СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Година XLVII

Требиње, 10.12.2010.године

На основу члана 31. Статута Oпштине Требиње
(„Службени гласник Oпштине 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 02.12.2010.године, донијела је
следећу
ОДЛУКУ
Члан 1.
Даје се сагласност за додјелу средстава у висини
од 10.000,00 КМ, на име помоћи грађанима града
Краљево, за санирање посљедица земљотреса који
је, 3.новембра 2010. године, задесио Краљево и
околину.
Члан 2.
Средства за реализацију ове Одлуке обезбијеђена
су у оквиру конта 614114 – помоћи градовима.
Члан 3.
Ову Одлуку ће реализовати Административна
служба Општине Требиње – Одјељење за
финансије, преносом средстава из члана 1. ове
Одлуке на рачун Општинске организације
Црвеног крста Требиње са назнаком „за помоћ
грађанима Краљева“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-231/10
Датум:02.12.2010. 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

Број: 6

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 02.12.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
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 451 m², уписано у
зк. уложак број 39 К.О. Горица, а све у складу са
стручним мишљењем Одјељења за просторно
уређење Општине Требиње број: 07-36-358/10 од
02.11.2010. 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.
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
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цијене, о чему ће се сачинити Записник о
примопредаји.
5.
Поступак лицитације грађевинског земљишта
спровешће Комисија за лицитацију.
6.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о
замјени некретнина број: 09-013-118-4/10 од
14.06.2010. године.
Број:09-013-232-/10
Датум:02.12.2010. 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 02.12.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
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:
- грађевинска парцела означена као к.ч. број 689/9
у површини од 484 m², уписана у зк. уложак број
641 К.О. Горица, у сврху стамбене изградње,
- грађевинска парцела која се састоји од к.ч. број
779/238 у површини од 233 m², уписана у зк.ул.
број 11 К.О. Требиње и к.ч. број 779/239 у
површини од 251 m², уписана у зк.ул. број 11 К.О.
Требиње, у сврху стамбене изградње,
- грађевинска парцела означена као к.ч. број
630/51 у површини од 333 m², уписана у зк. ул.
број 23 Е К.О. Горица, у сврху стамбене изградње,
- грађевинска парцела означена као к.ч. број
630/52 у површини од 327 m², уписана у зк. ул.
број 23 Е, К.О. Горица, 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.

Датум: 10.12.2010.

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.
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:09-013-232-1/10
Датум:02.12.2010. 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 02.12.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
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. 3639/31 у површини од 400 m², уписано у зк.
уложак број 7 КО Љубомир 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.
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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.
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:09-013-232-2/10
Датум:02.12.2010. 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 02.12.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
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 549/35 у површини од 600 m², уписано у
зк. уложак број 165 К.О. Анђелићи, и
- к.ч. број 549/36 у површини од 600 m², уписано у
зк. уложак број 165 К.О. Анђелићи, а све у складу
са стручним мишљењем Одјељења за просторно
уређење Општине Требиње, број: 07-36-272/10 од
05.10.2010. године.
2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта
из тачке 1. ове Одлуке, као и остали услови
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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.
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:09-013-232-3/10
Датум:02.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

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),
Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 02.12.2010. године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина
Члан 1.
Општина Требиње даје некретнине означене као
к.ч. број 415/21 (826/2 нови број) у површини од
450 m² КО Мостаћи, државна својина са 1/1 дијела
чија је тржишна вриједност 7 КМ/m², у замјену за
некретнине наведене у члану 2. ове Одлуке.
Члан 2.
Вучинић (Јанка) Момчило даје некретнине
означене као к.ч. број 3394/9 (1519/7 нови број) у
површини од 45 m² КО Требиње, којих је власник
1/1 дијела чија је тржишна вриједност 70,00 КМ/
m², у замјену за некретнине наведене у члану 1.
ове Одлуке.
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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:09-013-232-4/10
Датум:02.12.2010. 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 02.12.2010.
године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина
Члан 1.
Општина Требиње даје грађевинску парцелу која
се састоји од к.ч. број 779/236 у површини од 227
m², и к.ч. број 779/237 у површини од 257 m²,
уписане у зк.ул. број 11 К.О. Требиње, државна
својина са 1/1 дијела, Боро (Бошка) Васу, у
замјену за некретнине наведене у члану 2. ове
Одлуке.
Члан 2.
Боро (Бошка) Васо даје некретнине означене као
к.ч. број 689/9 у површини од 484 m² уписане у
зк.ул. број 641 К.О. Горица, којих је власник 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:09-013-232-5/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:02.12.2010. године Веселин Савић,с.р.

Датум: 10.12.2010.

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 02.12.2010.
године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина
Члан 1.
Општина Требиње даје некретнине означене као
к.ч. број 423/32 (стари операт), а што одговара к.ч.
број 783/11 (нови операт), зв. „стара жељезничка
станица“ у површини од 305 m², уписане у зк.ул.
број 662 К.О. Требиње, државна својина са 1/1
дијела, у замјену за некретнине наведене у члану
2. ове Одлуке.
Члан 2.
Ђузеловић (Јова) Радослав и Момчило дају
некретнине означене као к.ч. број 1595/17 (стари
операт), а што одговара к.ч. број 1565/2 (нови
операт), пашњак „крива лука“ у површини од 305
m², уписане у зк.ул. број 3152 К.О. Требиње, а
чији су сувласници са по ½ 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:09-013-232-6/10
Датум:02.12.2010. 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 02.12.2010.
године, донијела је
О Д Л У К У
о замјени некретнина

Датум: 10.12.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Члан 1.
Општина Требиње даје некретнине означене као
к.ч. број 423/33 (стари операт), а што одговара к.ч.
број 783/12 (нови операт), зв. „стара жељезничка
станица“ у површини од 74 m², уписане у зк.ул.
број 662 К.О. Требиње, државна својина са 1/1
дијела, у замјену за некретнине наведене у члану
2. ове Одлуке.
Члан 2.
Петијевић рођ. Ђузеловић Радмила, Ђузеловић
(Јова) Радослав и Момчило дају некретнине
означене као к.ч. број 416 (стари операт), а што
одговара к.ч. број 1835-дио (нови операт), пашњак
у површини од 74 m², уписане у зк.ул. број 3623
К.О. СП Требиње, а чији су именовани
сувласници, и то: Петијевић рођ. Ђузеловић
Радмила са 1/4 , Ђузеловић (Јова) Радослав са 3/8,
и Ђузеловић (Јова) Момчило са 3/8 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:09-013-232-7/10
Датум:02.12.2010. 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 02.12.2010.
године, донијела је

Број: 6 - Страна: 5

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-232-8/10
Датум:02.12.2010. 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 02.12.2010.
године, донијела је
О Д Л У К У
о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета
за период 01.01. – 30.06.2010. године
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета за период
01.01. – 30.06.2010. године.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о извршењу
Буџета за период 01.01. – 30.06.2010. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Требиње".
Број:09-013-234/10
Датум:02.12.2010. 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 02.12.2010.
године, донијела је

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о замјени некретнина
број: 09-013-118-3/10 од 14.06.2010. године

О Д Л У К У
о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета
за период 01.01. – 30.09.2010. године

Члан 1.
У члану 2, у првом реду умјесто ријечи Прцовић
(Јована) Гајо, треба да стоји Прцовић (Гаја) Јован.

Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета за период
01.01. – 30.09.2010. године.
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Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о извршењу
Буџета за период 01.01. – 30.09.2010. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Требиње".
Број:09-013-235/10
Датум:02.12.2010. 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) Скупштина
општине Требиње, на сједници одржаној дана
02.12.2010. године, донијела је

Датум: 10.12.2010.

О Д Л У К У
о усвајању Ребаланса Буџета Општине
Требиње за 2010. годину
Члан 1.
Скупштина општине Требиње усваја Ребаланс
Буџета Општине Требиње за 2010. годину.
Члан 2.
Саставни дио ове oдлуке је Ребаланс Буџета
Општине Требиње за 2010. годину.
Члан 3.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Требиње".
Број:09-013-236/10
Датум:02.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
1.ПРИХОДИ, ГРАНТОВИ И ФИНАНСИРАЊЕ
Конто
1

71300
71400
71500
71900

Опис
2
А. ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА
1.1.порез на лична примања и пр. oд сам. дјел.
1.2.порез на имовину
1.3.порез на промет пр. и ус./ПДВ
1.4.остали. пор. oд игара на срећу
УКУПНО
Приходи од пореза

Ребаланс
2010
3

1.119.952
540.000
5.800.000
9.000
7.468.952

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

7212
7212
7213

1.ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
1.1.приходи од закупа
1.2.приходи од камата
1.3.камата на одобрене кредите за
стимулативно запошљавање
УКУПНО
Приходи од имовине

200.000
10.000
103.000

313.000

2.ТАКСЕ
7221
7223

2.1.административне таксе
2.2.комуналне услуге
УКУПНО
Таксе

185.000
510.000
695.000

Датум: 10.12.2010.

722461
722412
722411
722420
722467
722468
722440
721223
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Број: 6 - Страна: 7

3.НАКНАДЕ ПО РАЗНИМ ОСНОВАМА
3.1.накнаде за коришћење комуналних добара
3.2.накнаде за коришћење грађеви. земљишта
3.3.накнаде за уређење грађевин. земљишта
3.4.накнаде за путеве и кор. путева
3.5.накнаде за противпожарну заштиту
3.6.накнаде за кориштење природних ресурса
3.7.накнаде за коришћење вода
3.8.приход од земљишне ренте

860.000
400.000
140.000
20.000
140.000
3.243.846
600.000
440.000

УКУПНО
Накнаде по разним основама

5.843.846

7225

4.ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА

7231

5.НОВЧАНЕ КАЗНЕ

7290

6.ОСТАЛИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
УКУПНО
Непорески приходи (1+2+3+4+5+6)
УКУПНИ ПРИХОДИ-А

130.000

1.000
110.573

7.093.419
14.562.371

Б. КАПИТАЛНИ ДОБИЦИ
приливи од продаје сталне имовине

70.000

УКУПНО
Приливи од продаје имовине

70.000

7312

В. ГРАНТОВИ
1.ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ
Грант од виших нивоа власти-

428.300

8121

2.КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ
капиталне помоћи из иностранства (ГАП пројекат)

8111

8122

8136

капиталне помоћи од осталих нивоа власти
Министарство за избјег. и расељена лица РС
УКУПНО
Грантови (1+2)
Г.ФИНАНСИРАЊЕ
примљене отплате од кредита за стимулативно запошљавање
УКУПНО
Прилив од финансирања (1.1.+1.2.)
УКУПНО
БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (А+Б+В+Г)
нераспоређени остатак дохотка
издв. средства за стимулат. кредите из 2009.г.
УКУПНА СРЕДСТВА укључујући остатак
дохотка

98.306

526.606

1.570.000

1.570.000
16.728.977
1.489
1.301.948
18.032.414
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БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
Конто

Опис

Ребаланс
2010

1

2

3

6111
6112
6120

6131
6132
6133
6133
6134
6135
6137
6138
6139

6141
6142
6143
6144
6148
6145

6163
6162

1.Текући трошкови
1.1.Бруто плате и накнаде
бруто плате и накнаде
накнаде трошкова запослених и накнаде
одборницима
порези и доприноси на накнаде
УКУПНО
Бруто плате и накнаде
1.2.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови енергије
трошкови комуналних услуга
остали комунални трошкови
набавка материјала
трошкови услуга превоза и горива
трошкови текућег одржавања
трошкови осигурања и банкарске услуге
уговорене услуге
УКУПНО
Трошкови материјала и услуга
1.3.Текући грантови
грантови другим нивоима
грантови појединцима
грантови непрофитним организацијама
субвенције јавним предузећима
грантови другим правним лицима
грант-субвенције приватним предуз. за превоз
УКУПНО
Текући грантови

944.944
483.090
4.763.299

78.617
151.750
200.076
50.000
114.861
79.605
204.209
87.419
2.233.664
3.200.201

60.000
1.239.781
1.749.116
794.280
165.000
115.000
4.123.177

1.4.Камате на кредит
камате на кредит
трошкови за иностране кредите

274.197
14.434

УКУПНО
Камате на кредит

288.631

УКУПНО
Текући расходи (1.1. до 1.4.)

8211
8212
8213
8215

3.335.265

2.Капитални расходи
2.1.Трошкови за набавку сталних средстава
набавка земљишта
капитална улагања у објекте
набавка опреме
набавка сталних средстава у облику права

12.375.308

450.000
1.251.133
390.176
295.424

Датум: 10.12.2010.

Датум: 10.12.2010.

8216
8217

6152

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

реконструкција и инвестиционо одржавање
немтеријална улагања
УКУПНО
Набавка сталних средстава
2.2.Капиталне помоћи
капиталне помоћи непрофитним организацијама
УКУПНО
Капиталне помоћи
УКУПНО
Капитални расходи (2.1.+2.2.)
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

8226

8230

3.Финансирање
кредити за стимулативно запошљавање
од отплате кредита за стимул. запошљавање
из средстава 2009
отплата дуга
УКУПНО
Финансирање

Број: 6 - Страна: 9

783.972
10.054
3.180.759

125.000
125.000

3.305.759
15.681.067

783.389
379.155
314.420
864.383
2.341.347

УКУПНО
Распоређена средства (1+2+3)
Резервисање

10.000

Конто

РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА
Корисник (раздио)

1

2

6111
6112
6120

6131
6132
6133
6133
6134
6135
6137
6138
6139

18.022.414

Раздио1: Општинска административна служба
1.Текући трошкови
1.1.Бруто плате и накнаде
бруто плате и накнаде
накнаде тро. запослених, одбор. и функц. дод.
порези и доприноси на накнаде
УКУПНО
Бруто плате и накнаде
1.2.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови електричне енергије и гријања
трошкови комуналних услуга
остали комунални трошкови
набавка материјала
трошкови услуга превоза и горива
трошкови текућег одржавања
трошкови осигурања и банкарске услуге
уговорене услуге

Ребаланс
2010
3

2.322.185
675.818
350.365
3.348.368

56.750
80.000
153.200
50.000
87.376
72.105
187.413
20.500
2.136.953

Број:6 - Страна: 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

УКУПНО
Трошкови материјала и услуга

6141
6142
6143
6145
6148

6162

1.3.Текући грантови
грантови другим нивоима
грантови појединцима
грантови непрофитним организацијама
грант-субвенције приватним предузећима
грантови другим правним лицима
УКУПНО
Текући грантови
1.4.Камате на кредите
трошкови за иностране камате
УКУПНО
Камате на кредит
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)

8211
8212
8213
8215
8216
8217

8233

2.Капитални расходи
2.1.Набавка сталних средстава
набавка земљишта
капитална улагања у објекте
набавка опреме
набавка сталних средстава у облику права
реконструкција и инвестиционо одржавање
нематеријална улагања
УКУПНО
Набавка сталних средстава
УКУПНО
Капитални расходи
3.Финансирање
3.1.Отплата кредита
УКУПНО
Финансирање

2.844.297

40.000
334.960
619.500
115.000
55.000
1.164.460

14.434
14.434

7.371.559

450.000
1.251.133
153.782
295.424
772.972
10.054
2.933.365
2.933.365

170.348
170.348

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)

Конто

Корисник(раздио)

1

2

10.475.272

Ребаланс
2010
3

Раздио 1. Општинска административна служба
1.1.Стручна служба Начелника општине

6111

1.Текући трошкови
1.1.Бруто плате и накнаде
бруто плате и накнаде

235.805

Датум: 10.12.2010.

Датум: 10.12.2010.

6112
6120

6131
6133
6134
6137
6139

6142

8213

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

накнаде трошкова запослених
порези и доприноси на накнаде
УКУПНО
Бруто плате и накнаде
1.2.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови комуналних услуга
набавка материјала
трошкови текућег одржавања
уговорене услуге
УКУПНО
Трошкови материјала и услуга
1.3.Текући грантови
грантови појединцима
*остали грантови појединцима
УКУПНО
Текући грантови
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)
2.Капитални расходи
2.1.Набавка сталних средстава
набавка опреме

Број: 6 - Страна: 11

29.091
15.055
279.951

11.500
9.000
11.102
1.000
233.309
265.911

60.000
60.000
605.862

1.611

УКУПНО
Набавка сталних средстава
УКУПНО

1.611

Капитални расходи

1.611

УКУПНИ РАСХОДИ(1+2)

607.473

Раздио 1:Општинска административна служба
1.2.Стручна служба Скупштине општине

6111
6112
6112
6120

6131
6133
6134
6137
6139

1.Текући трошкови
1.1.Бруто плате и накнаде
бруто плате и накнаде
накнаде трошкова запослених
накнаде одборницима
порези и доприноси на остала лична примања
УКУПНО
Бруто плате и накнаде

1.2.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови комуналних услуга
набавка материјала
трошкови текућег одржавања
уговорене услуге
трошкови превоза за предсједнике савјета МЗ
изборна комисија

167.412
30.593
173.043
114.187
485.235

2.500
9.000
7.000
1.300
53.821
4.000
40.000

Број:6 - Страна: 12

8213

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

УКУПНО
Трошкови материјала и услуга

117.621

УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.)

602.856

2.Капитални расходи
2.1.Набавка сталних средстава
набавка опреме
УКУПНО
Набавка сталних средстава
УКУПНО
Капитални расходи
УКУПНИ РАСХОДИ(1+2)

31.500
31.500
31.500
634.356

Раздио 1:Општинска административна служба
1.3.Одјељење за општу управу

6111
6112
6120

6131
6132
6133
6134
6135
6137
6138
6139

6141

6142

1.Текући трошкови
1.1.Бруто плате и накнаде
бруто плате и накнаде
накнаде трошкова запослених
порези и доприноси на накнаде
УКУПНО
Бруто плате и накнаде
1.2.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови енергије
трошкови комуналних услуга
набавка материјала
трошкови услуга превоза и горива
трошкови текућег одржавања
трошкови осигурања и банкарске услуге
уговорене услуге
УКУПНО
Трошкови материјала и услуга
1.3.Текући грантови
грантови другим нивоима власти
грантови другим нивоима владе
*грант за цивилну заштиту
грантови појединцима
*стипендије
УКУПНО
Текући грантови
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)

623.013
179.543
91.203
893.759

32.000
80.000
115.000
42.300
60.000
40.000
19.000
38.125
426.425

40.000

20.000
60.000

1.380.184

Датум: 10.12.2010.

Датум: 10.12.2010.

8212
8213
8213
8216

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

2.Капитални расходи
2.1.Набавка сталних средстава
Споменик браниоцима Требиња 1991-1996
опрема за цивилну заштиту
набавка опреме
реконструкција и инвестиционо одржавање
УКУПНО
Набавка сталних средстава
УКУПНО
Капитални расходи
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

Број: 6 - Страна: 13

20.000
14.500
9.000
20.000
63.500
63.500
1.443.684

Раздио 1:Општинска административна служба
1.4.Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности

6111
6112
6120

6131
6133
6134
6137
6139

6142

6143

1.Текући трошкови
1.1.Бруто плате и накнаде
бруто плате и наканде
накнаде трошкова запослених
порези и доприноси на накнаде
УКУПНО
Бруто плате и накнаде
1.2.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови телефонских и поштанских услуга
набавка материјала
трошкови текућег одржавања
уговорене услуге
УКУПНО
Трошкови материјала и услуга
1.3.Текући грант
*стипендије
грант за превоз ученика
награде и поклони за ученике
грант ПАЗ 2009
грант за културне манифестације
грант за Мјешовити хор,,Трибунија"
грант за Књижевну заједницу,,Јован Дучић"
грант за извиђаче
грант за Радио клуб
грант за КУД Алат
грант за КУД Херцеговина (Петрово Поље)
грант за позориште Мале ствари
обиљежвање дјечије недјеље
општински план иклузије
грант гусларским друштвима
грант за спортске манифестације
грант за спортско риболовно друштво

209.521
43.184
21.272
273.977

1.400
1.500
5.000
500
20.874
29.274

70.000
7.960
5.000
30.000
320.000
8.000
3.200
3.200
3.200
12.000
6.400
3.000
2.500
3.000
6.000
45.000
12.000

Број:6 - Страна: 14

6148

6145

8213
8217

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

грант за спелеологе
грант за развој пољопривреде
грант за накнаду штета у пољопривреди
грант за омладинско организовање
грант за удружења и фондације
грант за Имарет
грант ловачком друштву
грант О.Ш.за такмичења
ОШ за дјецу националних мањина-Роме
грант за обнову вјерских објеката
субвенције приватним предузећима за превоз
УКУПНО
Текући грантови
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)
2.Капитални расходи
2.1.Набавка сталних средстава
набавка опреме
нематеријална улагања
УКУПНО
Набавка сталних средстава
УКУПНО
Капитални расходи
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

2.000
40.000
25.000
80.000
10.000
3.000
2.000
12.000
4.000
1.000
115.000
834.460
1.137.711

2.799
10.054
12.853
12.853
1.150.564

Раздио 1:Општинска административна служба
1.5.Одјељење за просторно уређење

6111
6112
6120

6131
6133
6134
6137
6139

6148

1.Текући трошкови
1.1.Бруто плате и накнаде
бруто плате и накнаде
накнаде трошкова запослених
порези и доприноси на накнаде
УКУПНО
Бруто плате и накнаде
1.2.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови комуналних услуга
набавка материјала
трошкови текућег одржавања
уговорене услуге
УКУПНО
Трошкови материјала и услуга
1.3. Текући грантови
грант за обнову вјерских објеката
УКУПНО
Текући грант

237.140
47.127
24.558
308.825

2.050
2.500
3.851
600
118.616
127.617

38.000
38.000

Датум: 10.12.2010.

Датум: 10.12.2010.

6162

8211
8212
8213
8215
8216
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1.4.Камата на кредит
трошкови за камате на кредит
УКУПНО
Камате на кредит
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)
2.Капитални расходи
2.1.Набавка сталних средстава
набавка земљишта
капитална улагања у објекте
набавка опреме
набавка средстава у облику права
реконстр. и инвестиционо одржавање путева
УКУПНО
Набавка сталних средстава
УКУПНО
Капитални расходи

8232

3.Финансирање
3.1.Отплата кредита
УКУПНО
Финансирање
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)

Број: 6 - Страна: 15

14.434
14.434
488.876

450.000
1.231.133
45.510
295.424
752.972
2.775.039
2.775.039

170.348
170.348
3.434.263

Раздио 1:Општинска административна служба
1.6.Одјељење за стамбено-комуналне послове

6111
6112
6120

6131
6133
6133
6134
6135
6137
6138
6139
6139

1.Текући трошкови
1.1.Бруто плате и накнаде
бруто плате и накнаде
накнаде трошкова запослених
порези и доприноси на накнаде
УКУПНО
Бруто плате и накнаде

222.832
52.195
26.012
301.039

1.2.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови комуналних и комуникационих услуга
остали комунални трошкови
набавка материјала
трошкови услуга превоза и горива
трошкови текућег одржавања
трошкови осигурања и банкарске услуге
уговорене услуге
комунална инфраструктура

800
3.700
50.000
7.103
7.605
140.013
500
32.282
1.564.600

УКУПНО
Трошкови материјала и услуга

1.806.603

УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.)

2.107.642

Број:6 - Страна: 16

8213

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

2.Капитални расходи
2.1.Набавка сталних средстава
Набавка опреме
УКУПНО
Набавка сталних средстава
УКУПНО
Капитални расходи
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

44.362
44.362
44.362
2.152.004

Раздио 1:Општинска административна служба
1.7.Одјељење за борачко инвалидску заштиту

6111
6112
6120

6131
6133
6134
6137
6139

6142

1.Текући трошкови
1.1.Бруто плате и накнаде
бруто плате и накнаде
накнаде трошкова запослених
порези и доприноси на накнаде
УКУПНО
Бруто плате и накнаде
1.2.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови комуналних услуга
набавка материјала
трошкови текућег одржавања
уговорене услуге
УКУПНО
Трошкови материјала и услуга
1.3.Текући грантови
грант појединцима
*стипендије
трош. за накнаду т. смјештаја за РВИ и ППБ
УКУПНО
Текући грантови
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)

8212
8213

2.Капитални расходи
2.1.Набавка сталних средстава
грађ.објекти - станови за ппб и рви
набавка опреме
УКУПНО
Набавка сталних средстава
УКУПНО
Капитални расходи
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

153.245
31.188
16.555
200.988

1.000
3.000
3.000
500
2.000
9.500

152.000
20.000
172.000

382.488

3.000
3.000
3.000
385.488

Датум: 10.12.2010.

Датум: 10.12.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Број: 6 - Страна: 17

Раздио 1: Општинска административна служба
1.8.Одјељење за финансије

6111
6112
6120

6131
6133
6134
6137
6139

6111
6112
6120

6131
6133
6134
6135
6137
6138
6139

1.Текући трошкови
1.1.Бруто плате и накнаде
бруто плате и накнаде
накнаде трошкова запослених
порези и доприноси на накнаде
УКУПНО
Бруто плате и накнаде

139.707
36.390
14.353
190.450

1.2.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови комуналних услуга
набавка материјала
трошкови текућег одржавања
уговорене услуге
УКУПНО
Трошкови материјала и услуга
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.)

214.796

УКУПНИ РАСХОДИ

214.796

Раздио 1.Општинска административна служба
1.9.Одјељење за инспекцијске и послове
комуналне полиције
1.Текући трошкови
1.1.Бруто плата и накнаде
бруто плате и накнаде
накнаде трошкова запослених
порез и доприноси на накнаде
УКУПНО
Бруто плате и накнаде
1.2.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови комуналних услуга
набавка материјала
трошкови услуга превоза и горива
трошкови текућег одржавања
трошкови осигурања, банкарских услуга
уговорене услуге
УКУПНО
Трошкови материјала и услуга
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.)

2.500
3.000
4.020
500
14.326
24.346

333.510
53.464
27.170
414.144

3.000
6.500
4.000
4.500
3.000
1.000
15.000
37.000
451.144

Број:6 - Страна: 18

8213
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2.Капитални расходи
2.1.Набавка сталних средстава
набавка опреме
УКУПНО
Набавка сталних средстава
УКУПНО
Капитални расходи
УКУПНИ РАСХОДИ

1.500
1.500
1.500
452.644

Раздио 2. Центар за социјални рад

6111
6112
6120

6131
6132
6133
6134
6135
6137
6138
6139

6142

1.Текући трошкови
1.1.Бруто плате и накнаде
бруто плате и накнаде
накнаде трошкова запослених
порез и доприноси на накнаде
УКУПНО
Бруто плате и накнаде
1.2.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови електричне енергије
трошкови комуналних услуга
набавка материјала
трошкови услуга превоза и горива
трошкови текућег одржавања
трошкови осигурања и банкарске услуге
уговорене услуге
УКУПНО
Трошкови материјала и услуга
1.3.Текући грантови
грант појединцима
*облици социјалне заштите
УКУПНО
Текући грантови
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)
укупно
УКУПНИ РАСХОДИ

307.188
67.724
34.645
409.557

6.500
7.600
9.000
5.200
6.000
4.315
6.000
23.200
67.815

904.821
904.821
1.382.193

1.382.193

Раздио 3. Дјечији вртић "Наша радост"

6111
6112
6121

1.Текући трошкови
1.1.Бруто плате и накнаде
бруто плате и накнаде
накнаде трошкова запослених
порези и доприноси на накнаде
УКУПНО
Бруто плате и накнаде

368.924
107.981
51.886
528.791

Датум: 10.12.2010.

Датум: 10.12.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

УКУПНО
Текући трошкови

8213

Број: 6 - Страна: 19

528.791

2.Капитални расходи
2.1.Набавка сталних средстава
уграђена опрема

15.000

УКУПНО
Набавка сталних средстава
УКУПНО капитални расходи

15.000

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

543.791

Раздио 4. Гимназија "Јован Дучић"

6112

6131
6132
6133
6134
6137
6138
6139

1.Текући трошкови
1.1.Бруто плате и накнаде
накнаде трошкова запослених-превоз
УКУПНО
Бруто плате и накнаде
1.2.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови електричне енергије
трошкови комуналних услуга
набавка материјала
трошкови текућег одржавања
трошкови осигурања и банкарске услуге
уговорене услуге
УКУПНО

1.270
1.270
4.367
13.409
8.271
7.360
1.389
1.335
6.787

Трошкови материјала и услуга
УКУПНО

42.918

Текући трошкови (1.1.+1.2)

44.188

УКУПНИ РАСХОДИ

44.188

Раздио 5: Техничка школа

6112

6131
6132
6133
6134
6137
6138
6139

1.Текући трошкови
1.1.Бруто плате и накнаде
накнаде трошкова запослених-превоз

5.455

УКУПНО
Бруто плате и накнаде

5.455

1.2.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови електричне енергије
трошкови комуналних услуга
набавка материјала
трошкови текућег одржавања
трошкови осигурања и банкарске услуге
уговорене услуге

1.500
17.800
9.110
4.220
1.300
920
2.800

Број:6 - Страна: 20
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УКУПНО
Трошкови материјала и услуга

37.650

Укупно
Текући трошкови (1.1.+1.2.)

43.105

УКУПНИ РАСХОДИ

43.105

Раздио 6: Центар средњих школа

6112

6131
6132
6133
6134
6137
6138
6139

1.Текући трошкови
1.1.Бруто плате и накнаде
накнаде трошкова запослених-превоз

808

УКУПНО
Бруто плате и накнаде

808

1.2.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови електричне енергије
трошкови комуналних услуга
набавка материјала
трошкови текућег одржавања
трошкови осигурања и банкарске услуге
уговорене услуге
УКУПНО
Трошкови материјала и услуга
УКУПНО

2.500
17.500
8.900
6.260
6.100
1.610
2.180
45.050

Текући трошкови (1.1.+1.2.)

45.858

УКУПНИ РАСХОДИ

45.858

Раздио 7: Средња музичка школа

6132
6133

1.Текући трошкови
1.1.Трошкови материјала и услуга
трошкови електричне енергије
трошкови комуналних услуга
УКУПНО
Трошкови материјала и услуга
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.)

2.391
2.595

4.986
4.986

2.Капитални расходи

8213

2.1.Набавка сталних средстава
набавка опреме
УКУПНО
Набавка сталних средстава
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

7.014
7.014
12.000

Датум: 10.12.2010.

Датум: 10.12.2010.
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Раздио 8: Територијална ватрогасна јединица

6111
6112
6121

8213

1.Текући трошкови
1.1.Бруто плате и накнаде
бруто плате и накнаде
накнаде трошкова запослених
порези и доприноси на накнаде

336.968
85.888
46.194

УКУПНО
Бруто плате и накнаде

469.050

УКУПНО
Текући трошкови (1.1.)

469.050

2.1.Набавка сталних средстава
набавка опреме
УКУПНО
Набавка сталних средстава
УКУПНО
Капитални расходи
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

209.380
209.380
209.380
678.430

Раздио 9. Народна библиотека
1. Текући трошкови

6131
6132
6133
6134
6137
6138
6139

1.1.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови енергије
трошкови комуналних услуга
набавка материјала
трошкови текућег одржавања
трошкови осигурања и банкарске услуге
уговорене услуге
УКУПНО
Трошкови материјала и услуга
УКУПНО
Текући трошкови

8213

2.Капитални расходи
2.1.Набавка сталних средстава
набавка опреме
УКУПНО
Набавка опреме
УКУПНО
Капитални расходи
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

3.000
6.550
4.000
1.845
692
469
2.144
18.700
18.700

2.500
2.500
2.500
21.200

Број:6 - Страна: 22
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Раздио 10. Музеј Херцеговине

6131
6132
6133
6134
6135
6137
6138
6139

8213
8216

1.Текући трошкови
Бруто плате и накнаде
1.1.Трошкови материјала и услуга
путни трошкови
трошкови енергије
трошкови комуналних услуга
набавка материјала
трошкови горива и превоза
трошкови текућег одржавања
трошкови осигурања и банкарске услуге
уговорене услуге
УКУПНО
Трошкови материјала и услуга
УКУПНО
Текући трошкови
2.Капитални расходи
2.1.Набавка сталних средстава
набавка опреме
реконструкција зграда
УКУПНО
Набавка сталних средстава
УКУПНО
Капитални расходи
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

4.000
6.500
5.000
2.600
1.500
3.000
600
4.600
27.800
27.800

2.500
11.000
13.500
13.500
41.300

ГРАНТОВИ СА БУЏЕТА-ДИРЕКТНИ
Конто
1
6141

6143

Корисник (раздио)
2

Ребаланс
2010
3

Мјесне заједнице

20.000

УКУПНО 6141

20.000

Дом ученика
Ватрогасно друштво-Ластва
Црвени крст
Добровољни даваоци крви
Дом здравља:
Хитна помоћ и систематски прегледи
Центар за ментално здравље
Борачке категорије (ОБО и одбори)
Општинска борачка организација
Одбор породица погинулих бораца
Одбор ратних војних инвалида
Удружење логораша регије Требиње
Удружење пензионера

58.700
75.000
70.000
7.500
160.000
144.000
16.000
52.000
28.000
12.000
12.000
8.000
25.000

Датум: 10.12.2010.

Датум: 10.12.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Намјенска издвајања парламентарним странкама
СНСД-Милорад Додик
СДС
ПДП
Покрет за Требиње
СПРС
ДНС
Српска радикална странка РС
Средства за финансирање спорта
Удружење националних мањина Требиње
Удружење избјеглих лица из Хрватске "Повратак"
Удружење повратника
грант Савезу слијепих Требиње
грантУдружењу параплегичара Требиње
грант Савезу инвалида рада
Удружење ампутираца
Удружење иноватора
УКУПНО 6143
6144

6148

УКУПНО 6144

794.280

Грант по споразуму о заједничкој сарадњи опш.
грант за високошколске установе
Студентски центар Требиње

60.000
30.000
20.000
110.000
2.053.896

Капиталне помоћи
Центар за инфор. и културу - капитални грант
Ватрогасно друштво Ластва
Општа болница Требиње
Дом здравља Требиње

28.000
70.000
15.000

Дом пензионера

12.000

УКУПНО
Капиталне помоћи-6152
УКУПНО
ГРАНТОВИ СА БУЏЕТА -ДИРЕКТНИ

6138

1.129.616
320.000
139.500
165.000
98.640
71.140

УКУПНО
Текући грант (6141,6143,6144,6148)

6138

40.000
11.466
8.369
6.304
4.240
3.207
3.207
3.207
603.000
6.000
2.000
7.416
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

Центар за информисање и културу - субвенције
Дом младих
Требињеспорт
Агенција за развој малих и средњих предузећа
Туристичка организација Требиње

УКУПНО 6148

6152

Број: 6 - Страна: 23

РАСХОДИ БУЏЕТА
трошкови сервисирања кредита за ст.запошљав.
од отплате кредита за стимул. запошљавање
из средстава 2009
трошкови банкарских услуга

125.000
2.178.896

27.573
13.345
11.067
4.000

Број:6 - Страна: 24
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уговорене услуге
камата на кредите
УКУПНО
РАСХОДИ БУЏЕТА

6139
6163

55.000
274.197
385.182

ФИНАНСИРАЊЕ СА БУЏЕТА
кредити за стимулативно запошљавање

8226

783.389

од отплате кредита за стимул. запошљавање
из средстава 2009
отплата кредита
УКУПНО
финансирање са буџета

8233

Датум: 10.12.2010.

379.155
314.420
694.035
2.170.999

УКУПНО
РАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА

18.022.414

Резервисање

Функције
100
300
400
500
600
700
800
900
1000

10.000

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
РАБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
Опис функције
Ребаланс
Структура
%
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ

5.524.594
843.730

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ
СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛ.
ЗДРАВСТВО
РЕКРЕАЦИЈА,КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА
ОБРАЗОВАЊЕ
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

3.908.416
1.653.438
1.208.025
257.000
1.865.500
1.071.602
1.690.109

УКУПНО РАСПОРЕЂЕНО ПО ФУНКЦИЈИ
РЕЗЕРВА
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

На основу члана 1. Закона о комуналним таксама
(„Службени лист СР БиХ“, број 21/77, 35/88 и
26/89) и члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, 101/04,
44/05 и 118/05) 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
02.12.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

30,65
4,68
21,69
9,17
6,70
1,43
10,35
5,95
9,38

18.022.414
10.000
18.032.414

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
За финансирање опште друштвених потреба на
подручју општине Требиње уводе се комуналне
таксе.
Овом Одлуком прописује се начин плаћања
комуналних такси, (у даљем тексту: таксе) на
подручју општине.
Члан 2.
Таксе се плаћају за:
1. Одржавање музичких догађаја (уживо) у
угоститељским објектима као и угоститељским
објектима друштвеног сектора;

Датум: 10.12.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

2. Заузимање тротоара и др. јавних површина
испред пословних просторија;
3. Држање витрина ради излагања робе ван
пословних просторија;
4. Сваку истакнуту фирму;
5. Привремени боравак у хотелима, мотелима,
преноћиштима, камповима и кућној радиности;
6. Истицање објава, огласа и саопштења на
јавним мјестима;
7. Држање средстава за игру (билијар, аутомати,
карте за игру и сл.);
8. Коришћење простора за паркирање аутомобила
и њихових приколица, мотоцикла и бицикла на
мјестима која за то одреди Скупштина
општине;
9. Коришћење простора за кампове, шаторе и
другу привремену употребу;
10. Изградњу грађевинских објеката.
Члан 3.
Висина комуналне таксе утврђује се Тарифом
комуналних такси (у даљем тексту:Тарифа), која је
саставни дио ове Одлуке.
Члан 4.
Начин плаћања комуналне таксе, рокови за
плаћање олакшице, односно ослобађања од
плаћања таксе и обвезници за плаћање, одређују
се Тарифом комуналне таксе, која се повећава
сразмјерно расту цијена на мало, према званичнио
објављеним подацима органа надлежног за
послове статистике, ако пређе износ од 25%
повећања из предходног става.
Члан 5.
Одредбе Закона о комуналним таксама и прописи
донесени за његово извршење, примјељиват ће се
и у поступку разреза и наплате таксе прописаних
овом Одлуком.
Члан 6.
Таксени обвезник је лице које користи предмет
или услугу за чије кориштење је прописано
плаћање таксе.
Ако за исту таксу постоје два или више обвезника
њихова обавеза је солидарна.
Члан 7.
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене
обавезе, ако овом Одлуком није другачије
прописано.
Таксена обавеза настаје у тренутку када се почиње
користити предмет или услуга за чије је
кориштење прописано плаћање таксе, a исту
рјешењем утврђује надлежни орган општинске
административне службе.
Члан 8.
Таксе се плаћају у готовом новцу и приход су
општине.

Број: 6 - Страна: 25

ТАРИФА
комуналних такси
Taрифни брoj 1.
Зa
приређивање
музичког
програма
у
угоститељским објектима плаћа се комунална
такса дневно у износу од
100 КМ.
НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац
музике.
2. Таксена обавеза настаје са даном издавања
одобрења за држање музике.
3. Пријава за држање подноси се најкасније један
дан прије почетка држања музике, Одјељењу за
привреду и друштвене дјелатности Општине
Требиње.
4. Такса се плаћа одмах ако се музика држи краће
од мјесец дана, у противном таксена обавеза се
плаћа у једнаким мјесечним ратама до 5-ог у
мјесецу.
5. За музику која се репродукује механичким
средствима (грамофон, радио, телевизија и сл.) не
плаћа се такса.
Тарифни број 2.
За привремено кориштење простора на јавним
површинама плаћа се комунална такса како
слиједи:
1. За постављање тезги, пултова, покретних
колица, витрина, разних аутомата и сл. плаћа
се такса од сваког цијелог или започетог 1m²
кориштеног простора мјесечно
50 КМ.
2. За постављање забавних радњи за сваки цијели
или започети 1 m² кориштеног простора
мјесечно
50 КМ
3. За постављање киоска за продају дувана,
лутрије, штампе, посластице, печених сјеменки
и сл. годишње по 1m²
70 КМ
4. За постављање киоска за продају хљеба,
пецива, воћа, поврћа и других прехрамбених
производа годишње по 1m²
45 КМ.
5. За постављање столова за продају улазница за
разне приредбе и сл. за сваки цијели или
започети 1m² дневно
25 КМ.
6. За постављање киоска који нису напријед
наведени годишње по 1m²
70 КМ.
НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа грађанин
или правно лице које привремено
користи
простор на јавним површинама по одобрењу
Одјељења за
просторно уређење Општине
Требиње .
Одобрењем се истовремено утврђује и висина
комуналне таксе.
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2. Такса се плаћа унапријед до 5-ог у мјесецу за
текући мјесец.
Тарифни број 3.
За привремено кориштење дијела јавне површине
испред пословног простора у сврху постављања
столова за љетну башту ради пружања
угоститељских услуга плаћа се мјесечно по 1м²
комунална такса у износу како слиједи:
- прва зона
15 КМ
- друга зона
10 КМ
- трећа зона
8 КМ
НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа грађанин
или правно лице које привремено користи дио
јавне површине у пословне сврхе за постављање
столова за љетну башту.
Одобрење
(урбанистичку
сагласност)
за
постављање столова за љетну башту на захтјев
странке издаје Одјељење за просторно уређење, а
рјешење којим се утврђује висина комуналне
таксе издаје Одјељење за стамбено-комуналне
послове.
Тарифни број 4.
За држање средстава за игру на јавним мјестима и
у угоститељским објектима физичког и правног
лица плаћа се такса по једном средству за игру у
годишњем износу и то:
1. Држање карата за игру
100 КМ
2. Држање аутомата, електронских и других
уређаја за игру и пикадо
100 КМ
3. Држање билијара
200 КМ
4. Држање аутомата за играње томболе
300 КМ
5. Држање покер апарата
300 КМ
НАПОМЕНА:
1. Такса се плаћа у годишњем паушалном износу
без обзира на то да ли су средства набављена у
првом или другом полугодишту. Обвезник
комуналне таксе из овог броја је власник,
закупопримац односно носилац права коришћења
или управљања објектом у којем су смјештена
средства за игру из овог тарифног броја.
2. Такса из овог тарифног броја плаћа се по
преузимању одобрења за обављање дјелатности .
3. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
рјешењем ће утврдити висину таксе и позвати
таксеног обвезника да је плати у року од 15 дана.
4. Аутоматским и електронским уређајима за игру
сматрају се флипери, видео игре и други апарати
на ручни, електрични или други погон у којем се
убацује новац или жетон у сврху забаве као и
друга средства забаве која омогућују играчу
опонашање
играња
фудбала,
кошарке,
аутомобилских трка и слично.
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5. Под аутоматима за играње томболе сматрају се
уређаји којима се извлаче добитне комбинације.
6. Покер апаратима сматрају се електрични
апарати гдје се плаћањем игре остварују добици у
новцу или натури.
Тарифни број 5.
За сваку истакнуту фирму плаћа се комунална
такса у годишњем износи и то:
1. Предузећа и други облици правних лица:
- из области електропривреде
3.000 КМ
- из области производње
300 КМ
- невладине организације
50 КМ
- остали
500 КМ
2.
Дијелови
правних
лица
/филијале,
експозитуре,
пословнице,
представништва,
агенције, канцеларије и сл./
-Дјелатност банкарства финансијских
организација и услуга осигурања имовине
и лица
2.500 КМ
-ПТТ услуге
365 КМ
-Мобилна телефонија
5.000 КМ
-Електропривреда и Телеком
3.000 КМ
-Бензинске пумпе
2.000 КМ
-Плинске пумпе
500 КМ
-Сервиси
200 КМ
-Стоваришта
200 КМ
-Кладионице
1.000 КМ
-Хотели, гарни хотели, апартхотели, мотели,
пансиони, ноћни барови, диско барови, дансинг
клубови
500 КМ
-Продавнице
100 КМ
-Робне куће, маркети, супермаркети, тржни
центри
500 КМ
-Угоститељски објекти (бифе, ресторани) 200 КМ
-Стоматолошке и љекарске ординације
250 КМ
-Апотеке
500 КМ
-Остали
100 КМ
3. Физичка лица-предузетници
-Угоститељска дјелатност
200 КМ
-Трговина
100 КМ
-СТР тезге, кућна радиност
50 КМ
-Апотеке, адвокатске и нотарске канцеларије и
остале сличне услужне дјелатности
500 КМ
-Кладионице
1.000 КМ
-Стоматолошке и љекарске ординације
250 КМ
-Хотели, гарни хотели, апартхотели, мотели,
пансиони, ноћни барови, диско барови, дансинг
клубови
500 КМ
-Остале непоменуте дјелатности
100 КМ

Датум: 10.12.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

Број: 6 - Страна: 27

НАПОМЕНА:
Под истакнутом фирмом у смислу одредаба овог
тарифног броја подразумјева се свака ознака или
натпис који означава да одређено правно и
физичко лице обавља дјелатност или занимање,
изузев ознаке и натписа на зградама државних
органа, друштвено - политичких и других
самосталних организација које врше послове од
посебног интереса, и удружења грађана.
Уколико таксени обвезник обавља више
дјелатности на мјесту истакнуте фирме плаћа
таксу из дјелатности за коју је прописана већа
таксена тарифа.
Такса се плаћа од дана издавања одобрења за рад.

Тарифни број 8.
За држање витрина за излагање и рекламирање
свих врста производа ван пословног објекта, као и
истурене излоге, изван грађанских линија објекта
са више од 1/10 ширине тротоара, плаћа се
комунална такса годишње за сваки цијели или
започети m у износу од
40 КМ.
НАПОМЕНА:
Одобрење за коришћење јавне површине у ове
сврхе даје Одјељење за просторно уређење,
рјешењем ће утврдити висину таксе у годишњем
паушалном износу и позвати таксеног обвезника
да исту уплати у року од 15 дана од дана издавања
рјешења.

Тарифни број 6.
За привремени боравак у хотелима, мотелима,
преноћиштима и камповима и кућном смјештају
плаћа се комунална такса како слиједи:
1. за домаће госте
1,5 КМ
2. за стране госте
1,5 КM
НАПОМЕНА:
Комуналну таксу из овог тарифног броја
наплаћују правна и физичка лица која дају
смјештај и исту уплаћују сваког првог и 15-ог у
мјесецу.

Тарифни број 9.
За коришћење простора за паркирање моторних и
прикључних возила на паркинзима на којима је
успостављена чуварска служба плаћа се за свако
паркирање комунална такса у износу како слиједи:
1. Путничка возила (аутомобили)
1 КМ
2. Аутобуси, камиони
2 КМ
3. Мотоцикли и троцикли
0,50 КМ
4. Приколице
1 КМ
5. За резервацију паркинга за један мјесец:
- за правна лица
100 КМ
- за физичка лица
80 КМ

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

За резервисаних и закупљених више паркинг
простора даје се попуст како слиједи:
- 3 – 4 паркинг мјеста

20%
- 5 – 6 паркинг мјеста 30%
- 7 – 8 паркинг мјеста 40%
- 9 – 10 паркинг мјеста 50%
Tарифни број 10.
1. За коришћење слободних површина за кампове,
шаторе или другу привремену употребу, на зато
одређеним мјестима, плаћа се дневно по 1m²
комунална такса од
0,35 КМ.
НАПОМЕНА:
Одобрење за коришћење јавне површине у ове
сврхе даје Одјељење за просторно уређење,
рјешењем којим ће утврдити висину таксе.
Такса се плаћа унапријед, приликом преузимања
рјешења.
Тарифни број 11.
За држање ресторана и других угоститељских и
забавних објеката на води плаћа се комунална
такса у износу од 0,10 КМ дневно на сваки m².
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НАПОМЕНА:
Одобрење за коришћење јавне површине у ове
сврхе даје Одјељење за просторно уређење,
рјешењем којим ће утврдити висину таксе.
Такса са плаћа мјесечно на рачун.
Тарифни број 12.
За истицање објаве или огласа на јавним мјестима
плаћа се дневно по једном огласу, односно објави
1 КМ.
НАПОМЕНА:
1. Објавом, односно огласом сматра се свако
оглашавање
или
објављивање,
односно
најављивање одржавања културних, спортских и
других манифестација, као и друга обавјештења
упућена одређеном броју лица.
2. Захтјев за истицање објаве и огласа из овог
тарифног броја подноси се органу управе
надлежном за комуналне послове најкасније три
дана прије истицања објаве, односно огласа, и
плаћа се одмах од стране организатора.
3. Такса из овог броја не плаћа се на објаве и
огласе које се односе на дјелатност државних
органа,
друштвено-политичких
заједница,
организација црвеног крста, позоришта, дома
културе, дома младих, биоскопа, аматерских и
спортских организација, као и посмртнице, огласе
и обавјештења у вези са снадбјевањем града
водом, огријевом, електричном енергијом и
комуналним услугама, када се оне односе на
дјелатност ових органа и организација.
Тарифни број 13.
За извођење грађевинских радова који изискују
раскопавање улица, плочника, паркова и других
јавних површина плаћа се комунална такса дневно
и то:
1. За радове на подземним и надземним
инсталацијама и сличним објектима по м²
раскопане јавне површине (паркови, улице,
тротоари)
5 КМ
2. За заузимање 1 м² јавне површине и тротоара
за вријеме грађења
0,40 КМ.
НАПОМЕНА:
1. Плаћање обавеза настаје од дана добијања
одобрења за прекопавање и престаје даном
завршетка радова. Одобрење издаје Одјељење за
просторно уређење Општине Требиње.
2. Обавеза плаћања таксе као и висина исте из
овог тарифног броја утврђује се актом којим се
одобрава извођење радова.
3. Такса се обрачунава и уплаћује приликом
издавања одобрења за раскопавање јавне
површине.
4. Таксени обвезник је свако правно и физичко
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лице у својству извођача, осим ако се радови
изводе из средстава друштвено-политичке
заједнице и мјесног самодоприноса.
5. Обавеза плаћања таксе из тачке један не
односи се на прокопе саобраћајница у случају,
када се ради о изградњи секундарне и примарне
водоводне и канализационе мреже која се протеже
дужином улице.
Члан 9.
Такса по тарифним бројевима из овог Закључка
плаћа се на трансакциони рачун Буџета Општине
Требиње број
565-801-80000002-14, (број
Општине 107) према врсти прихода како слиједи:
Тарифни број:
- 1
- 2,3 и 13
- 4
- 5
- 6
- 7 и 12
- 8
- 9
- 10
- 11

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

Члан 10.
Приходи од комуналних такса користе се за
одржавање објеката заједничке комуналне
потрошње општине Требиње.
Члан 11.
Ступањем на снагу овe oдлуке престаје да важи
Одлука о комуналним таксама („Службени
гласник Општине Требиње“, број: 2/90, 2/93 и
2/95) и Закључак („Службени гласник Општине
Требиње“, брoj 1/07).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-238/10
Датум:02.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић

На основу члана 4. Закона о административним
таксама и накнадама - пречишћен текст
(„Службени гласник Републике Српске“, број
8/09), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број
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101/04, 42/05и 118/05) 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 02.12.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
измјени и допуни Одлуке о
општинским администативним таксама
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним
таксама („Службени гласник Општине Требиње“,
број 3/10) члан 11. Тарифни број 6. тачка 1.
мијења се и гласи:
1. За изводе из матичних књига рођених,
вјенчаних и умрлих, за сваки примјерак...... 3 КМ
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-239/10
Датум:02.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 7. Закона о боравишној такси
(„Службени гласник Републике Српске“ број
118/05) 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 02.12.2010.
године, донијела је
О Д Л У К У
о измјени Одлуке
о висини боравишне таксе
I
У Одлуци о висини боравишне таксе („Службени
гласник Општине Требиње“, број 3/06) тачка 1.
мјења се и гласи: „Боравишна такса утврђује се у
висини 2 КМ на подручју општине Требиње“.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-240/10
Датум:02.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.
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На основу члана 4. Закона о матичним књигама
("Службени гласник Републике Српске", број
111/09), члана 30. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број
101/04, 42/05 и 118/05) 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 02.12.2010. године донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању матичних подручја на
територији општине Требиње
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се матична подручја на
територији општине Требиње за којa се воде
матичне књиге (рођених, вјенчаних, држављана и
умрлих)
и одређује која насељена мјеста
припадају ком матичном подручју.
За свако матично подручје води се једна од сваке
врсте матичних књига.
Члан 2.
На подручју општине Требиње утврђују се
матична подручја:
1. Матично подручје Требиње,
2. Матично подручје Љубомир,
3. Матично подручје Моско,
4. Матично подручје Ластва,
5. Матично подручје Граб,
6. Матично подручје Хум,
7. Матично подручје Величани.
Члан 3.
1. Матично подручје Требиње обухвата
насељена мјеста:
- Требиње, Дражин До, Бјелач, Гомиљани,
Тврдош, Придворци, Тодорићи, Алексина Међа,
Рапти, Волујац, Биоград, Расовац, Згоњево, Лапја,
Пољице-Петрово Поље, Кремени До, Буговина,
Увјећа, Веља Гора, Горње Чичево, Доње Чичево,
Петрово, Турица, Врпоље, Загора, Бодироге,
Подстрашивица, Владушићи, Беговић Кула,
Паројска Њива, Грбеши, Требијови, Главинићи,
Ломачи, Никонтовићи, Шарани, Турани, Власаче,
Загора, Биоци и Јањач.
2. Матично подручје Љубомир обухвата
насељена мјеста:
- Чварићи, Укшићи, Подвори, Врпоље-Љубомир,
Брова,
Домашево,
Угарци,
Подосоје,
Ждријеловићи, Пијавице, Влашка, ШћеницаЉубомир, Морче, Бориловићи, Борковића Баре,
Међуграђе и Цибријан.
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3. Матично подручје Моско обухвата насељена
мјеста:
- Моско, Брани До, Дубочани, Горње Врбно, Доње
Врбно, Јасен и Будоши.
4. Матично подручје Ластва обухвата насељена
мјеста:
- Ластва, Горње Гранчарево, Доње Гранчарево,
Скочигрм, Ораховац, Јазина, Жупа, Перовића
Мост, Клобук, Аранђелово, Вучија, Нецвијеће и
Долови.
5. Матично подручје Граб обухвата насељена
мјеста:
- Граб, Куња Главица, Ограде, Богојевић Село,
Подштировник, Коњско, Жељево, Тули, Крај,
Крушева Густијерна, Турменти, Орашје-Зубци,
Убла и Увјећа.
6. Матично подручје Хум обухвата насељена
мјеста:
- Хум, Крајковићи, Мионићи, Десин Село,
Јушићи, Марић Међине, Петровићи, Талежа,
Ђедићи, Цицина, Крњевићи, Кучићи, Јасеница
Луг, Арбанашка, Гојшина, Просјек, Лушнице,
Добромани, Грбићи, Месари, Ковачина, Жуља,
Локвице, Луг, Доња Кочела, Горња Кочела, Старо
Слано, Церовац, Дужи, Љубово, Мрњићи, ОрашјеПоврш, Кликовићи, Баонине, Љекова, СливницаПоврш, Гола Главица, Пољице-Попово, РаптиБобани, Диклићи, Седлари, Туље, Мркоњићи и
Жаково.
7. Матично подручје Величани обухвата
насељена мјеста:
- Величани, Галичићи, Дубљани, Драчево,
Дријењани, Грмљани, Марева Љут, Струјићи,
Котези, Прхиње, До, Додановићи, Корлати и
Орашје- Попово.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању матичних подручја на
територији општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“ број 4/99 и 3/10).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Требиње", а примјењиваће се од 01.01.2011.
године.
Број:09-013-241/10
Датум:02.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Датум: 10.12.2010.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ТРЕБИЊЕ
Број:09-013-232-9/10
Датум:02.12.2010. године
На основу члана 47. став 1. 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),
рјешавајући по захтјеву Седларик (Манојла)
Зорице, за утврђивање права власништва на
грађевинском земљишту, на коме је изграђен
стамбени објекат-барака без права кориштења
ради грађења, Скупштина општине Требиње, на
сједници одржаној дана 02.12.2010. године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Утврђује се право власништва на грађевинском
земљишту означеном као к.ч. број 395/2, у
површини од 205 m², уписано у зк. ул. број 25 К.О.
Гранчарево, у корист Седларик (Манојла) Зорице,
са 1/1 дијела.
2. Седларик (Манојла) Зорица дужна је уплатити
накнаду за земљиште из тачке 1. овог Рјешења у
износу
од
3.075,00
КМ
(словима:
трихиљадесадамдесетпет КМ) на жиро рачун број:
5658018000000214, шифра уплате 721223.
3. Износ накнаде на име природних погодности
(ренте) и накнада за уређење грађевинског
земљишта утврдиће се рјешењем о одобрењу за
грађење.
4. На земљишту из тачке 1. овог Рјешења, по
правоснажности истог, уз поднесени доказ да је
плаћена накнада из тачке 2. овог Рјешења,
земљишно-књижни уред Основног суда у
Требињу извршиће укњижбу права власништва у
корист
Седларик
(Манојла)
Зорице,
уз
истовремено брисање раније извршених уписа на
том земљишту.
5. Републичка управа за геодетске и имовинско
правне послове, Подручна јединица Требиње
извршиће промјену посједовног стања кроз
катастарски операт.
6. Трошкове поступка у износу од 100,00 КМ
уплатити у року од 15 дана од дана пријема истог,
а на рачун број: 555-007-0022517643 Нова банка,
АД Бања Лука за РГУ.
Образложење
Седларик (Манојла) Зорица обратила се захтјевом
да се утврди право власништва у њену корист на
грађевинском земљишту у државној својини
означеном као к.ч. број 395, на коме се налази
стамбени објекат-барака, која је изграђена без
права коришћења ради грађења.
Уз захтјев је приложено:
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- земљишно-књижни извадак,
- копија катастарског плана.
Одјељење за просторно уређење Општине
Требиње доставило је овом органу захтјев за
формирање грађевинске парцеле број: 07-364182/10 од 23.07.2010. године, како би се одредило
земљиште за редовну употребу објекта, а ради
давања урбанистичке сагласности на изведено
стање.
У складу са стручним мишљењем извршено је
формирање грађевинске парцеле под бројем 395/2,
површине 205 m², чиме је утврђено земљиште за
редовну употребу објекта.
На лицу мјеста, одржана је усмена расправа уз
присуство пуномоћника Правобранилаштва РС.
Подносилац захтјева, Седларик Зорица изјавила је
да остаје при захтјеву да јој се утврди право
власништва на предметном земљишту иако она
није градитељ објекта, али је уложила знатна
средства да би објекат оспособила за становање:
промјенили су стакла на прозорима, дио патоса
који је био иструлио, омалтерисали плафоне, и
дијелом промјенили кров.
Пуномоћник Правобранилаштва РС успротивио се
захтјеву странке истичући да она није градитељ
објекта, како је то предвиђено чланом 47. Закона о
грађевинском земљишту.
Скупштина општине овлаштена је чланом 47.
Закона о грађевинском земљишту да утврди право
власништва у корист градитеља који је без права
коришћења ради грађења на грађевинском
земљишту у државној својини саградио објекат за
који се може накнадно издати одобрење за
грађење, уз обавезу плаћања накнаде за земљиште
по тржишној вриједности, трошкове уређења
грађевинског земљишта и накнаде за природне
погодности-ренту.
Иако подносилац захтјева није градитељ
предметне бараке, неспорно је да је улагао
материјална средства да би исту оспособио за
становање, и да је спреман још улагати да би
објекат био легализован, мишљења смо да су се
стекли услови за утврђивање права власништва у
корист подносиоца захтјева.
Обавјештењем
Пореске
управе,
Подручне
јединице Требиње број: 06/1.08/0801/454-16-23/10
од 10.08.2010. године, утврђена је тржишна
вриједност грађевинског земљишта у износу 15,00
КМ/m².
Против овог рјешења не може се изјавити жалба,
али се може покренути управни спор подношењем
тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30
дана од дана достављања рјешења. Тужба се
подноси непосредно суду у два примјерка.
ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.
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Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 02.12.2010. године, на основу члана
51. Статута Општине Требиње ("Службени
гласник Општине Требиње", број: 8/05, 10/05,
13/05, 3/08 и 5/10), и члана 187. Закона о стварним
правима ("Службени гласник Републике Српске",
број 124/08), у предмету установљења права
служности за изградњу прикључног ДВ 10 kV за
ТС 10/04 "Руњевац" и нисконапонског прикључка
за алармну станицу "Бањевац", а по захтјеву МХ
ЕРС ЗП "Електро-Херцеговина", а.д. Требиње,
донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Даје се сагласност Начелнику Општине
Требиње Др Доброславу Ћуку да може
закључити Уговор о установљењу права
служности за изградњу прикључног ДВ 10 kV
за ТС 10/04 "Руњевац" и нисконапонског
прикључка за алармну станицу "Бањевац", а на
земљишту означеном као к.ч. број 922/3,
752/72, 722/4, 752/33 и 752/15, К.О. Горица,
државна
својина
са
1/1
дијела.
Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са МХ ЕРС ЗП "ЕлектроХерцеговина", а.д. Требиње.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-232-10/10
Датум:02.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 02.12.2010. године, на основу члана
51. Статута Општине Требиње ("Службени
гласник Општине Требиње", број 8/05, 10/05,
13/05, 3/08 и 5/10), и члана 187. Закона о стварним
правима ("Службени гласник Републике Српске",
број 124/08), у предмету установљења права
служности за постављање мултисервисних уређаја
а по захтјеву Телекомуникације РС АД Бања Лука,
РЈ Требиње, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1.

Даје се сагласност Начелнику Општине
Требиње Др Доброславу Ћуку да може
закључити Уговор о установљењу права
служности за постављање мултисервисних
уређаја, а на земљишту означеном као к.ч.
број 1036/1, К.О. Придворци, 752/23 К.О.
Горица и 20/1 К.О. Жупа, државна својина са
дијелом 1/1.
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Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са Телекомуникацијама РС АД
Бања Лука, РЈ Требиње.
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Требиње".

Број:09-013-232-11/10
Датум:02.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 02.12.2010. године, на основу члана
51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број: 8/05, 10/05,
13/05, 3/08 и 5/10), и члана 187. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“
број 124/08), у предмету установљења права
служности за изградњу ТК мреже, а по захтјеву
Телекомуникација РС, А.Д. Бања Лука, РЈ
Требиње, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Даје се сагласност Начелнику Општине Требиње
Др Доброславу Ћуку да може закључити Уговор
о установљењу права служности за изградњу ТК
мреже, а на земљишту означеном као:
- к.ч. број 355/2, 466/2, 355/3, 356/59, 356/67,
356/59, 356/91, 356/80, 355/1 и 364/8 – К.О.
Мостаћи, те
- к.ч. број 866/65, 617/1, 390/14, 790/6, 790/4,
790/3, 866/4, 799/1, 753/2, 866/2, 866/77,
866/101, 870/1, 866/6, 617/35, 617/36, 757/1,
741/3, 611/1, 664/1, 876, 878/3, 437, 664/5,
323/1 – К.О. Гомиљани.
2. Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са Телекомуникацијама РС АД Бања
Лука, РЈ Требиње.
3. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број:09-013-232-12/10
Датум:02.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 02.12.2010. године, на основу члана
51. Статута Општине Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“ број: 8/05, 10/05,
13/05, 3/08 и 5/10), и члана 187. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“
број 124/08), у предмету установљења права
служности за изградњу уличног колектора за
фекалну канализацију ГУК 4, а по захтјеву
Општине Требиње, донијела је

Датум: 10.12.2010.

З А К Љ У Ч А К
1. Даје се сагласност Начелнику Општине
Требиње Др Доброславу Ћуку да може
закључити Уговор о установљењу права
служности за изградњу уличног колектора за
фекалну канализацију ГУК 4, а на земљишту
означеном као к.ч. број 225/42, К.О. Горица,
државна својина са 1/1 дијела, са правом
коришћења АД „Swisslion“ Индустрија алата.
Уговор о установљењу права служности ће се
потписати са АД „Swisslion“ Индустрија алата.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-232-13/10
Датум:02.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 02.12.2010. 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 купопродаје
некретнина које су изградњом асфалтног пута
приведене трајној намјени, 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 купопродаји земљишта
означеног као к.ч. број 1755/4 у површини од
134 m² К.О. Требиње, власништво Вујовић
(Николе) Ђорђа са 1/1 дијела, на којем је
изграђен асфалтни пут – Шпанска улица.
Уговор о купопродаји ће се потписати са
власником некретнина – Вујовић (Николе)
Ђорђом.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Требиње.
Број:09-013-232-14/10
Датум:02.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 02.12.2010. 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 купопродаје
некретнина које су изградњом асфалтног пута
приведене трајној намјени, донијела је

Датум: 10.12.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

З А К Љ У Ч А К
1.

2.

Даје се сагласност Начелнику Општине
Требиње Др Доброславу Ћуку да може
закључити Уговор о купопродаји земљишта
означеног као к.ч. број 5450/85 у површини од
223 m² К.О. Требиње, сувласништво
Бјелаковић Свјетлане, Ћосић Љубице и Зец
Сњежане са по 1/3 дијела, на којем је изграђен
асфалтни пут у Хрупјелима.
Уговор о купопродаји ће се потписати са
сувласницима некретнина – Бјелаковић
Свјетланом, Ћосић Љубицом и Зец Сњежаном.
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Требиње".

Број:09-013-232-15/10
Датум:02.12.2010. 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 02.12.2010.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о стању безбједности на
подручју општине Требиње.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број:09-013-233/10
Датум:02.12.2010. године

Скупштина општине Требиње на сједници
одржаној дана 02.12.2010. 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 закључења
Споразума о давању на кориштење и условима
кориштења некретнина Универзитету у Источном
Сарајеву, донијела је
З А К Љ У Ч А К
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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 02.12.2010.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

1. Даје се сагласност Начелнику Општине
Требиње Др Доброславу Ћуку да може закључити
Споразум о давању на кориштење и условима
кориштења некретнина Универзитету Источно
Сарајево, означених као:
- пословни простор у улици Степе Степановића,
саграђен на к.ч. 1928 – објекат 1 у површини
од 1.605,52 m², К.О. Требиње и
- пословни простор у улици Степе Степановића,
саграђен на к.ч. број 1929, објекат 2 у
површини од 1.605,52 m², К.О. Требиње.
Предметни Споразум ће се потписати са ректором
Универзитета у Источном Сарајеву.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Требиње".
Број:09-013-232-16/10
Датум:02.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

I
Прихвата се Информација о раду Одсјека за
цивилну заштиту Општине Требиње за период
јануар-септембар 2010. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:09-013-237/10
Датум:02.12.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Веселин Савић,с.р.

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 52.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и
5/10) и члана 46. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
5/93, 15/96 и 110/03), Начелник Општине, донио је
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о образовању Комисије за
процјену радне способности
I
У Рјешењу о образовању Комисије за процјену
радне
способности број:
08-184-1/03 од
16.01.2003. године у тачки 2. под редним бројем 3.
умјесто Снежане Гудељ дипл. правник, именује се
Ведрана Вулетић, дипл. соц. радник.
II
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број: 11-111-23/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,06.12.2010.године 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 118/05), члана 52.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и
5/10) и члана 46. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Српске“, број
5/93), члана 17. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број 110/03) и члана 15.
Правилника о разврставању лица са сметњама у
физичком и психофизичком развоју („Службени
гласник Републике Српске“, број 115/03),
Начелник Општине, донио је
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о образовању првостепене
стручне комисије за оцјењивање способности и
разврставање лица са сметњама
I
У Рјешењу о образовању првостепене стручне
комисије
за
оцјењивање
способности
и
разврставање лица са сметњама број: 08-540-1/04
од 24.03.2004. године у тачки I. под редним бројем
3. умјесто Сандре Лојпур, дипломирани
дефектолог – сурдоаудиолог, именује се Љиљана
Домазет, дипл. дефектолог – сурдоаудиолог, а под
редним бројем 10. умјесто Мире Ћук, дипл.
социјалног радника, именује се Слађана Герун,
дипломирани социјални радник.
II
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број: 11-111-24/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,06.12.2010.године Др Доброслав Ћук,с.р.

Датум: 10.12.2010.

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, даје
С А Г Л А С Н О С Т
на Правилник о раду
Центра за социјални рад Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о раду Центра за
социјални рад Требиње број: 01-014-13/10 од
15.09.2010. године.
II
Ова Сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Општине
Требиње.
Број:11-022-48/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,12.10.2010.године 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, даје
С А Г Л А С Н О С Т
на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Центру за
социјални рад Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у
Центру за социјални рад Требиње број: 01-01417/10 од 15.11.2010. године.
II
Ова Сагласност ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број:11-12-7/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,22.11.2010.године 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, даје

Датум: 10.12.2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

С А Г Л А С Н О С Т
на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака
Територијалне ватрогасне јединице Требиње
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији послова и радних задатака
Територијалне ватрогасне јединице Требиње број:
208/10 од 15.10.2010. године.
II
Ова Сагласност ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Требиње".
Број:11-12-6/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,03.11.2010.године 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 06-372-68/10 од
10.09.2010. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 01-065 упис оснивања:
Заједнице етажних власника Требиње, ул. Херцег
Стефана Косаче бр. 27, са следећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
Требиње, ул. Херцег Стефана Косаче број 27.
Оснивачи: 15 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

Број: 6 - Страна: 35

висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
Заједницу заступа предсједник Скупштине
Бјелица Жељко, и замјеник предсједник Зеленовић
Миливоје, самостално и без ограничења.
Број: 06-372-68/10 СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум:10.09.2010.
Стеван Бекан, 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 06-372-70/10 од
21.10.2010. године, извршио је у регистар
заједнице етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 01-069 упис оснивања:
Заједнице етажних власника Требиње, ул. Церска
бр. 2, са следећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
Требиње, ул. Церска број 2.
Оснивачи: 9 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 Скупштине
Рашовић Симо самостално и без ограничења, и
замјеници предсједника Вујовић Миодраг и
Шалварица Витослав.
Број: 06-372-70/10 СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум:21.10.2010.
Стеван Бекан, с.р.

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Одлука о давању сагласности за додјелу новчане помоћи грађанима града Краљева за
санирање посљедица земљотреса,
2. Одлука о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној
својини,
3. Одлука о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној
својини,
4. Одлука о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној
својини,
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Датум: 10.12.2010.

Одлука о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној
својини,
Одлука о замјени некретнина,
Одлука о замјени некретнина,
Одлука о замјени некретнина,
Одлука о замјени некретнина,
Одлука о измјени Одлуке о замјени некретнина,
Одлука о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета Општине Требиње за период од
01.01. до 30.06.2010. године,
Одлука о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета општине Требиње за период од
01.01. до 30.09.2010. године,
Одлука о усвајању Ребаланса буџета општине Требиње за 2010.годину,
Ребаланс Буџета Општине Требиње за 2010. годину,
Одлука о комуналним таксама,
Одлука о измјени и допуни Одлуке о општинским административним таксама,
Одлука о измјени Одлуке о висини боравишне таксе,
Одлука о утврђивању матичних подручја на територији општине Требиње,
Рјешење о утврђивању права власништва,
Закључак о давању сагласности Начелнику Општине,
Закључак о давању сагласности Начелнику Општине,
Закључак о давању сагласности Начелнику Општине,
Закључак о давању сагласности Начелнику Општине,
Закључак о давању сагласности Начелнику Општине,
Закључак о давању сагласности Начелнику Општине,
Закључак о давању сагласности Начелнику Општине,
Закључак о прихватању Информације о стању безбједности на подручју општине
Требиње,
Закључак о прихватању Информацију о раду Одсјека за цивилну заштиту Општине
Требиње за период јануар-септембар 2010. године

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Рјешење о измјени Рјешења о образовању Комисије за процјену радне способности,
2. Рјешење о измјени Рјешења о образовању првостепене стручне комисије за
оцјењивање способности и разврставање лица са сметњама,
3. Сагласност на Правилник о раду Центра за социјални рад Требиње,
4. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Центру за социјални рад Требиње,
5. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и радних задатака Територијалне
ватрогасне јединице Требиње
ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда
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