове 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: децембар 

 

- Програм заједничке комуналне потрошње за 

2012. годину.                                                                            

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 

послове 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: децембар 

 

- Програм рада Скупштине општине Требиње за 

2012.годину. 

Обрађивач: Колегиј Скупштине општине 

Предлагач: Начелник Општине 

Рок разматрања: децембар 

 

- Извјештај о стању у спорту општине Требиње за 

2011.годину. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: децембар 

 

- Извјештај о реализованим активностима и 

Стратегији развоја социјалне заштите у општини 

Требиње 2011. – 2016. године (извјештајни 

период је 2011. година).      

Обрађивач: Координациони тим за унапређење 

социјалне заштите, Центар за социјални рад и  

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: децембар 

 

- Извјештај о реализацији Програма заједничке 

комуналне потрошње за 2011. годину. 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 

послове 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: децембар 

 

- Извјештај о реализацији Плана о одржавању 

локалних путева, некатегорисаних путева и 

улица у општини Требиње за 2011.годину. 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 

послове 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: децембар 

 

- Информација о раду мјесних заједница. 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: децембар 

 

- Информација о стању безбједности на подручју 

општине Требиње 

Обрађивач: Центар јавне безбједности 

Предлагач: Начелник Општине 

Рок разматрања: децембар 

 

- Информација о додјели кредита из средстава 

која су остварена по основу Закона о накнадама 

за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије и Закона о 

рударству за период од 01.11.2011.године до 

30.11.2011.године. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности, Одјељење за финансије, Чланови 
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Кредитног одбора – представници општине 

Требиње 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања:децембар 

 

*** 

 

Б) НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

- Одлука о усвајању Буџета Општине Требиње за 

2011.годину. 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Одлука о извршењу Буџета Општине Требиње за 

2011.годину. 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Одлука о усвајању Стратегије развоја социјалне 

заштите у општини Требиње 2011-2016. године. 

Обрађивач: Координациони тим за унапређење 

социјалне заштите, Центар за социјални рад и  

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Одлука о просјечној грађевинској цијени m
2
 (за 

обрачун ренте). 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Одлука о базној цијени једног m² (трошкови 

уређења грађевинског земљишта). 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Одлука о усвајању Регулационог плана „Источна 

обилазница – средишњи дио“. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Одлука о усвајању Регулационог плана „Брегови 

2“. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Одлука о усвајању Регулационог плана 

„Абазовина Блаце“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Одлука о усвајању измјена и допуна 

Регулационог плана „Засад поље“. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Одлука о усвајању Плана парцелације „Прљача“. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Закључак о висини бода о комуналној накнади за 

2011.годину. 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 

послове 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: март 

 

- Одлука о усвајању извјештаја о извршењу 

Буџета Општине Требиње по завршном рачуну 

за 2010.годину. 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: април 

 

- Одлука о изради УТ услова за план коришћења 

јавних површина. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: април 

 

- Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта 

„Лучин до – Бањевци“. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: април 

 

- Одлука о расписивању конкурса за избор и 

именовање директора у установама чији је 

оснивач Општина Требиње (за позиције које су 

упражњене). 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: мај 

 

- Одлука о локалитету за анимално гробље. 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 

послове 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: мај 

 

- Одлука о начину издавања локацијских услова 

за објекте за које није потребно издавање 

одобрења за грађење. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: мај 
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- Одлука о усвајању Регулационог плана 

„Источни логор“. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: јун 

 

- Одлука о усвајању Плана парцелације „Сјеверна 

градска обилазница“. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: јул 

 

- Одлука о заштитним зонама изворишта. 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 

послове 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: септембар 

 

- Одлука о усвајању Регулационог плана 

„Сјеверни логор“. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: септембар 

 

- Одлука о усвајању Регулационог плана 

„Брегови“. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: септембар 

 

- Одлука о усвајању УТ услова за План 

коришћења јавних површина. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: октобар 

 

- Одлука о додјели Повеље Општине Требиње за 

2011. годину 

Обрађивач: Комисија за награде и признања 

Предлагач: Начелник Општине 

Рок разматрања: октобар 

 

- Одлука о усвајању Регулационог плана 

„Полице“. 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: новембар 

 

- Одлука о усвајању Буџета Општине Требиње за 

2012. годину. 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: децембар 

 

- Одлука о извршењу Буџета општине Требиње за 

2012.годину. 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: децембар 

 

- Закључак о висини бода о комуналној накнади за 

2012.годину. 

Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 

послове 

Предлагач:Начелник Општине 

Рок разматрања: децембар 

 

III 

Предлагачи и обрађивачи материјала обавезују се 

да благовремено израде и доставе материјале у 

штампаној и електронској форми Стручној 

служби Скупштине општине најкасније до 

петнаестог дана у мјесецу у коме је планирано 

разматрање тих материјала. 

Уколико предлагачи и обрађивачи материјала за 

поједине сједнице не доставе материјале Стручној 

служби Скупштине у наведеном року, дужни су 

доставити писмену информацију о разлозима због 

којих одређени материјал за одговарајућу 

сједницу не може бити благовремено достављен. 

Ова информација се доставља уз материјал 

одборницима. 

Предсједник Скупштине општине Требиње 

стараће се о спровођењу овог Програма и 

овлаштен је да у изузетним случајевима може 

промјенити рокове претресања појединих питања. 

 

Број:09-013-38/11 

Датум:09.03.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 14. Закона  о комуналним 

дјелатностима ("Службени гласник Републике 

Српске", број 11/95), 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 09.03.2011. године, донијела је  

 

П Р О Г Р А М 

обављања и финансирања заједничке 

комуналне потрошње на подручју 

општине Требиње за 2011. годину 

 

1. Програм обављања и финансирања 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, 
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- 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, 

- 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. 

 

2. ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ  

ЗА ПОСТОЈЕЋУ ЈАВНУ РАСВЈЕТУ И 

СЕМАФОРЕ 

2.1. Утрошак електричне енергије за постојећу 

јавну расвјету и семафоре ................. 450.000,00 КМ 

 

УКУПНО ЈАВНА РАСВЈЕТА: ..... 500.000,00 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 ............... 20.000,00 КМ                         

5.2. Oдржавање вертикалне сигнализације 

поправка и уградња (знакова, свјетлећих знакова, 

путоказних, стајалишних 

ознака итд.) ........................................... 10.000,00 КМ  

5.3. Набавка софтвера - СМС наплате 

за паркинг ............................................. 10.000,00 КМ   

5.4. Набавка саобраћајних знакова ..... 10.000,00 КМ                                                                                   

УКУПНО: ............................................ 50.000,00 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  

УКУПНО: ............................................ 15.000,00 КМ 

 

7. НАБАВКА САДНИЦА  

7.1. Набавка садница ........................... 10.000,00 KM 

7.2. Заштита, уређење и ширење зелених 

површина и паркова ............................ 30.000,00 КМ 

УКУПНО: ............................................ 40.000,00 КМ 

 

8. ОСТАЛО 

8.1.  Набавка новогодишњег 

 накита ................................................... 15.000,00 КМ 

8.2.  Фарбање и поправка 

комуналне опреме ................................ 15.000,00 КМ 

8.3.  Одржавање азила за псе .............. 20.000,00 КМ 

УКУПНО: ............................................ 50.000,00 КМ 

 

УКУПНО КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА: .................... 285.000,00 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 .................... 100.000,00 КМ 

9.2. Машинско чишћење јавних саобраћајних 

површина (градске улице, тротоари, паркира-
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лишта, тргови, пјешачке стазе и др.) и одвоз 

отпада на депонију 

- ауточистилице .................................... 40.000,00 КM 

9.3. Прикупљање отпада са уређених и неуређених 

зелених површина, прилазних саобраћајница, 

саобраћајница у стамбеним насељима који нису 

обухваћени редовним чишћењима, уз ријеке, 

потоке, у град са одвозом на депонију, a по 

утврђеном оперативном плану ............ 20.000,00 КМ 

9.4. Прикупљање отпада и ванредно чишћење 

јавних површина послије повећаног обима 

кориштења јавних површина, јавних мани-

фестација и слично, са одвозом на депонију и 

ванредни одвоз отпада у случајевима посебних 

потреба .................................................... 3.000,00 КМ 

9.5. Остали послови на одржавању хигијене града 

који се не могу предвидјети (сјечење шибља, 

уклањање наноса, отклањање посљедица 

природних непогода и слично), искључиво по 

налогу Одјељења за стамбено - комуналне 

послове .................................................. 30.000,00 КМ   

9.6. Прање јавних саобраћајних површина према 

налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове 

- дневно и ноћно прање улица и тргова, стаза и 

платоа у Градском парку ..................... 15.000,00 КМ 

9.7. Чишћење  и поправка чесма и фонтана, 

фарбање и поправка ограда, клупа и  остале 

комуналне опреме .................................. 1.000,00 КМ 

9.8.Остали послови јавне хигијене /одржавње 

јавног WC-a / .......................................... 6.000,00 КМ 

УКУПНО: ......................................... 215.000,00 КМ 

 

10. ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ 

10.1. Разастирање, ваљање и засипање отпада 

материјалом, одржавање пумпи, ваге и машина, 

трошкови енергената, амортизација, осигурање и 

накнаде за радну снагу 

и чуварску службу.............................. 250.000,00 КМ 

УКУПНО: ......................................... 250.000,00 КМ 

 

11. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 

 

11.1. Одржавање, санација дрвећа у 

дрворедима, парковима и насељима 

11.1.1. Одржавање дрвећа у дрворедима, парко-

вима, насељима и другим просторима (орезивање, 

сјеча, уклањање изданака, вађење пањева, око-

павање, 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. Одржавње 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 обје-

ката ........................................................ 70.000,00 КМ 

- улични сливници ........................................ 716 ком. 

- 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 објеката 30.000,00 КМ    

                                                                                                    

УКУПНО: .......................................... 135.000,00 КМ 

 

УКУПНА ЈАВНА КОМУНАЛНА 

ПОТРОШЊА................................... 735. 000,00 КМ 

 

 

13. ОСТАЛИ  РАСХОДИ  

13.1. 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 
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13.2. Набавка комуналне опреме (клупе, канте и 

жардињере) ..........................................  20.000,00 КМ  

13.3. Израда планске документације .. 60.000,00 КМ   

УКУПНО: ......................................... 130.000,00 КМ 

 

    

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

 

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 50.000,00 

2. ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ 

ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ 

РАСВЈЕТУ И СЕМАФОРЕ 450. 000,00 

 УКУПНО ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ:  500. 000,00 

3. ОДРЖАВАЊЕ И 

МОДЕРНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ 

САОБРАЋАЈНИЦА, ТРОТОАРА И 

ТРГОВА 70.000,00 

4. ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ  ПУТЕВА, 

ОДРЖАВАЊЕ ПОТПОРНИХ 

ЗИДОВА И ЗАШТИТНИХ ОГРАДА 

УЗ ПУТЕВЕ 60.000,00 

5. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И 

ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ    

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 50.000,00 

6. ОДРЖАВАЊЕ  СЕМАФОРА  15.000,00 

7. НАБАВКА САДНИЦА И ШИРЕЊЕ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 40.000,00 

8. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ КОМ. 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 50. 000,00 

 УКУПНО КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА: 285.000,00   

9. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ                             215.000,00 

10. ОДРЖАВАЊЕ САНИТАРНЕ 

ДЕПОНИЈЕ 250.000,00 

11. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 135.000,00 

12. ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

ОБОРИНСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И 

ОДВОДНИХ КАНАЛА 135.000,00 

 УКУПНО ЈАВНА КОМУНАЛНА 

ПОТРОШЊА : 735.000,00 

13.  ОСТАЛИ  РАСХОДИ  130. 000,00 

   

                     У К У П  Н О  : 1.650.000,00 

                                                      

Број:09-013-43/11 

Датум:09.03.2011. 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 и 75/10), 

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 

09.03.2011. године, усвојила је 

П Р О Г Р А М  

кориштења средстава остварених по основу 

Закона о накнадама за кориштење природних 

ресурса у сврху производње електричне 

енергије и Закона о рударству за 2011. годину 

Члан 1. 

Овим Програмом се регулише кориштење 

средстава које Општина Требиње остварује у 

буџетској 2011. години по основу:  

1.) Закона о накнадама за кориштење природних 

ресурса у сврху производње електричне 

енергије, 

2.) Закона о рударству. 

 

А. Програм стимулативног кредитирања 

Члан 2. 

За проширење постојећих и изградњу нових 

привредних капацитета путем стимулативног 

кредитирања користиће се: 

1. 25% средстава из члана 1. алинеја 1. овог 

Програма; 

2. 70% средстава из члана 1. алинеја 2. овог 

Програма. 

Члан 3. 

Поред средстава из члана 1. овог Програма, за 

стимулативно кредитирање користиће се и 

средства остварена од поврата главнице и наплате 

камата на пласирана средства - револвинг фонд. 

Члан 4. 

Изузетно, камате на пласирана средства, дијелом 

или у цјелини, могу се користити за 

субвенционирање камата на кредите из кредитних 

линија Инвестиционо-развојне банке Републике 

Српске. 

Кориштење средстава од камата на начин из 

претходног става, регулише се посебним одлукама 

Скупштине општине Требиње. 

Члан 5. 

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 подразумјевају 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: 
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- 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. 

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. 

6. Улагања у друге производне и прерађивачке 

капацитете који имају одрживе и перспективне 

програме и у складу су са Стратегијом развоја 

општине Требиње. 

Члан 6. 

Дјелатности које се неће финансирати на основу 

овог Програма укључују: трговину, угоститељске 

дјелатности које се односе искључиво или 

претежно на точење пића, промет некретнинама, 

приређивање 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. 

Члан 7. 

Критерији, поступак за додјелу кредита и услови 

кориштења кредита, поближе се регулишу 

посебном Одлуком коју доноси Скупштина 

општине Требиње.  

Члан 8. 

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. 

 

Б. Програм утрошка у изградњу примaрних 

инфраструктурних објеката и у друге сврхе 

Члан 9. 

За финансирање изградње примарних инфра-

структурних објеката (водовод, канализација, 

локални путеви и сл.) који су у функцији 

привредног развоја и запошљавања и заштиту 

животне средине и у друге сврхе, у складу са 

Законом, користиће се: 

1. 75% средстава из члана 1. алинеја 1. овог 

Програма; 

2. 30% средстава из члана 1. алинеја 2. овог 

Програма. 

Овим Програмом нису обухваћени пројекти који 

се финансирају из других извора. 

Члан 10. 

Средства из члана 9. расподјељују се на начин 

како је приказано у табели, која је саставни дио 

овог Програма. 

Члан 11. 

Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику Општине 

Требиње".  

  

Број:09-013-45/11 

Датум:09.03.2011.године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА УТРОШКА 

У ИЗГРАДЊУ ПРИМАРНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ 

ОБЈЕКАТА И У ДРУГЕ СВРХЕ 

 

ОПИС 

Вриједност 

инвестције 

I КУПОВИНА ЗЕМЉИШТА 

Куповина земљишта 137.179,24 

Укупно: 137.179,24 

УКУПНО I: 137.179,24 

II КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Вањска расвјета, тротoари и 

тргови    

Улица Војвођанска 2.200,00 

Материјал ЈР Врпоље-Загора 3.500,00 

Ул. Шумадијска 2.200,00 

Пјешачка стаза 12.000,00 

ЈР Јужна градска капија 2.500,00 
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Од насеља Подгљивље до Мандића 

пумпе 62.300,00 

ЈР Бањевци 60.000,00 

ЈР Долови 12.000,00 

Чварићи-Угарци ЈР 17.200,00 

Материјал за ЈР Хрупјела 1.500,00 

Наствак ЈР Придворци -Растоци 42.000,00 

Село Струјићи 2.000,00 

ЈР Јасен 2.000,00 

Укупно: 221.400,00 

Гробља   

Гробље Бањевци 80.000,00 

Укупно: 80.000,00 

Oстали објекти    

Дом на Моску 3.300,00 

Село Рапти-елктрификација 15.000,00 

Реконструкција крова и бине Дома 

младих 30.000,00 

Прикључак за клип за Стари Град 1.500,00 

Капитална улагања у градске 

фасаде 40.000,00 

Укупно: 89.800,00 

Уређење околине   

Игралиште у Горици код школе 18.300,00 

Улица Владимира Гаћиновића (зид) 5.500,00 

Улица Нићифора Дучића (зид) 6.500,00 

Околно уређење око новoзграђене 

зграде Луч 5.000,00 

Игралиште у насељу Бањевци 3.300,00 

Паркинг код борачке зграде 5.000,00 

Околно уређење дијела насеља 

Виногради-Блок 4 4.680,00 

Мокри Долови 62.000,00 

Укупно: 110.280,00 

УКУПНО II: 501.480,00 

III СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ И 

ПРОЈЕКТНЕ ПРИПРЕМЕ 

  170.000,00 

УКУПНО III: 170.000,00 

УКУПНО I+II+III 808.659,24 

IV РЕКОНСТРУКЦИЈА И 

ИНВ.ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 

Грбеши-Беговића кула 9.824,88 

Ул.иза нове зграде у Лучу 120.000,00 

Пут у насељу Вилин Долац 9.243,00 

Ул. Војводе Синђелића-крак 2 3.500,00 

Пелимска улица 24.400,00 

Улица у насељу Хрупјела 3.510,00 

Улица у насељу Хрупјела 3.510,00 

Сунчана улица (насеље Сунчани 

бријег) 50.000,00 

Ул. Старине Новака 15.000,00 

Ул. Серафима Перовића 25.000,00 

Улица у Блоку 3  45.767,84 

Ђурђевданска 45.000,00 

Ул. Милентија Перовића 10.000,00 

Улица Богдана Зимоњића 20.000,00 

Бањевци 5.000,00 

Блок 3 65.000,00 

Ул. Код комуналног 5.600,00 

Саобраћајница у Горици код школе 121.000,00 

Улица Терзије 1 3.500,00 

Улица Терзије 2 3.500,00 

Улица у насељу Богданића До 3.500,00 

Улица Филипа Вишњића 3.500,00 

Улица код куће Кучинара 18.000,00 

Улица код куће Самарџића 15.850,00 

Улица код куће Нога 24.000,00 

Улица Леонтија Нинковића 2.340,00 

Блок 2 и 4 226.172,67 

Пут у насељу Лушац 10.000,00 

Пијавице 11.269,37 

Ул.Сватовска 14.000,00 

Мост Андрића 40.000,00 

Пут у селу Ластва 10.000,00 

Пут за Манастир у Петровом пољу 3.500,00 

УКУПНО IV: 970.487,76 

УКУПНО I+II+III+IV: 1.779.147,00 

V ОБЈЕКТИ ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА 

Стамбено збрињавање Рома 67.773,00 

УКУПНО V: 67.773,00 

VI  ГРАНТ ЗА ВЈЕРСКЕ ОБЈЕКТЕ 

Грант  100.000,00 

УКУПНО  VI: 100.000,00 

УКУПНО I+II+III+IV+V: 1.946.920,00 
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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 

09.03.2011. године, донијела је 

 

П Р О Г Р А М   

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  245. 000,00 КМ. 

Ова средства су планирана у Буџету за 2011. 

годину у оквиру средстава  Одјељења за стамбено-

комуналне 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 2011. 

годину, кумулативно износе 130.000,00 КМ.  

Планирана средства ће бити утрошена за: 

- редовно оджавање 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 нарочио у погледу оштећења у виду 

ударних рупа и осталих оштећења. 

 

Б) Средства за одржавање  саобраћајне 

сигнализације 

Ова средсва су предвиђена за одржавање 

хоризонталне, вертикалне и свјетлосне сигна-

лизације, одбојних ограда и кумулативно износе 

65.000,00КМ. 

Средства ће бити распоређена на следећи начин: 

- набавка и уградња вертикалне 

сигнализације .................................. 20.000,00 КМ 

- обиљежавање хоризоналне 

сигнализације .................................. 20.000,00 КМ 

- набавка софтвера за наплату 

паркинга путем смс-а ..................... 10.000,00 КМ   

- одржавање семафора ...................... 15.000,00 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  конти-

нуалног надзора. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

А Редовно одржавање 

локалних и 

некатегорисаних путева и 

градских улица 130.000,00 КМ 

Б Средства за одржавање 

саобраћајне 

сигнализације   65.000,00 КМ 

В Средства за хитне 

интервенције 50.000,00 КМ 

А+Б+В   245.000,00 КМ 

 

 

Број:09-013-50/11 

Датум:09.03.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 121. Закона о цивилној заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

26/02, 39/03 и 29/10) и члана 31. алинеја 8. Статута 

Општине Требиње („Службени гласник Општине 

Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), 

Скупштина општине на сједници одржаној  

09.03.2011. године, усвојила је 

 

ПРОГРАМ РАДА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ 

ЗА 2011. ГОДИНУ 

У циљу повећања степена ефикасности система 

цивилне заштите општине Требиње, односно 

повећања способности истога да се супростави 
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природним и другим несрећама, првенствено 

превентивним, али и ефикасним оперативним 

дјеловањем у случају природних и других несрећа 

у 2011. години, потребно је предузети следеће 

мјере и активности: 

1. Усвојити план рада Штаба ЦЗ за 2011. 

годину 

На основу дефинисаних обавеза и задатака ЦЗ, 

Одсјек за ЦЗ ће припремити план који ће, на 

приједлог Начелника Општине, усвојити 

Општински штаб ЦЗ. 

2. Утврдити план намјенског трошења 

средстава за ЦЗ која су одобрена Буџетом 

за 2011. годину 

Према унапријед донесеним програмима рада и 

плановима обуке јединица ЦЗ, као и према 

исказаним потребама субјеката ЦЗ за набавком 

специјалне опреме, треба урадити план трошења 

предвиђених средстава за финансирање ЦЗ у 2011. 

години, како из Буџета Општине, тако и средстава 

прикупљених за техничко опремање ватрогасних 

јединица по основу примјене Закона о заштити од 

пожара. 

3. Извршити набавку најнеопходније опреме 

за јединице–екипе ЦЗ  

Одлуку, на приједлог субјеката ЦЗ, о набавци 

неопходне опреме доноси Општински штаб ЦЗ, а 

послове око провођења процедуре јавне набавке 

опреме у складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ, одрадиће Одјељење за општу управу, 

односно Ватрогасне јединице. 

4. Ажурирати процјену угрожености 

општине Требиње од природних и других 

несрећа 

Потребно је ажурирати процјену угрожености 

општине Требиње од пожара, поплава, 

земљотреса, снијега и сњежних падавина, 

епидемија заразних болести, неексплодираних 

убојних средстава, као и од несрећа у 

индустријским и другим привредним објектима, 

од несрећа изазаваних у саобраћају и сл. 

5. Ажурирати постојеће и усвојити 

недостајуће планове заштите и спасавања 

људи и материјалних добара 

Усвојити планове заштите и спасавања од 

поплава, пожара, сњежних падавина и снијега, из 

рушевина, као и планове прве медицинске 

помоћи, асанације терена, узбуњивања, евакуације 

и збрињавања, заштите биљака и животиња. 

6. Персонално попунити јединице  ЦЗ 

Одсјек ЦЗ ће извршити попуну јединица ЦЗ, а 

Начелник Општине ће својим рјешењем 

именовати њихове руководиоце. 

7. Ажурирати списак повјереника ЦЗ по 

мјесним заједницама 

У договору са Савјетима МЗ извршити анализу 

рада повјереника за ЦЗ у МЗ и по потреби 

извршити замјену неактивних, као и именовање 

повјереника у МЗ гдје то није урађено. 

За повјеренике ЦЗ у МЗ организовати неопходну 

обуку и опремити МЗ са најнеопходнијом 

опремом за гашење пожара. 

8. Извршити обуку припадника јединице ЦЗ 

Потребно је све чланове Штаба упознати са 

начином рада, обавезама и конкретним задацима у 

циљу ефикасног провођења мјера ЦЗ. 

Обуку припадника ЦЗ извршити према унапријед 

припремљеним плановима обуке за сваку 

јединицу посебно. 

9. Реализовати теренске вјежбе јединица ЦЗ 

На основу израђених елабората реализовати 

вјежбе јединица ЦЗ и других субјеката од значаја 

за цивилну заштиту. Осим увјежбавања појединих 

јединица ЦЗ, радити и на координацији 

активности између јединица и других субјеката од 

значаја за ЦЗ, као и на систему командовања на 

интервенцијама. 

10. Урадити план деминирања 

Упутити захтјев према БХМАЦ-у, у коме ће се 

затражити карте о минираним површинама на 

територији општине Требиње и радити на 

одређивању приоритета за деминирање на 

подручју општине Требиње у 2012. години. У 

сарадњи са БХМАЦ-ом извршити постављање 

одређеног броја паноа са минском ситуацијом на 

подручјима која су угрожена од мина. 

11. Укључити се у регионалне и 

међуопштинске видове сарадње 

У  пројекту „Сарадња у случају природних и 

осталих катастрофа и на подручју управљања 

природним ресурсима“, преко чланова Комисије 

учествовати у набавци неопходне опреме, у циљу 

што ефикасније прекограничне сарадње између 

сусједних општина Хрватске, Црне Горе и БиХ. У 

сарадњи са УНДП БиХ, у оквиру пројекта за 

југоисточну Херцеговину учествовати у 

активностима осигурања основних сигурносних 

услова путем хуманитарног деминирања. 

Остварити сарадњу са пограничним општинама из 

Хрватске, Црне Горе, као и са општином Равно из 

Федерације БиХ, ради ефикаснијег дјеловања у 

гашењу пожара.  

12. Урадити програм рада Одсјека за ЦЗ и 

Штаба ЦЗ за 2012. годину 

Број:09-013-51/11 

Датум:09.03.2011. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Веселин Савић,с.р. 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

101/04, 42/05 и 118/05), у вези са чланом 25. 

Закона о цивилној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број 26/02), Начелник 

Општине, донио је   
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О  Д  Л  У  К  У 

о престанку стања природне несреће 

I 

Стање природне несреће проглашено Одлуком 

Начелника Општине број:11-81-31-1/10 од 

29.11.2010. године престаје са даном 01.01.2011. 

године.  

II 

Одлуку доставити Влади Републике Српске – 

Министарству управе и локалне самоуправе. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Требиње“, огласним таблама Општине Требиње и 

средствима јавног информисања. 

 

Број:11-022-1/11 

Датум:17.01.2011.год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске", број: 

101/04, 42/05 и 118/05), а у вези са извршењем 

одредаба Одлуке о извршењу Буџета Општине 

Требиње за 2010. годину,  Начелник Oпштине,  

донио је следећи  

 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава са 

конта број 8212 дефинисаном као Споменик 

браниоцима Требиња 1991-1996. године – у 

висини од 9.406,80 КМ, на конто дефинисан као 

набавка сталних средстава, реалоцирани износи ће 

се утрошити за изградњу тротоара и приступних 

стаза за пет породица (пројекат Стамбеног 

збрињавања породица петоро и више дјеце). 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику Општине 

Требиње". 

 

Број:11-400-403/10 

Датум:29.12.2010.год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске", број: 

101/04, 42/05 и 118/05), а у вези са извршењем 

одредаба Одлуке о извршењу Буџета Општине 

Требиње за 2010. годину, Начелник Oпштине,  

донио је следећи  

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава са 

конта број 821224 дефинисаном као фекална 

канализација – у висини од 12.750,01 КМ, као и са 

конта 821226 дефинисаном као канали за 

одвођење оборинских вода у износу од 6.075,34 

КМ, на конто број 821221 дефинисаном као 

вањска расвјета, тротоари и тргови, реалоцирани 

износи ће се утрошити на реализацију Пројекта 

реконструкције тротоара у насељу Тина. 

II 

Овај Закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Требиње". 

 

Број:11-400-402/10 

Датум:29.12.2010.год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 45. 

Статута Општине Требиње („Сл.гласник Општине 

Требиње“ број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), 

Начелник Општине, дана 31.01.2011. године,  даје   

 

С  А  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 

на Одлуку о измјени и допуни Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Јавној установи за одгој дјеце 

„Наша радост“ Требиње 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о измјени и допуни 

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Јавној установи 

за одгој дјеце „Наша радост“ Требиње број: 230-

1/10 од 29.12.2010. године. 

Акт из претходне алинеје овог става примјењиваће 

се од дана давања Сагласности. 

II 

Ова Сагласност ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:11-12-1/11 

Датум:31.01.2011.год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

На основу члана 43. алинеја 11. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), и члана 45. 

Статута Општине Требиње („Службени гласник 

Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 

5/10), Начелник Општине, дана 31.01.2011. 

године, даје   
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С  А  Г  Л  А  С  Н  О  С  Т 

на Одлуку о измјени и допуни Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Јавној установи за одгој дјеце 

„Наша радост“ Требиње 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о измјени и допуни 

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Јавној установи 

за одгој дјеце „Наша радост“ Требиње број: 230/10 

од 25.11.2010. године. 

Акт из претходне алинеје овог става примјењиваће 

се од дана давања Сагласности. 

II 

Ова Сагласност ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

 

Број:11-12-8/10 

Датум:31.01.2011.год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/06) и члана 52. 

Статута Општине Требиње („Службени гласник 

општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 

5/10), и Одлуке о стипендирању студената 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 

1/04), Начелник Општине Требиње  доноси  

ПРАВИЛНИК 

о измјени и допуни Правилника о условима и 

поступку остваривања права на стипендију 

Члан 1. 

У Правилнику о условима и поступку 

остваривања права на стипендију („Службени 

гласник Општине Требиње“, број 2/06) члан 2. 

мјења се и гласи: 

„Редовни студенти друге и наредних година првог 

циклуса студија могу конкурисати за додјелу 

стипендија под следећим условима: 

- да подносилац захтјева има просјек оцјена, за 

положене испите са свих година студија, 

најмање 7,5; 

- да подносилац захтјева не прима другу 

стипендију или материјалну помоћ за 

стипендирање. 

Студенти другог и трећег циклуса студија, као и 

апсолвенти немају право на стипендију, према 

овом правилнику. 

Члан 2. 

У члану 3. став 2. послије ријечи “имаоцима 

дипломе „Вук Караџић“ додају се ријечи „која је 

стечена кроз основно и средњошколско 

образовање“ 

Члан 3. 

Члан 11. мјења се и гласи :  

„Прилози уз пријаву, које су редовни студенти 

дужни доставити Комисији уз захтјев за 

стипендирање су: 

- потврда факултета да је подносилац захтјева 

редован студент са просјеком оцјена са свих 

година студија; 

- родни лист; 

- копија личне карте подносиоца захтјева; 

- кућна листа о заједничком домаћинству; 

- копије личних карата родитеља и осталих 

пунољетних чланова домаћинства, а ако један 

или оба родитеља нису живи извод из матичне 

књиге умрлих; 

- копија рјешења о инвалидитету; 

- потврда о редовном школовању за чланове 

домаћинства на редовном школовању, а за 

предшколску дјецу извод из матичне књиге 

рођених; 

- потврда да се незапослени чланови домаћинства 

налазе на евиденцији незапослених лица 

надлежног Завода за запошљавање; 

- потврда о просјеку примања за период март-

септембар претходне године за запослене 

чланове домаћинства; 

- ако је неко од чланова домаћинства пензонер, 

увјерење Фонда ПИО о просјечној пензији за 

период март-септембар претходне године; 

- за пунољетне чланове домаћинства који нису 

запослени, нису на редовном школовању, не 

налазе се на евиденцији незапослених лица код 

надлежног Завода за запошљавање и нису 

уживаоци пензије – доставити увјерење 

надлежне Пореске управе да се не воде као 

порески обвезници на основу примања, као и 

увјерење Фонда ПИО да нису уживаоци пензије; 

- овјерену изјаву студента да не прима другу 

стипендију или материјалну помоћ за 

стипендирање. 

Сви документи се достављају у оригиналу или 

овјерене копије. 

Члан 5. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:11-022-5/11 

Датум:17.03.2011. год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

На основу члана 43. и 72. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45. 

Статута Општине Требиње („Службени гласник 
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Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 

5/10) Начелник Општине д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Административне службе Општине Требиње 

 

Члан 1. 
У Правилнику о организацији и систематизацији 

радних мјеста Административне службе Општине 

Требиње („Службени гласник Општине Требиње“, 

број: 5/09 и 4/10) у даљем тексту Правилник у 

члану 55. тачка 2.2.6. у дијелу којим се 

дефинише број извршилаца  број „6“ мијења се 

бројем „7“. 

У истом члану тачка 5.3. у дијелу којим се 

дефинише број извршилаца број „1“ мијења се 

бројем „2“. 

У истом члану иза тачке 4.3. додају се нове тачке, 

тачка 4.4. која гласи: Виши оперативац за 

организацију, осматрање, обавјештавање и 

упозоравање 

Опис послова и задатака: 
Спроводи задатке везане за организацију, 

планирање, осматрање, обавјештавање и 

упозоравање. Распоређује стручне послове на 

запослене на пословима осматрања, 

обавјештавања и упозоравања. Врши надзор над 

њиховим радом и координира активности у 

њиховом раду из своје надлежности, те одређује и 

надзире начин и вријеме извршења послова. 

Учествује у изради и ажурирању процјене 

угрожености и планских и других аката из 

дјелокруга свог рада и рада општинског 

оперативног центра. Обавјештава начелника 

Одјељења и шефа Одсјека о природној и другој 

несрећи.  Координира рад и размјену информација 

и врши мјесечне, периодичне и годишње анализе 

рада и доставља их начелнику Одјељења и шефу 

Одсјека. Учествује у изради интерних упутстава, 

смјерница и других докумената којима се 

регулише организација и функционисање 

осматрања, обавјештавања и упозоравања. Води 

евиденцију и прати стање исправности 

материјално-техничких средстава неопходних за 

извршење задатака осматрања, обавјештавања и 

упозоравања у општинском оперативном центру и 

предузима мјере из дјелокруга свог рада. Врши 

контролу рада из своје надлежности. Пружа 

стручну помоћ у акцијама трагања за несталим, 

пружању помоћи угроженом и настрадалом 

становништву, обезбјеђењу основних животних 

услова и опоравку подручја погођеног природном 

или другом несрећом. Одговара за благовремено, 

законито и правилно обављање послова из 

дјелокруга свог рада. Обавља и друге послове које 

му повјери начелник Одјељења и шеф Одсјека и за 

свој рад одговара начелнику Одјељења. 

Број извршилаца: један (1). 

Група и степен сложености: стручно опера-

тивни 

Услови за вршење послова: ВШС, техничког 

смјера, 1 година радног искуства, сертификат о 

завршеној обуци за руковање системом за 

осматрање. 

и тачка 4.5. која гласи: Оперативац за 

осматрање, обавјештавање и упозоравање 

Опис послова и задатака: 
Спроводи послове везане за осматрање, 

обавјештавање и упозоравање. Обрађује 

примљене информације у току смјене и исте 

доставља надлежним органима у виду редовних и 

ванредних извјештаја. Доставља извјештаје о 

природној или другој несрећи вишем оперативцу 

за организацију, осматрање, обавјештавање и 

упозоравање у општинском оперативном центру. 

Врши упозоравање грађана када добије наређење 

надлежног органа. Води дневник рада и друга 

документа у току смјене. Прикупља и обрађује 

податке и информације о пријетњама, природним 

или другим несрећама од субјеката од значаја за 

заштиту и спасавање. Води базе података о свим 

примљеним и достављеним информацијама. Врши 

провјеру веза, контролише и води евиденцију о 

исправности материјално-техничких средстава 

неопходних за извршавање задатака осматрања, 

обавјештавања и упозоравања у општинском 

оперативном центру. Пружа стручну помоћ у 

акцијама трагања за несталим, пружању помоћи 

угроженом и настрадалом становништву, 

обезбјеђењу основних животних услова и 

опоравку подручја погођеног природном или 

другом несрећом. Одговара за благовремено, 

законито и правилно обављање послова из 

дјелокруга свог рада. Обавља и друге послове које 

му повјери шеф Одсјека и виши оперативац за 

организацију, осматрање, обавјештавање и 

упозоравање и за свој рад одговара начелнику 

Одјељења. 

Број извршилаца: четири (4). 

Група и степен сложености: оперативно 

технички 

Услови за вршење послова: ССС – IV степен, 

техничког смјера, 6 мјесеци радног искуства, 

сертификат о завршеној обуци за руковање 

системом за осматрање, обавјештавање и 

узбуњивање. 

Члан 2. 

У члану 57. иза тачке 3.3.11. додаје се нова тачка 

3.3.12. која гласи „самостални стручни сарадник 

за географски информациони систем“. 

Опис послова и задатака: 

Врши све послове одржавања и администрирања 

географским информационим системом општине 

Требиње, ажурирања електронске просторне базе 

података општине Требиње, те послове увида у 

просторну базу података општине Требиње, 

издавања одговарајућих просторно – планских 
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извода из просторне базе података, те други 

послови у складу са законом, подзаконским 

актима и овлаштењима шефа Одсјека и начелника 

Одјељења. Помаже у припреми и изради прописа 

и других општих аката из области примјене 

информационо – комуникационих технологија у 

области урбанизма и грађења. 

Учествује у раду стручних комисија из области 

своје струке. Подноси извјештај о свом раду шефу 

Одсјека и начелнику Одјељења. Обавља и друге 

послове у складу са законом, подзаконским 

актима и овлаштењима шефа Одсјека и начелника 

Одјељења. 

Број извршилаца: један (1) 

Група и степен сложености: стручно – 

оперативни, најсложенији. 

Услови за вршење послова: ВСС- 

електротехнички факултет, факултет за 

производњу и менаџмент или сродни технички 

факултет, 2 године радног искуства, положен 

стручни испит за рад у административној служби.  

Члан 3. 

У члану 58. Правилника тачка 4.2.2. у дијелу 

којим се дефинише број извршилаца „број 1“ 

мијења се „бројем 2“. 

Члан  4. 

У члану 59. тачка 5.1. у дијелу којим се дефинишу 

услови за вршење послова ријеч „или“ се брише 

ставља се „ , “ , а иза ријечи „пољопривредни 

факултет“ додају се ријечи „или шумарски 

факултет“. 

 

У истом члану Правилника тачка 5.3.4. се мијења 

и гласи „самостални стручни сарадник за 

комуналне послове за област путева, јавне 

расвјете и зеленила“. 

Опис послова и задатака: 

Израђује приједлоге планова и програма за 

одржавање локалних и некатегорисаних путева, 

градских улица, јавне расвјете и зеленила. 

Подноси приједлоге за покретање поступака 

накнаде штете на комуналној инфраструктури и 

комуналним објектима из дјелокруга свога рада. 

Потписује евиденционе књиге и дневнике 

даваоцима комуналних услуга из дјелокруга свога 

рада те води евиденцију о замјењеној и 

новопостављеној комуналној опреми. Стара се о 

функционалности комуналних објеката из 

дјелокруга свога рада. Чува и архивира пројекте из 

дјелокруга свога рада, води дневник рада, 

извјештава шефа Одсјека и начелника Одјељења о 

реализацији послова из свог дјелокруга те 

одговара за правилно и благовремено извршавање 

својих послова и задатака. Обавља и друге 

послове у складу са законом, подзаконским 

актима и овлаштењима начелника Одјељења и 

шефа Одсјека. 

Број извршилаца :један (1). 

Група и степен сложености:управно надзорни, 

најсложенији. 

Услови за вршење послова: ВСС, завршен 

природноматематички факултет – биолог, 

саобраћајни или пољопривредни факултет, 1 

година радног искуства, положен стручни испит. 

Члан 5. 

У члану 62. Правилника иза тачке 8.1. додаје се 

нова тачка 8.2. која гласи „интерни ревизор“ 

Опис послова и задатака: 

Припрема правилник о раду интерне ревизије и 

дугорочни програм, односно стратешки план 

ревизије општине. Анализира и оцјењује ризике и 

припрема годишњи план интерне ревизије 

општине и врши интерну ревизију. Израђује 

оперативне програме и упутства у складу са 

прописима, смјерницама и стандардима ревизије. 

Припрема годишњи извјештај ревизије у 

прописаном року укључујући и статус реализације 

датих препорука за извјештајни период и 

обезбјеђује висок квалитет рада уз примјену 

правила и упустава издатих од Централне 

јединице за хармонизацију. Иницира ангажовање 

екстерних експерата у складу са Правилником и 

реалним потребама. Сарађује са главним 

ревизором Јавног сектора РС као и другим 

релевантним субјектима о размјени извјештаја, 

документације и мишљења у вези са активностима 

ревизије. Информише и упознаје централне 

јединице за хармонизацију са детаљима у 

разликама мишљења између интерних ревизора и 

ревидираних јединица. Даје стручна мишљења и 

препоруке за унапређење пословања и остварење 

циљева административне службе и о томе 

информише Начелника Општине. Обавља и друге 

послове у складу са законом, подзаконским 

актима и овлаштењима Начелника Општине. За 

свој рад одговоран је Начелнику Општине. 

Број извршилаца :један (1). 

Група и степен сложености: управно надзорни, 

најсложенији. 

Услови за вршење послова: ВСС, економски 

факултет, 3 године радног искуства, лиценца 

самосталног рачуновође или друго звање 

условљено правилником о запошљавању интерних 

ревизора које објави Централна јединица за 

хармонизацију, познавање рада на рачунару, 

положен стручни испит за рад у административној 

служби. 

 

Тачке 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9. постају 

тачке 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10. 

Члан 6. 

У члану 63.  тачка 9.3. у дијелу којим се дефинишу 

услови за вршење послова иза ријечи 

„друштвеног смјера“ додају се ријечи „или 

економског смјера“, а број „2“ се мијења бројем 

„1“. 
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Члан 7. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Требиње“. 

Број:11-12-2/11 

Датум,16.03.2011.год. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Др Доброслав Ћук,с.р. 

 

 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 

Општине Требиње, 89 101, Вука Караџића бр. 2. 

на основу рјешења број 06-372-6/11 од 23.02.2011. 

године, извршио је у регистар заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу 

број: 01-066 упис оснивања: Заједнице етажних 

власника Требиње, ул. Колубарска бб. улаз број 2, 

са следећим подацима:  

Назив и сједиште: Заједница етажних власника 

Требиње, ул. Колубарска, бб, улаз 2   

Оснивачи: 19 етажних власника зграде.  

Дјелатност: 70320. Управљање зградом за рачун 

етажних власника.  

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином, чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде.  

Заједницу заступа предсједник УО Домазет 

Милован и Гашић Радомир предсједник 

Скупштине, самостално и без ограничења. 

 

Број: 06-372-6/11 

Датум:23.02.2011.год. 

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Стеван Бекан, с.р. 
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