СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LI

Требиње, 03.01.2014. године

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 27.12.2013. године, донијела је
О Д Л У К У
о ограничењима висине зарада и накнада које
се исплаћују из Буџета Града Требиња
Члан 1.
Висина плата функционера Града Требиња у 2014.
години, регулисана Одлуком о платама функционера
општине Требиње („Службени гласник Општине
Требиње“, број 12/05 и 7/07) умањује се за 20%.
Члан 2.
Висина накнаде одборницима за вршење одборничке
дужности у 2014. години, обрачуната на основу
Одлуке о одборничкој накнади („Службени гласник
Општине Требиње“, број 11/05) ограничава се на ниво
накнаде из 2013. године.
Члан 3.
Висина накнаде члановима Градске изборне комисије,
регулисана Одлуком о висини накнаде за рад чланова
Градске изборне комисије („Службени гласник Града
Требиња“, број 3/13) утврђује се на нивоу накнаде из
члана 2. ове одлуке.
Члан 4.
Ограничења из првог, другог и трећег члана ове
одлуке су привременог карактера и примјењиваће се у
2014. години.

Број: 1

Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге
Одлука број: 09-013-265/12 од 28.12.2012. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-439/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 31. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12) и члана 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 27.12. 2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Буџета Града Требиња за 2014. годину
Члан 1.
Скупштина Града Требиња усваја Буџет Града
Требиња за 2014. годину.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Буџет Града Требиња за
2014. годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-440/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Страна: 2 - Број: 1
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Датум: 03.01.2014. год.

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ЗА 2014. ГОДИНУ
Економ.

Буџет

код
1

Опис
2
I ПРИХОДИ
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

713
713110
713110
714
714100
715
715100
715200
717
717100
719
719100

721
721222
721223
721310
721500
722
722100
722300
722312
722314
722316
722318
722319
722391
722392
722321
722400
722411
722412
722420
722440
722461
722467
722468
722469
722500
722520
722591

2014
3
17.447.500
9.045.000

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

2.000.000
60.000
1.940.000
1.125.000
1.125.000
10.000
6.000
4.000
5.900.000
5.900.000
10.000
10.000

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
1.1 Приходи од имовине
Приходи од закупа објеката и земљишта
Приход од земљишне ренте
Приходи од камата на новчана средства на рачунима
Приходи од камата на дате кредите за стим. запош.
1.2 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга
Административне таксе
Комуналне накнаде и таксе
Комуналне таксе на фирму
Комуналне таксе за кориштење јавних површина
Kомуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским
објектима
Комуналне таксе на рекламне паное
Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг
Комуналне таксе за кориштење слободних површина за кампове
Комунална такса за држање објеката на води
Боравишна такса
Накнаде по разним основама
Накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Накнада за путеве
Накнада за воде
Накнада за кориштење комуналних добара
Накнада за противпожарну заштиту
Накнада за кориштење природних ресурса за елек.енергију
Накнада за узгој рибе
Приходи од пружања јавних услуга
Приходи општинских органа
Властити приходи буџетских корисника општине

8.402.500
1.174.000
145.000
950.000
35.000
44.000
7.185.500
180.000
878.000
500.000
120.000

Центар за социјални рад Требиње
Дјечији вртић Наша радост

5.000
10.000
170.000
1.000
12.000
60.000
5.078.000
750.000
2.000
20.000
450.000
850.000
200.000
2.800.000
6.000
1.049.500
133.000
916.500
60.000
268.000

Датум: 03.01.2014. год.
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Гимназија ''Јован Дучић''
Техничка школа
Центар средњих школа Требиње
Средња музичка школа
Народна библиотека
Музеј Херцеговине
Центар за информисање и образовање
Требињеспорт
Туристичка организација града Требиња
Дом младих
Агенција за развој малих и средњих предузећа
Културни центар
723
723120
729
729124
729100
729100

781
781300
781300

811
811100
813
813100
816
816100
817
817100
817100

911
911400
921
921200

1.3 Новчане казне
Општинске новачне казне
1.4 Остали непорески приходи
Остали општински непорески приходи
Остали непорески приходи -рефундације од фондова
Остали неп. приходи буџетских корисника – рефунд. од фондова

Број: 1 - Страна: 3
12.000
96.000
34.000
1.000
11.600
7.000
94.000
240.000
3.500
33.400
6.000
50.000
5.000
5.000
38.000
5.000
25.000
8.000

II ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ

451.000

1.1 Трансфери
Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбјеђују у
буџету РС

451.000

Трансфер Министарства просвјете РС за Дјечији вртић Наша радост

446.000
5.000

III ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

3.657.000

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

3.657.000

1.1 Примици за произведену сталну имовину
Примици за пословне објекте и просторе
1.2 Примици за непроизведену сталну имовину
Примици за градско грађевинско земљиште
1.3 Примици од залиха материјала, робе, ситног.инв. и сл.
Примици од залиха робе
1.4 Примици по основу ПДВ-а
Примици по основу ПДВ-а
Примици по основу ПДВ-а- поврат ПДВ-а по Пројекту Систем
водоснабдијевања Требиња

500.000
500.000
1.980.000
1.980.000
38.000
38.000
1.139.000
139.000

IV ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА
1.1 Примици од финансијске имовине
Примици од наплате датих зајмова
1.2 Примици од задуживања
Примици од узетих зајмова - 2013. година за капиталне инвестиције

2.394.500
947.000
947.000
1.447.500
1.447.500

ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ

1.000.000

17.447.500
451.000

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

3.657.000

ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

2.394.500

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

23.950.000

Страна: 4 - Број: 1
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Датум: 03.01.2014. год.

ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Економ.
код
1
411

411100
411100
411200

412
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412800
412900

413
413300
413900

414
414100

415
415200

416
416100

Опис
2

Буџет
2014
3

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
расходи за бруто плате
расходи за бруто плате приправника
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу закупа
расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих
услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
расходи за услуге одржавања јавних површина
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга

6.476.705
110.500
1.863.325
8.450.530
8.790
768.345
170.550
84.680
333.575
223.620
425.070
1.300.000
1.039.190
4.353.820

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

481.400
6.000

Расходи финансирања и други финансијски трошкови

487.400

1.4.Субвенције
Субвенције
УКУПНО
Субвенције
1.5.Грантови
Грантови у земљи
УКУПНО
Грантови
1.6.Дознаке на име социјалне заштите
Дознаке грађанима
УКУПНО
Дознаке на име социјалне заштите
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5+1.6)

220.000
220.000

2.202.645
2.202.645
2.144.900
2.144.900

17.859.295

Датум: 03.01.2014. год.

511
511100
511200
511300
511400
511500
511700

513
513100

516
516100

517
517100

611
611400

621
621300
621900
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2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката
издаци за набавку постројења и опреме
издаци за инвестиционо одржавање опреме
издаци за биолошку имовину
издаци за нематеријалну произведену имовину
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за прибављање земљишта
УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину
2.3.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
УКУПНО
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
2.4. Издаци по основу ПДВ-а
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)
3.Издаци за финансијску имовину
издаци за дате зајмове
УКУПНО
Издаци за финансијску имовину
4. Издаци за отплату дугова
издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
издаци за отплату обавеза из ранијег периода
УКУПНО
Издаци за отплату дугова
УКУПНO
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3+4)
Буџетска резерва
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

Број: 1 - Страна: 5

2.441.500
157.190
340.785
23.000
17.000
70.000
3.049.475

450.000
450.000

37.740
37.740

1.137.760
1.137.760
4.674.975
500.000
500.000

848.230
42.500
890.730
23.925.000
25.000
23.950.000

Страна: 6 - Број: 1
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Датум: 03.01.2014. год.

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I
Административна служба Града
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
411
411100
411100
411200

412
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412800
412900

413
413300
413900

414
414100

415
415200

416
416100

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
расходи за бруто плате
расходи за бруто плате приправника
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања

4.034.415
110.500
1.120.825

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих
услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
расходи за услуге одржавања јавних површина
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга

432.710
96.170
12.200
263.245
164.160
270.170
1.300.000
823.700

1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови
расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
расходи по основу затезних камата
УКУПНО
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
1.4.Субвенције
субвенције
УКУПНО
Субвенције
1.5.Грантови
грантови у земљи
УКУПНО
Грантови
1.6.Дознаке на име социјалне заштите
дознаке грађанима
УКУПНО
Дознаке на име социјалне заштите
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5+1.6)

511
511100
511200
511300

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката
издаци за набавку постројења и опреме

5.265.740

3.362.355

480.000
6.000
486.000

220.000
220.000

2.202.645
2.202.645

570.000
570.000

12.106.740

2.441.500
89.000
224.345

Датум: 03.01.2014. год.
511400
511500
511700

513
513100

516
516100

517
517100
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издаци за инвестиционо одржавање опреме
издаци за биолошку имовину
издаци за нематеријалну произведену имовину
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за прибављање земљишта
УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину
2.3 Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
УКУПНО
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
2.4 Издаци по основу ПДВ-а
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.+2.3+2.4)

61
611
611400

62
621
621300

Број: 1 - Страна: 7
23.000
17.000
70.000
2.864.845

450.000
450.000

13.000
13.000

1.058.540
1.058.540

4.386.385

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

500.000

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

804.500

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3+4)

500.000

804.500

17.797.625

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I
Административна служба Града
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Назив потрошачке јединице: Стручна служба Градоначелника
Број потрошачке јединице: 0107120
411
411100
411200

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
расходи за бруто плате
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања

130.750
8.740
139.490

Страна: 8 - Број: 1
412
412600
412700
412900

415
415200
415200
415200

416
416100

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.3.Грантови
грант за Савез општина ИХ
грант за медије
грант за вјерске објекте
УКУПНО
Грантови
1.4.Дознаке
дознаке грађанима
УКУПНО
Дознаке
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)

Датум: 03.01.2014. год.

10.000
40.000
146.000
196.000

30.000
25.000
60.000
115.000

120.000
120.000
570.490

2.Издаци за нефинансијску имовину
511
511300

2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за набавку опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
УКУПНИ РАСХОДИ

5.000
5.000
5.000
575.490

Назив потрошачке јединице: Стручна служба Скупштине Града
Број потрошачке јединице:0107110
411
411100
411200

412
412600
412700
412900
412900
412900
412900
412900
412900

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
расходи за бруто плате
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
расходи избора 2014 и избори у МЗ
*расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима
*расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије
*расходи за превоз предсједницима МЗ
*слава града

119.000
8.790
127.790

3.000
18.000
366.500
50.000
247.500
19.300
6.000
35.000

Датум: 03.01.2014. год.
412900

415
415200

511
511300
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*остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.3.Грантови
Намјенска издвајања парламентарним странкама
УКУПНО
Грантови
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за набавку опреме

Број: 1 - Страна: 9
8.700
387.500
40.000
40.000
555.290

11.000

УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНО

11.000

Издаци за нефинансијску имовину

11.000

УКУПНИ РАСХОДИ

566.290

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу
Број потрошачке јединице:0107130
412
412200
412300
412500
412600
412600
412700
412900

413
413900

415
415200

416
416100

511
511200

1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих
услуга
расходи за режијски материјал
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи по основу утрошка горива
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови
расходи по основу затезних камата
УКУПНО
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
1.2.Грантови
грантови у земљи- грант за цивилну заштиту
грант за Добровољно ватрогасно друштво Ластва
грант за Мјесне заједнице
УКУПНО
Грантови
1.3.Дознаке
дознаке грађанима- стипендије
УКУПНО
Дознаке
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката

245.400
94.800
75.500
24.000
71.000
26.900
29.800
567.400
6.000
6.000
40.000
120.000
20.000
180.000
22.000
22.000
775.400

43.000

Страна: 10- Број: 1
511300
511400

516
516100

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

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

Датум: 03.01.2014. год.
28.000
23.000
94.000

2.2. Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично
издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично
УКУПНО
Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину

107.000

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

882.400

13.000
13.000

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Број потрошачке јединице: 0107150
412
412200
412600
412700
412900
412900

414
414100

415
415200

1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих
услуга
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
рад комисија за права из Закона о социјалној заштити
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга

15.000
8.420
7.870
9.370
22.000
62.660

1.2.Субвенције
субвенције предузећима за превоз

220.000

УКУПНО
Субвенције

220.000

1.3.Грантови
текући грантови
грант за културне манифестације
грант за спортске манифестације
грант за финансирање спорта
грант за развој пољопривреде и села
грант за накнаду штета у пољопривреди
грант ПАЗ 2014
грант за омладинско организовање
грант за удружења и фондације
обиљежавање дјечије недјеље
општински план инклузије
грант О.Ш.за такмичења
грант основним школама за дјецу националних мањина-Роме
КУД Алат
КУД Херцеговина (Петрово Поље)
грант гусларским друштвима
Радио клуб
Књижевна заједница,,Јован Дучић"
Мјешовити хор,,Трибунија"
Хор Грачаница
Етно група Захумље
Удружење иноватора

205.000
85.000
380.000
100.000
30.000
30.000
40.000
10.000
2.500
3.000
12.000
4.000
15.000
7.000
5.400
2.800
2.800
8.000
3.500
2.000
1.500

Датум: 03.01.2014. год.

4152

416
416100

511
511300
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грант за извиђаче
Спортско риболовно друштво
Спелеолошко друштво Зелена Брда
грант за Ловачко друштво
грант ЕЗХиП за народну кухињу
грант за Имарет
Дом здравља
Црвени крст
Добровољни даваоци крви
Удружење пензионера
Удружење националних мањина Требиње
ЗУ Црногораца у Херцеговини "П.П.Његош"
Удружење избјеглих лица из Хрватске "Повратак"
Удружење повратника
Удружење БЕБЕ
Удружење дијабетичара
Удружење псоријатичара
Савез слијепих Требиње
Удружење параплегичара Требиње
Савез инвалида рада
Удружење ампутираца
Дом ученика
Студентски центар Требиње
ЈУ Требињестан
укупно текући грантови
капитални грантови
Дом пензионера
Oпшта болница
Дом здравља
Дом ученика
ОШ Јова Јовановић Змај
Женски центар Требиње
укупно капитални грантови
УКУПНО
Грантови
1.4.Дознаке
дознаке грађанима-стипендије
дознаке- превоз ученика
награде и поклони за ученике
дознаке грађанима- помоћ за новорођенчад
УКУПНО
Дознаке
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

Број: 1 - Страна: 11
3.500
10.800
2.000
2.000
60.000
2.700
300.000
85.000
9.000
70.000
2.000
2.000
2.000
2.000
13.000
6.000
4.000
4.000
16.000
7.000
7.000
41.000
9.000
10.000
1.619.500
40.000
30.000
50.000
20.000
11.145
15.000
166.145
1.785.645
130.000
2.000
6.000
100.000
238.000
2.306.305

11.845
11.845
11.845
2.318.150

Страна: 12- Број: 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 03.01.2014. год.

Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење
Број потрошачке јединице:0107160
412
412600
412700
412800
412900

511
511100
511100
511100
511100
511100
511200
511700

513
513100
513100

1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
расходи за услуге одржавања јавних површина
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући трошкови
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
*издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
*издаци за изградњу Аутобуске станице- из кредита 2013
*издаци за изградњу Пројеката Систем водоснабдијевања Требиња
*издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката из кредита 2013
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката
издаци за нематеријалну произведену имовину - из кредита 2013
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину

1.000
127.000
10.000
78.500
216.500
216.500

2.441.500
1.004.000
700.000
250.000
487.500
46.000
70.000
2.557.500

2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за прибављање земљишта (из кредита 2013)
издаци за прибављање земљишта
УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.)

3.007.500

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

3.224.000

190.000
260.000
450.000

Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено-комуналне послове
Број потрошачке јединице:0107170
412
412200
412221
412229
412400
412445
412500
412600
412700
412730
412770
412800

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих услуга
*расходи за услуге водовода и канализације
*расходи за остале комуналне услуге (хитне интервенције)
расходи за материјал за посебне намјене
*расходи за материјал за потребе комуналних служби
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
расходи за оглашавање, штампање и сл.
расходи за одржавање СМС система
расходи за услуге одржавања јавних површина

150.000
100.000
50.000
4.000
4.000
178.000
1.500
15.000
5.000
10.000
1.290.000

Датум: 03.01.2014. год.
412800
412800
412800
412900

511
511300
511500
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*расходи за услуге чишћења јавних површина
*расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним
површинама
Прихватилиште за псе луталице (храна)
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи

Број: 1 - Страна: 13
633.000
650.000
7.000
27.000
1.665.500
1.665.500

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
издаци за биолошку имовину- саднице
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

58.000
17.000
75.000
75.000
1.740.500

Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Број потрошачке јединице: 0107180
412
412600
412900

415
415200

416
416122

511
511300

1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу путовања и смјештаја
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.2.Грантови
грант за Борачку организацију
грант за Удружење логораша регије Требиње
УКУПНО
Грантови
1.3.Дознаке
дознаке -стипендије
дознаке- помоћи за т. смјештаја за ППБ и РВИ
дознаке- остале помоћи ППБ и РВИ
УКУПНО
Дознаке
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за набавку опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

1.000
40.160
41.160
65.000
7.000
72.000
152.000
20.000
18.000
190.000
303.160

1.500
1.500
1.500
304.660

Страна: 14- Број: 1
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Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије
Број потрошачке јединице: 0107140
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100
расходи за бруто плате
411100
расходи за бруто плате приправника
411200
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
412600
412700
412900
412900
412900

415
415200

511
511300

517
517100
517100

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
расходи по основу прекњижавања и поврата пореза
расходи по основу пореза на имовину
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.4.Грантови
средства за помоћ Синдикалној организацији АСГ
УКУПНО
Грантови
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
2.2. Издаци по основу ПДВ-а
Издаци по основу ПДВ-а
Издаци по основу ПДВ-а по Пројекту Систем водоснабдијевања
Требиња
УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)
Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња
Број потрошачке јединице: 0107190
41
1.Текући расходи
412
1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
412700
расходи сервисирања кредита за стимулативно запошљавање
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга

Датум: 03.01.2014. год.

3.227.410
110.500
929.600
4.267.510

4.600
11.000
24.770
10.000
40.000
90.370

10.000
10.000
4.367.880

4.000
4.000

46.000
1.000.000
1.046.000
1.050.000

5.417.880

16.800
16.800

Датум: 03.01.2014. год.
413
413300

61
611
611400

62
621
621300

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 1 - Страна: 15

1.2.Расходи финансирања и други финансијски трошкови
расходи за камате на примљене зајмове
УКУПНО
Расходи финанс. и други финансијски трошкови
УКУПНО
Текући расходи (1.1+1.2+1.3)

480.000
480.000
496.800

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

500.000

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

804.500

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)

500.000

804.500
1.801.300

Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције
Број потрошачке јединице:0107220
412
412400
412600
412700
412900

511
511300

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи за материјал за посебне намјене
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

8.200
3.000
1.200
15.000
27.400
27.400

5.000
5.000
32.400

Назив потрошачке јединице: Територијална ватрогасна јединица
Број потрошачке јединице: 0107125
411
411100
411200

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
расходи за бруто плате
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања

557.255
173.695
730.950

Страна: 16- Број: 1
412
412200
412300
412500
412600
412700
412900

511
511300

517
517100

411
411100
411200

412
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

413
413300

416
416100

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
услуга
расходи за режијски материјал
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину

Датум: 03.01.2014. год.

22.310
1.370
9.745
36.640
6.400
14.600
91.065

100.000
100.000

2.2 Издаци по основу ПДВ-а
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)

112.540

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

934.555

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II
Буџетски корисници
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
расходи за бруто плате
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу закупа
расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих
услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови
расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
УКУПНО
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
1.3.Дознаке на име социјалне заштите
Дознаке грађанима
УКУПНО
Дознаке на име социјалне заштите
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)

12.540
12.540

2.442.290
742.500
3.184.790
8.790
335.635
74.380
72.480
70.330
59.460
154.900
215.490
991.465
1.400
1.400
1.574.900
1.574.900
5.752.555

Датум: 03.01.2014. год.

511
511200
511300

516
516100

517
517100

621
621300
621900

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда
и објеката
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
УКУПНО
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
2.3 Издаци по основу ПДВ-а
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.+2.3.)
3. Издаци за отплату дугова
издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
издаци за отплату обавеза из ранијег периода
УКУПНО
Издаци за отплату дугова
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3)

Број: 1 - Страна: 17

68.190
116.440
184.630
24.740
24.740
79.220
79.220
288.590
43.730
42.500
86.230
6.127.375

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II
Буџетски корисници
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад
Број потрошачке јединице: 0107300
411
411100
411200

412
412200
412300
412500
412600
412700
412900

416
416100

511

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
расходи за бруто плате
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
услуга
расходи за режијски материјал
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.3. Дознаке на име социјалне заштите
дознаке грађанима
*облици социјалне заштите
УКУПНО
Дознаке на име социјалне заштите
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину

407.265
117.440
524.705

18.000
7.000
3.450
13.500
12.850
10.550
65.350

1.574.900
1.574.900
2.164.955

Страна: 18- Број: 1
511300

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

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

Датум: 03.01.2014. год.
2.000
2.000

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Наша радост"
Број потрошачке јединице: 0107400
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100 расходи за бруто плате
411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
412200
услуга
412300 расходи за режијски материјал
412400 расходи за материјал за посебне намјене
412500 расходи за текуће одржавање
412600 расходи по основу путовања и смјештаја
412700 расходи за стручне услуге
412900 остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
511
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
511300 издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину

2.166.955

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)
Назив потрошачке јединице: Гимназија "Јован Дучић"
Број потрошачке јединице: 0815084
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
412200
услуга
412300 расходи за режијски материјал
412400 расходи за материјал за посебне намјене
412500 расходи за текуће одржавање
412600 расходи по основу путовања и смјештаја
412700 расходи за стручне услуге
412900 остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2)

1.246.440

511
511200

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда
и објеката

794.360
235.170
1.029.530

59.000
10.000
59.800
15.000
2.000
6.000
30.110
181.910
1.211.440

35.000
35.000

4.200
4.200

27.000
6.000
1.500
2.000
5.000
5.000
5.100
51.600
55.800

10.000

Датум: 03.01.2014. год.
511300

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Назив потрошачке јединице: Техничка школа
Број потрошачке јединице: 0815086
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100 расходи за бруто плате
411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
412200
услуга
412300 расходи за режијски материјал
412400 расходи за материјал за посебне намјене
412500 расходи за текуће одржавање
412600 расходи по основу путовања и смјештаја
412700 расходи за стручне услуге
412900 остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2)
511
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда
511200
и објеката
511300 издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
517
2.2 Издаци по основу ПДВ-а
517100 Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Назив потрошачке јединице: Центар средњих школа
Број потрошачке јединице: 0815085
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100 расходи за бруто плате
411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
412200
услуга
412300 расходи за режијски материјал
412400 расходи за материјал за посебне намјене
412500 расходи за текуће одржавање
412600 расходи по основу путовања и смјештаја
412700 расходи за стручне услуге

Број: 1 - Страна: 19
6.800
16.800
72.600

69.755
8.000
77.755

34.315
4.950
1.400
5.380
3.000
11.980
3.400
64.425
142.180

11.290
2.900
14.190
15.550
15.550
29.740
171.920

12.000
2.700
14.700

32.500
5.500
2.500
3.500
4.000
4.000

Страна: 20- Број: 1
412900

511
511200
511300

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда
и објеката
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Назив потрошачке јединице: Средња музичка школа
Број потрошачке јединице: 0840007
412
412200
412300
412600
412900

511
511300

1.1. Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
услуга
расходи за режијски материјал
расходи по основу путовања и смјештаја
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за набавку опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Назив потрошачке јединице: Народна библиотека
Број потрошачке јединице: 0818028
412
412200
412300
412500
412600
412700
412900

511
511200
511300

1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
услуга
расходи за режијски материјал
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи

Датум: 03.01.2014. год.
8.500
60.500
75.200

10.000
6.000
16.000
91.200

9.500
1.200
1.000
800
12.500
12.500

5.000
5.000
17.500

14.000
2.000
6.000
4.600
3.300
3.000
32.900
32.900

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за инвестиционо одржавање
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину

2.000
10.000

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)

44.900

12.000

Датум: 03.01.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Назив потрошачке јединице: Музеј Херцеговине
Број потрошачке јединице: 0818029
412
1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
412200
услуга
412300 расходи за режијски материјал
412500 расходи за текуће одржавање
412600 расходи по основу путовања и смјештаја
412700 расходи за стручне услуге
412900 остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи
511
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
511300 издаци за набавку постројења и опреме
516100 Издаци за залихе ситног инвентара
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Назив потрошачке јединице: Центар за информисање и образовање
Број потрошачке јединице: 0107500
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100 расходи за бруто плате
411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
412200
услуга
412300 расходи за режијски материјал
412400 расходи за материјал за посебне намјене
412500 расходи за текуће одржавање
412600 расходи по основу путовања и смјештаја
412700 расходи за стручне услуге
412900 остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
413
1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови
413300 расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
УКУПНО
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2+1.3.)
511
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
511300 издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
517
2.2. Издаци по основу ПДВ-а
517100 Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)

Број: 1 - Страна: 21

14.100
2.200
8.740
3.800
17.900
5.100
51.840
51.840

11.200
300
11.500
63.340

346.010
118.730
464.740

19.490
4.450
1.280
1.370
1.630
41.010
24.770
94.000
1.400
1.400
560.140

5.000
5.000
15.980
15.980
20.980

Страна: 22- Број: 1
621
621300
621900

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

3. Издаци за отплату дугова
издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
издаци за отплату обавеза из ранијег периода
УКУПНО
Издаци за отплату дугова

Датум: 03.01.2014. год.

37.350
42.500
79.850

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)
Назив потрошачке јединице: Требињеспорт
Број потрошачке јединице: 0107930
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100 расходи за бруто плате
411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
412100 расходи по основу закупа
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
412200
услуга
412300 расходи за режијски материјал
412500 расходи за текуће одржавање
412600 расходи по основу путовања и смјештаја
412700 расходи за стручне услуге
412900 остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
511
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
511200 издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање
511300 издаци за набавку постројења и опреме
511700 издаци за нематеријалну произведену имовину
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
516
2.2. Издаци за залихе робе
516100 Издаци за залихе робе
УКУПНО
Издаци за залихе робе
517
2.3. Издаци по основу ПДВ-а
517100 Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2+2.3.)
621
3. Издаци за отплату дугова
621300 издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
УКУПНО
Издаци за отплату дугова

660.970

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)
Назив потрошачке јединице: Туристичка организација Града Требиња
Број потрошачке јединице: 0107920
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100 расходи за бруто плате
411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања

520.000

218.000
72.500
290.500
4.790
55.200
22.000
17.000
4.500
9.500
16.000
128.990
419.490

34.900
4.500
2.000
41.400
15.000
15.000
37.730
37.730
94.130
6.380
6.380

83.660
23.660

Датум: 03.01.2014. год.

412
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

УКУПНО
Расходи за лична примања
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу закупа
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)

Број: 1 - Страна: 23

107.320
4.000
7.500
2.000
4.500
1.000
13.000
37.000
19.300
88.300
195.620

УКУПНИ РАСХОДИ (1)
Назив потрошачке јединице: Дом младих
Број потрошачке јединице: 0107510
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100 расходи за бруто плате
411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
412200
услуга
412300 расходи за режијски материјал
412500 расходи за текуће одржавање
412600 расходи по основу путовања и смјештаја
412700 расходи за стручне услуге
412900 остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
516
2.1 Издаци за залихе робе
511300 издаци за набавку постројења и опреме
516100 Издаци за залихе робе
УКУПНО
Издаци за залихе робе
517
2.2 Издаци по основу ПДВ-а
517100 Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)

195.620

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)
Назив потрошачке јединице: Агенција за мала и средња предузећа
Број потрошачке јединице: 0107910
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100 расходи за бруто плате
411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања

321.420

183.875
63.275
247.150

18.330
4.580
4.390
1.430
3.060
10.040
41.830
288.980
15.040
9.440
24.480
7.960
7.960
32.440

135.145
34.960

Страна: 24- Број: 1

412
412200
412300
412400
412600
412700
412900

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

УКУПНО
Расходи за лична примања
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)

УКУПНИ РАСХОДИ
Назив потрошачке јединице: Културни центар
Број потрошачке јединице: 0107520
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100 расходи за бруто плате
411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
412200
услуга
412300 расходи за режијски материјал
412400 расходи за материјал за посебне намјене
412500 расходи за текуће одржавање
412600 расходи по основу путовања и смјештаја
412700 расходи за стручне услуге
412900 остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
511
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
511300 издаци за набавку опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

Датум: 03.01.2014. год.

170.105

3.500
1.000
500
1.000
2.000
21.620
29.620
199.725
199.725

192.220
61.865
254.085

23.200
1.500
1.000
2.500
1.000
1.300
57.200
87.700
341.785

13.000
13.000
354.785

Опис

Буџет
2014

УКУПНО
Оперативна јединица I АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА ГРАДА
Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ
Буџетска резерва

17.797.625
6.127.375
25.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

23.950.000

Датум: 03.01.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 1 - Страна: 25

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА за 2014. год.
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

Функције

Буџет
2014
6.805.925
480.000
1.094.555
1.072.645
805.000
660.000
412.000
2.697.685
2.011.805
2.837.655

Структ.
%
36,05
2,54
5,80
5,68
4,26
3,50
2,18
14,29
10,66
15,03

УКУПНО РАСПОРЕЂЕНО ПО ФУНКЦИЈИ
РЕЗЕРВА
расходи који нису функционално
класификовани (класа 6)

18.877.270
25.000
1.390.730

100,00

УКУПНО

20.293.000

01
1070
03
04
05
06
07
08
09
10

Опис функције

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ (камате)
ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ
СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛ.
ЗДРАВСТВО
РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА
ОБРАЗОВАЊЕ
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Број: 09-013-440/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
_________________________________________________________________________________________
БУЏЕТ 2014 – ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
начин финансирања

Буџет

Хидроакумулације

кредит

накнаде

Властита
средства
корисника

2

3

4

5

укупно

6

ек. Код/МЗ

ОПИС

1

5113

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1Административна служба града
Стручна служба Градоначелника
издаци за набавку опреме

5.000

5.000

5.000

5.000

5113

Укупно
Стручна служба Скупштине
Града
издаци за набавку опреме

11.000

11.000

Укупно

11.000

11.000

Одјељење за општу управу
издаци за инвест. одржавање,
реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката

43.000

43.000

5112

Страна: 26- Број: 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 03.01.2014. год.

реконст. крова и отвора на згради
АСГ на Пијаци
реконстр. мокрог чвора и канализ. у
Дому младих

20.000

20.000

23.000

23.000

5113

издаци за набавку опреме

28.000

28.000

28.000

28.000

5114

канцеларијска опрема
издаци за инвестиционо
одржавање опреме

23.000

23.000

20.000

20.000

3.000

3.000

5161

издаци за одржавање опреме ЦЗ
издаци за одржавање компјутерске
опреме
издаци за залихе робе, ситног
инвентара и сл.

13.000

13.000

Укупно

107.000

107.000

11.845

Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности
5113

издаци за набавку опреме

11.845
6.845

5113

издаци за набавку опреме по ИПА
пројекту
издаци за набавку канцеларијске
опреме
Укупно

11.845

5.000
11.845

Одјељење за просторно уређење
А) 5131
513112

Б) 5111
511112
МЗ

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Прибављање земљишта
Прибављање грађевинског
260.000
земљишта
Укупно:
УКУПНО А:
Изградња и прибављање зграда и
објеката
Стамбени објекти и јединице за
посебне стамбене групе

Придворци

Стамбено збрињавање Рома

511127
МЗ Засад

Аутобуска станица

Укупно:
Изградња и прибављање путева и
511131
аутопутева
МЗ Зупци Пут Тули-Убла
Саобраћајница од школе у Горици
МЗ Горица до споја са путем за Билећу
Интерне саобраћајнице са
припадајућом инфраструктуром у
насељу Јужни градски излаз
МЗ Тини
Интерне саобраћајнице са
припадајућом инфраструктуром у
насељу Засад поље
МЗ Засад

260.000
260.000

190.000

450.000

190.000
190.000

450.000
450.000

5.000

5.000

5.000
700.000

700.000

700.000

705.000

15.000

15.000

15.000

15.000

50.000

50.000

120.000

120.000

Датум: 03.01.2014. год.

МЗ Горица
МЗ Петрово Поље
МЗ Полице
МЗ
Хрупјела
МЗ
Љубомир
МЗ
Љубомир
МЗ Петрово Поље
МЗ Зупци
МЗ Горица
МЗ Засад
МЗ Горица
МЗ Засад
МЗ Полице
МЗ Горица
МЗ Полице
МЗ Полице
МЗ Полице

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Кружни ток на раскрсници БилећаТребиње-Никшић

Број: 1 - Страна: 27

8.000

8.000

Саобраћајница у насељу Тодорићи
Пут до Бранковића куле
Тунел и траса обилазнице кроз
насеља Хрупјела

40.000
5.000

40.000
5.000

58.500

58.500

Пут за село Будоши

20.000

20.000

8.000

8.000

20.000
25.000
20.000

20.000

20.000
25.000
20.000
3.000
5.000
5.000
15.000
10.000
4.000
35.000
20.000

25.000

25.000

Пут у Ждријеловићима
Пут Пољице-Петрово поље-дионица
пута
Пут Бравеник- Ђурђева црква
Богданића до -избјегличко насеље
Улица у насељу Рупе
Улица Филипа Вишњића
Стјеновита улица
Вилин долац
Улица у насељу Бањевци
Обрена Ђурића Козића
Пут у насељу Лушац
Каменичка
Улица Љуба Мићевића (Окретница
МЗ Горица у блоку 4)

3.000
5.000
5.000
15.000
10.000
4.000
35.000

МЗ Горица Улица Љуба Мићевића
Улица Јована Р.Деретића (С2 -блок
МЗ Горица 3)

30.000

МЗ Горица Нецвијеће - Перовића мост

10.000

30.000
10.000

МЗ Горица Виноградска

10.000
10.000

15.000

МЗ Горица С3, Блок 3

15.000

20.000

20.000

МЗ Горица Нова улица

10.000

10.000

МЗ Ложиона Улица у насељу Растоци

30.000

30.000

МЗ ПетроПут у Чичеву
во Поље
МЗ ПетроВолујац
во Поље
МЗ ПетроВарина Груда
во Поље

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

МЗ Центар Улица краљице Јелене Милешевске

40.000

40.000

МЗ Хрупјела Улица Нићифора Дучића

5.000

5.000

МЗ Горица Горичка

3.000

3.000

МЗ Горица Горичка

3.000

3.000

Пут Беговић кула-Бодироге
МЗ Засад
МЗ Попово
Пут за село Величани
поље
МЗ Попово
Пут Мркоњићи-Пољице Попово
поље

5.000

5.000

7.000

7.000

15.000

15.000

Укупно: 185.000

170.000

404.500

759.500
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511134
МЗ Засад
МЗ Засад
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Вањско освјетљење, тротоари и
ограде
Тротоар у улици Вука Караџића
Тротоар и јавна расвјета у улици
између Луча и Агрокопа

МЗ Горица Јавна расвјета Отпад - Бањевци
МЗ Горица Јавна расвјета Никшићки пут –мејтеф

15.000

15.000

15.000

15.000

20.000
10.000

20.000
10.000

Укупно: 45.000
511136

Датум: 03.01.2014. год.

15.000

60.000

50.000

50.000

200.000

200.000

250.000

250.000

Водени путеви

МЗ Хрупјела Надзор над радовима на пројекту
МЗ Горица подсистема водоснабдијевања за

компоненту 1.
МЗ Хрупјела Радови на пројекту подсистема
МЗ Горица водоснабдијевања за компоненту
МЗ Полице 2. и 3.

Укупно:
511191
МЗ Полице
МЗ Горица
МЗ Горица
МЗ Горица
МЗ Ложиона

МЗ Засад
МЗ Зупци
МЗ Горица
МЗ Центар
МЗ Хрупјела

Плиновод, водовод, канализација
Фекалана и оборинска одводња у
насељу Полице
Канализација у улици Леонтија
Нинковића
Канализација у улици Јована
Р.Деретића (С1 у блоку 3)
Канализација у Горичкој улици
(блок 3)
Канализација у насељу Растоци
Канал за оборинску одводњу у
Војвођанској улици
Изградња водовода Зупци
Канализација у Горици -Подвори О.Ш. Св.Василије Острошки
Канал Стари град
Оборинска одводња у Гусларској
улици
Укупно:

53.000

53.000

10.000

10.000
30.000

30.000

30.000
70.000

30.000
70.000

250.000

15.000
250.000

50.000
20.000

50.000
20.000

15.000

4.000
4.000

4.000
25.000

53.000

5.000

20.000

450.000

532.000

Спортско рекреациони терени, зелене
површине и паркови

511196
МЗ Горица Игралиште у насељу Градина
МЗ
Придворци Игралиште Оглавци

Укупно:
511197
Остали саобраћајни објекти
МЗ Центар Уређење кружног тока у Бреговима
Околно уређење стамбене зграде СМЗ Центар 55 у Бреговима
Околно уређење стамбене зграде у
МЗ Центар улици Херцег Стефана Косаче
Паркинг код борачке зграде у
насељу Тини
МЗ Тини
Укупно:

5.000
5.000

УКУПНО Б: 244.000

25.000
5.000

5.000

20.000

30.000

10.000

10.000

25.000

25.000

35.000

35.000

35.000
95.000

10.000

35.000
105.000

560.000 1.187.500 450.000

2.441.500

Датум: 03.01.2014. год.
Ц) 5112
511231
МЗ Ластва
МЗ Полице
МЗ Центар
5112
МЗ Зубци

Д) 5117
МЗ Зубци

5113
5113

5115

5113

5113
5171

5113

5113
5171
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Реконструкција и инвест одрж. путева
Потпорни зид - пут за село Оровац
11.000
Војводе Синђелића
10.000
Његошева улица
Реконструкција и инвест одрж.
објеката
Дом Убла
10.000
Укупно: 31.000
УКУПНО Ц:
Нематеријална, непроизведена
имовина
Регулациони план Убла
Укупно:
УКУПНО Д:
УКУПНО А+Б+Ц+Д:
Одјељење за стамбено комуналне
послове
издаци за набавку канцеларијске
опреме
издаци за набавку комуналне
опреме
саобраћајни знаци
лежећи полицајци
хидраулична рампа и и софтвер
огласне табле и панои
издаци за биолошку имовинусаднице
Укупно:
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15.000

11.000
10.000
15.000

15.000

10.000
46.000

31.000

15.000

46.000

70.000
70.000

275.000

70.000
70.000
70.000
835.000 1.447.500 450.000

70.000
3.007.500

6.000

6.000

52.000
7.000
10.000
18.000
17.000

52.000
7.000
10.000
18.000
17.000

17.000
75.000

17.000
75.000

Одјељење за борачко инвалидску
заштиту
издаци за набавку канцеларијске
опреме
1.500
Укупно: 1.500
Одјељење за финансије
издаци за набавку канцеларијске
опреме
4.000
издаци по основу ПДВ-а
46.000
издаци по основу ПДВ-а по пројекту
Система водоснабдијевања
1.000.000
Укупно: 1.050.000
Одјељење за инспекције
издаци за набавку канцеларијске
опреме
5.000
Укупно: 5.000
Територијална ватрогасна јединица
издаци за набавку опреме
100.000
издаци по основу ПДВ-а
12.540
Укупно: 112.540
УКУПНО АДМИНИСТРАТИВНА
СЛУЖБА 1.653.885 835.000 1.447.500 450.000

1.500
1.500

4.000
46.000
1.000.000
1.050.000

5.000
5.000
100.000
12.540
112.540
4.386.385
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5113

5113

5112
5113

5112
5113
5171

5112
5113

5113
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ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2
Буџетски корисници
Центар за социјални рад
издаци за набавку опреме
Укупно:
Дјечији вртић "Наша радост"
издаци за набавку опреме
котловница за објекат у Бреговима
набавка рачунара
Укупно:
Гимназија Јован Дучић
издаци за реконструкцију крова ШЦ
издаци за набавку опреме и књига
Укупно:
Техничка школа
издаци за реконструкцију крова ШЦ
издаци за набавку опреме
издаци по основу ПДВ-а
Укупно:
Центар средњих школа
издаци за реконструкцију крова ШЦ
издаци за набавку опреме
Укупно:
Средња музичка школа
издаци за набавку опреме инструменти
Укупно:

5112
5113

Народна библиотека
издаци за инвест. одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда
и објеката
издаци за набавку опреме
*књижни фонд
*библиотечке полице
*рачунари

5113
5161

5113
5171

5112

Музеј Херцеговине
издаци за набавку опреме експонати за природњачку збирку
издаци за залихе робе, ситног
инвентара и сл.
Укупно:
Центар за информисање и
културу
издаци за набавку опреме
издаци по основу ПДВ-а
Укупно:
Требињеспорт
издаци за реконструкцију базена
Бање

2.000
2.000

2.000
2.000
35.000
30.000
5.000
35.000

35.000
30.000
5.000
35.000

6.800
6.800

10.000
6.800
16.800

1.290
2.900
15.550
19.740

11.290
2.900
15.550
29.740

6.000
6.000

10.000
6.000
16.000

10.000
10.000
10.000

10.000
10.000
10.000

5.000
5.000

5.000
5.000

2.000

2.000

7.000
5.000
2.000
Укупно:

Датум: 03.01.2014. год.

3.000
2.000

9.000

1.000
3.000

10.000
7.000
2.000
1.000
12.000

7.000

4.200

11.200

7.000

300
4.500

300
11.500

15.980
15.980

5.000
15.980
20.980

34.900

34.900

5.000
5.000

Датум: 03.01.2014. год.
5113

5117
5161
5171

5113
5161
5171

5113
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издаци за набавку опреме
спортска опрема
рачунарска опрема
издаци за рачунарске програме

4.500
3.000
1.500
2.000

4.500
3.000
1.500
2.000

издаци за залихе робе за бифе
издаци по основу ПДВ-а
Укупно:

15.000
37.730
94.130

15.000
37.730
94.130

6.840
9.440
7.960
24.240

15.040
9.440
7.960
32.440

Дом младих
набавка опреме- спортска опрема за
фитнес
издаци за залихе робе за бифе
издаци по основу ПДВ-а
Укупно:

8.200

8.200

Културни центар
издаци за набавку канцеларијске
опреме
13.000
Укупно: 13.000

13.000
13.000

209.390 288.590
Укупно корисници 79.200
УКУПНО
Оперативна јед. 1 + Оперативна
јед. 2 1.733.085 835.000 1.447.500 450.000 209.390 4.674.975

На основу члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13), а у складу
са чланом 33. Закона о буџетском систему Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
121/12), на приједлог Градоначелника, Скупштинa
Града Требиња, на сједници одржаној дана
27.12.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА
ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком прописује се начин извршења Буџета
Града Требиња за 2014. годину (у даљем тексту:
Буџет).
Ова одлука ће се проводити у складу са Законом о
буџетском систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 121/12), Законом о
трезору („Службени гласник Републике Српске“, број
16/05 и 92/09), Законом о инвестирању јавних средстава („Службени гласник Републике Српске“, број
97/04) и Законом о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 71/12).
Члан 2.
Средства буџета у укупном износу од 23.950.000 КМ
распоређују се на текуће расходе у износу од
17.859.295 КМ, издатке за нефинансијску имовину у
износу од 4.674.975 КМ, издатке за дате зајмове -

пласмане кредита за стимулативно запошљавање у
износу од 500.000 КМ, отплату дугова у износу од
890.730 КМ и буџетску резерву у износу од 25.000
КМ.
Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена
са укупним буџетским средствима.
Члан 3.
Буџетски корисници су органи и установе Града и
остали корисници који се финансирају из Буџета.
Статус буџетског корисника Буџета Града Требиња,
стиче се на основу Устава, закона, Одлуке Скупштине
Града Требиња, или другог органа, у складу са
законом.
Буџетски корисници се уписују у Регистар буџетских
корисника Буџета Града Требиња.
Сви буџетски корисници су дужни, да у року од 15
дана од дана настанка промјене у организацији и
статусу, проведу поступак регистровања измјена у
књизи Регистра буџетских корисника.
Тијело, или орган, које нема статус буџетског корисника финансира се преко буџетског корисника у чијем
се саставу налази то тијело или орган.
Члан 4.
Приходи буџета утврђени су чланом 8., 9. и 10. Закона
о буџетском систему Републике Српске.
Приходе од донација (грантова) буџетски корисници
могу користити у складу са чланом 10. Закона о
буџетском систему Републике Српске, у износу од
100% (ФОНД 03-Фонд грантова).
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Приходи од финансирања посебних пројеката користе
се за реализацију пројеката у складу са програмима
финансијске подршке (ФОНД 05-Фонд за посебне
пројекте).
Приходи из ставова 2. и 3. овог члана морају се наплаћивати и распоређивати преко система јединственог рачуна трезора Града.
Члан 5.
Посебни приходи-накнаде по разним основама, наплаћени по посебним законима, усмјериће се и трошити у
складу с одобреним Буџетом.
Члан 6.
Буџетски корисници могу, у складу са чланом 40.
Закона о буџетском систему, стварати обавезе и
користити средства само за намјене предвиђене
буџетом и финансијским планом, и то до износа који
је планиран, а у складу са расположивим средствима.
Буџетски корисници располажу планираним буџетским средствима према приоритетима, које утврђује
извршилац Буџета.
Члан 7.
Град се може задуживати узимањем кредита, или
емитовањем хартија од вриједности, на основу одлуке
Скупштине Града, у складу са законом.
Члан 8.
Ако се у току фискалне године издаци повећају, или
средства смање, Градоначелник, на приједлог Одјељења за финансије, може донијети одлуку о обустави
извршења појединих издатака (привремено извршење
буџета), не дуже од 45 дана.
Привременом обуставом извршења може се:
1. зауставити стварање краткорочних обавеза,
2. предложити продужење уговореног рока за плаћање,
3. зауставити давање одобрења за закључивање
уговора,
4. зауставити пренос средстава према планираним
износима за тромјесечје, или за неки други период.
Одјељење за финансије, у сарадњи са буџетским
корисницима, припрема приједлог обима и мјера
привременог обустављања извршења Буџета.
Мјере привременог обустављања извршења морају се
примијенити на све буџетске кориснике.
О одлуци из става 1. овог члана, Градоначелник
обавјештава Скупштину Града.
Члан 9.
У приједлогу аката које усваја Скупштина Града,
обрађивач приједлога обавезно наводи да ли усвајање
приједлога захтијева ангажовање финансијских средстава те да ли су средства обезбјеђена и на којој
позицији су планирана.

Датум: 03.01.2014. год.

Обрађивач предложеног акта претходно је дужан прибавити мишљење Одјељења за финансије о могућности финансирања.
Члан 10.
Буџетски издаци су:
- текући расходи и трансфери нижим организационим јединицама,
- издаци за нефинансијску имовину,
- издаци за финансијску имовину и отлату дугова и
- средства за посебне намјене (буџетска резерва).
Члан 11.
Одјељење за финансије управља и контролише прилив и одлив новчаних средстава према усвојеном
Буџету.
Кориштење средстава за набавку нефинансијске имовине корисника – капитална улагања и буџетских
средстава за субвенције и грантове вршиће се по
добијању сагласности Градоначелника на план утрошка тих средстава.
Члан 12.
Одјељење за финансије сачињава кварталне финансијске планове потрошње у складу са процјеном
остварења прилива буџетских средстава.
Одјељење за финансије обавјештава буџетске кориснике о начину сачињавања и о оквирним износима
кварталних финансијских планова потрошње и то
најкасније 10 дана прије почетка квартала.
Изузетно од претходног става овог члана, квартални
финансијски план за први квартал фискалне године
доставиће се до 15. јануара текуће фискалне године.
Буџетски корисници припремају и достављају кварталне финансијске планове потрошње Одјељењу за
финансије, најкасније 5 дана прије почетка квартала.
Одјељење за финансије обавјештава буџетске кориснике о одобреним финансијским плановима и уноси
их у Главну књигу трезора.
Уколико буџетски корисник има потребу за пријевременим, сезонским коришћењем средстава, односно
ако постоји потреба за већим износом планираних
средстава у кварталу на појединим буџетским позицијама, дужан је, писменим захтјевом, тражити
измјену кварталног финансијског плана са образложеним разлогом измјене и намјене тражених средстава.
Укупан износ свих кварталних финансијских планова
потрошње сваког буџетског корисника мора бити
једнак износу усвојеног Буџета за сваког буџетског
корисника.
Буџетски корисници могу стварати обавезе највише
до износа планираних у кварталним плановима.
Одјељење за финансије - Одсјек за рачуноводство и
Одсјек за трезор одговорни су за измирење обавеза, у
складу са одобреним финансијским планом и у складу
са овом одлуком.
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Члан 13.
Унос оперативног Буџета за приходе из члана 4, ставови 2. и 3, врши се на основу достављеног захтјева
буџетског корисника (потрошачке јединице).
Захтјев буџетског корисника (потрошачке јединице)
за унос оперативног буџета за приходе из члана 4,
ставови 2. и 3, заснива се на расположивим средствима.
Члан 14.
Одјељење за финансије - Одсјек за рачуноводство и
Одсјек за трезор врши пренос средстава за измирење
обавеза по основу буџетских издатака, на основу
образаца прописаних за трезорско пословање буџетских корисника, које сачињава и за које је одговоран
буџетски корисник.
Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање
буџетских корисника морају бити сачињени на основу
вјеродостојних књиговодствених исправа.
Исправама из претходног става сматрају се:
- обрачунске листе плата и накнада;
- уговори;
- предрачуни и рачуни за набавку средстава,
материјала, робе и услуга;
- одлуке и рјешења надлежних органа, из којих
проистичу финансијске обавезе;
- остале финансијске исправе.
Члан 15.
Буџетски корисници су одговорни за формалну,
рачунску и суштинску исправност књиговодствених
исправа и за интерне контролне поступке којима
подлијежу те исправе.
За вјеродостојан унос података у рачуноводствени
систем, помоћне и главну књигу трезора, одговара
Одјељење за финансије – Одсјек за трезор.
Члан 16.
Исплата плата и осталих личних примања буџетских
корисника врши се преносом средстава са Јединственог рачуна Трезора на текуће рачуне запослених,
у одговарајућим банкама.
Члан 17.
Корисници грантова дужни су буџетска средства
користити у складу са Планом и програмом на који су
добили сагласност Градоначелника, а о утрошеним
средствима уредно извјештавати 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 Град Требиње, дужни су
предати извјештај о утрошку средстава субвенције и
заједно са годишњим финансијским извјештајем, а
најкасније до краја фебруара текуће године.
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Јавне установе из претходног става дужне су
омогућити Интерној контроли – Интерном ревизору
АСГ 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 ако је контрола
извршена.
Члан 18.
Средства грантова са позиције гдје није одређен
корисник, распоређиваће се Рјешењем или Уговором
са Градоначелником на основу приједлога комисија за
расподјелу средстава гранта.
Комисије су дужне да обезбиједе транспарентан
приступ потенцијалним корисницима средстава путем
јавног позива.
Члан 19.
Обавезе по основу кредитних задужења, извршаваће
се у износима који су доспјели за плаћање.
Обавезе по основу осталих расхода Буџета измириваће се по сљедећим приоритетима:
- средства за порезе и доприносе на нето плате и
остала лична примања,
- средства за ПДВ,
- средства за нето плате,
- средства за остала лична примања,
- средства за социјалну заштиту,
- поврат јавних прихода,
- средства за обавезе према добављачима за робу,
радове и услуге,
- средства за обавезе према добављачима за
инвестиције и инвестиционо одржавање,
- средства за грантове и субвенције,
- средства за остале обавезе.
Одјељење за финансије утврђује термински план
потрошње.
Члан 20.
Корисници буџетских средстава дужни су да средства
утврђена у Буџету користе руководећи се начелима
рационалности и штедње.
Буџетски корисници, као и остали корисници буџетских средстава, дужни су да се у поступку набавке
роба, услуга и радова, придржавају одредби Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 24/06 и 70/06), као и процедура о
обавезној примјени модула набавки, прописаних
Правилником о процедури вођења помоћних књига
(„Службени гласник Републике Српске“, број 59/05),
Правилником о успостављању и вођењу главне књиге
трезора („Службени гласник Републике Српске“, број
59/05), Упутством о форми, садржају и начину
попуњавања образаца за трезорско пословање
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буџетских корисника („Службени гласник Републике
Српске“, број 86/02, 5/03, 109/03 и 117/05).
Члан 21.
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.
Градоначелник ће, у складу са својим овлаштењима,
провести контролу утрошка буџетских средстава код
свих буџетских корисника преко службе Интерне
контроле - Интерног ревизора АС Града Требиња.
Члан 22.
Градоначелник 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 (Градоначелник,
Начелници одјељења, руководиоци Јавних установа и
корисници грантова).
Члан 23.
Распоред средстава, утврђен Буџетом Града, може се
изузетно прераспоређивати:
а) у оквиру буџетског корисника (потрошачке
јединице)-у оквиру расхода једне групе расхода,
б) у оквиру буџетског корисника (потрошачке
јединице)-између двије или више група расхода,
в) између буџетских корисника (потрошачких
јединица)-на начин и по поступку утврђеним овом
одлуком.
Члан 24.
Прерасподјела средстава буџетског корисника (потрошачке јединице) у оквиру расхода, у оквиру издатака
за нефинансијску имовину и у оквиру издатака за
финансијску имовину и отплату дугова, врши се на
основу закључка буџетског корисника (потрошачке
јединице), уз сагласност Одјељења за финансије.
Изузетно од става 1. овог члана, не може се вршити
прерасподјела буџетских средстава на расходе за
лична примања.
Члан 25.
Прерасподјела средстава између расхода, издатака за
нефинансијску имовину и издатака за финансијску
имовину и отплату дугова у оквиру буџетског корисника (потрошачке јединице), врши се на основу
закључка Градоначелника, уз сагласност Одјељења за
финансије.
Градоначелник ће о извршеној прерасподјели средстава, извјештавати Скупштину Града, у оквиру
Извјештаја о извршењу Буџета Града.
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Члан 26.
Градоначелник може извршити прерасподјелу средстава са једне на другу потрошачку јединицу, у
оквиру Оперативне јединице I и у оквиру Оперативне
јединице II, као и између потрошачких јединица
Оперативне јединице I и Оперативне јединице II, у
висини до 5% укупно усвојених средстава потрошачке јединице, којој се средства умањују.
Градоначелник ће о извршеној прерасподјели средстава, извјештавати Скупштину Града, у оквиру
Извјештаја о извршењу буџета Града.
Члан 27.
Уколико је након усвајања Буџета или Ребаланса
буџета, Скупштина Града донијела одлуку о кредитном задужењу Града на коју је прибављена сагласност
Министарства финансија Републике Српске, Градоначелник може проширити оперативни Буџет доношењем Одлуке о алокацији средстава.
Одјељење за финансије предлаже Одлуку о алокацији
средстава, на основу захтјева буџетског корисника
(потрошачке јединице) који ће реализовати кредитно
задужење.
Приликом израде Ребаланса буџета у текућој години,
извршиће се усклађивање кредитног прилива из
проширеног оперативног Буџета на начин да се, у
оквиру Ребаланса буџета, планира кредитни прилив
на приходовној и одлив на расходовној страни Буџета.
Члан 28.
Буџетска средства и буџетски издаци морају бити
уравнотежени.
Ако током фискалне године, дође до смањења или
повећања буџетских средстава, односно повећања или
смањења буџетских издатака, уравнотежење Буџета
се проводи путем Ребаланса буџета.
Ребаланс буџета проводи се по поступку за доношење
Буџета.
Градоначелник 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.
Градоначелник је дужан приступити Ребалансу
буџета ако се тoком године стекну услови за нове
инвестиције.
Члан 29.
Буџетска резерва представља дио планираних
средстава која се не распоређују унапријед, већ на
основу посебних одлука Градоначелника, у складу са
Законом о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12)
и са овом одлуком.
Члан 30.
У буџетску резерву, може се издвојити највише до
2,5% укупних прихода за фискалну годину.
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Средства буџетске резерве могу се користи за намјене
утврђене чланом 42. Закона о буџетском систему
Републике Српске, за:
1. покривање непредвиђених расхода за које нису
планирана средства у буџету,
2. буџетске издатке за које се, у току године, покаже
да планирана буџетска средства нису била довољна,
3. привремено извршавање обавеза буџета усљед
смањеног обима буџетских средстава и
4. изузетно за остале намјене у складу са одлукама
Градоначелника.
Средства буџетске резерве се троше на основу акта
који доноси Градоначелник.
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.
Градоначелник је дужан, полугодишње и годишње,
извјештавати Скупштину Града о коришћењу
средстава буџетске резерве.
Члан 31.
Средства планирана за буџетску резерву нису организационо и економски класификована.
Организациона, економска и функционална класификација биће одређена коришћењем средстава, на
начин да се донесе одлука о реалокацији средстава са
буџетске резерве на одговарајући организациони,
економски и функционални код.
Сагласност на трошење буџетске резерве даје
Одјељење за финансије.
Члан 32.
Буџетски суфицит/дефицит представља разлику
између збира прихода, без прихода обрачунског
карактера и примитака за нефинансијску имовину и
збира расхода, без расхода обрачунског карактера и
издатака за нефинансијску имовину на крају фискалне
године.
Буџетски суфицит ће се распоређивати на основу
Одлуке Скупштине Града.
Буџетски дефицит финансираће се приоритетно из
нераспоређених средстава буџетске резерве из Буџета
Града, а по потреби и задуживањем у земљи и
иностранству у складу са Законом о буџетском
систему и Законом о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске.
Остварени буџетски суфицит приоритетно ће се
користити за покриће исказаног дефицита из ранијих
фискалних година.
Члан 33.
У случају да ова Одлука садржи друга рјешења у
односу на друге Одлуке у предмету које се тичу
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извршења Буџета, a што би довело до стварања виших
обавеза Буџету, примјењиваће се одредбе ове Одлуке.
Члан 34.
Контролу намјенског коришћења и утрошка буџетских средстава, као и поступање корисника буџетских
средстава у складу са овом одлуком, врши интерни
ревизор.
Члан 35.
За извршење Буџета, одговоран је Градоначелник.
Члан 36.
Одјељење за финансије, тромјесечно, извјештава
Градоначелника о извршењу Буџета Града за текућу
фискалну годину.
Градоначелник извјештава Скупштину Града о
извршењу Буџета Града полугодишње и годишње.
Члан 37.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-441/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 2. тачка 18. Статута Града
Требиња („Службеник гласник Града Требиња“, број
2/13) и Приједлога Комисије за награде и признања од
25.12.2013. године, Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 27.12.2013. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о додјели признања за 2013. годину
Члан 1.
Повеља Града Требиња за допринос у области науке
додјељује се проф. др Мијату Прцовићу, дугогодишњем Начелнику Клинике за кардиологију на Војномедицинској академији у Београду.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-446/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу чланa 36. став 2. тачка 18. Статута Града
Требињa („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13) и приједлога Комисије за награде и признања од
25.12.2013.године, Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 27.12. 2013. године, донијела
је

Страна: 36- Број: 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

ОДЛУКУ
о додјели признања за 2013. годину
Члан 1.
Повеља Града Требиња за допринос у области здравства додјељује се Прим. мр. сци. мед. др Марији
Цвјетановић-Бошњак.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-446-1/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и члана 53.
Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 27.12.2013. године, донијела је
О Д Л У К У
о разрјешењу чланова Етичке комисије части

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Датум: 03.01.2014. год.

др Бранко Бутулија
др Миленко Крунић
Миленко Шараба
Зоран Пологош
Миљан Вуковић
Ђоко Тарана
др Љубица Миљановић
Веселин Савић
Милка Бутулија

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-448-1/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и
члана 53. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 27.12.2013. године, донијела је
О Д Л У К У
о разрјешењу чланова Комисије за буџет и
финансије

I
Чланови Етичке комисије части
1. др Бранко Бутулија
2. Драган Брењо
3. Миленко Шараба
4. Веселин Савић
5. др Љубица Миљановић
6. Горан Нинковић
7. др Миленко Крунић
8. Ивана Томашевић
разрјешавају се дужности у напријед назначеној
Комисији.

I
Чланови Комисије за буџет и финансије
1. Зоран Анђушић
2. Никола Секуловић
3. Милан Грубач
4. Дражен Чучковић
разрјешавају се дужности у напријед назначеној
Комисији.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број: 09-013-448/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Број: 09-013-448-2/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

На основу члана 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и
члана 53. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 27.12.2013. године, донијела је

На основу члана 36. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и
члана 53. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 27.12.2013. године, донијела је

О Д Л У К У
о избору Етичке комисије части

О Д Л У К У
о избору Комисије за буџет и финансије

I
У Етичку комисију части изабрани су:

I
У Комисију за буџет и финансије изабрани су:

Датум: 03.01.2014. год.
1.
2.
3.
4.
5.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Зоран Анђушић
Никола Секуловић
Милан Грубач
Ковиљка Вучић
Милан Ковач

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-448-3/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 1. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 27.12.2013. године, донијела је

Број: 1 - Страна: 37

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-448-5/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 2.12. став 6 Изборног закона БиХ
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 и
18/13) и члана 36. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 27.12.2013.
године, донијела је
О Д Л У К У
о разрјешењу четири члана Градске изборне
комисије Требиња

О Д Л У К У
I
Госпођа Радмила Милишић разрјешава се дужности
члана Комисије за заштиту околине, културног и
природног насљеђа, на лични захтјев.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-448-4/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 36. став 1. тачка 19. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13) и члана 150. Пословника о раду Скупштине
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 27.12.2013. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјени Одлуке о избору Комисије за заштиту
околине, културног и природног насљеђа
I
У Одлуци о избору Комисије за заштиту околине,
културног и природног насљеђа, број: 09-013-210/12
од 06.12.2012. године мијења се подтачка 5 тачке I,
тако да је умјесто Радмила Милишић, за члана
Комисије за заштиту околине, културног и природног
насљеђа изабран Бранислав Кешељ.

1. Разрјешавају се дужности члана Градске изборне
комисије:
1.
2.
3.
4.

господин Борислав Тарана
господин Мирко Ћурић
господин Данило Ракић
госпођа Фатима Бичић

2. Ова одлука ступа на снагу након добијања сагласности од Централне изборне комисије БиХ, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
Број: 09-013-449/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 2.12. став 5 Изборног закона БиХ
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10),
члана 8. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 41/03), члана 2.,7., 8. и 9.
Упутства о утврђивању квалификација броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник
Босне и Херцеговине“, број 9/10 и 37/10) и члана 36.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13), Скупштина Града Требиња, на
сједници одржаној дана 27.12.2013. године, донијела
је

Страна: 38- Број: 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

О Д Л У К У
о објављивању Јавног огласа за именовање четири
члана Градске изборне комисије Требиња
Члан 1.
Овом одлуком регулишу се услови и поступак попуне
упражњеног мјеста четири члана Градске изборне
комисије Требиња.
Члан 2.
У складу са Изборним законом Босне и Херцеговине,
са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима РС и Упутством о утврђивању квалификација броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
и овом одлуком извршиће се попуна упражњеног
мјеста за четири члана Градске изборне комисије
Требиња.
Члан 3.
Општи услови које кандидат мора испуњавати:
- да је држављанин Републике Српске – БиХ
- да има право гласа – старији од 18 година
- да има општу здравствену способност
Посебни услови:
- да има пребивалиште у општини/граду за коју се
именује изборна комисија
- да има завршен правни факултет, односно VII/1
степен стручне спреме, друштвеног смјера или
завршену вишу школу VI/1 степен стручне спреме,
друштвеног смјера
- да посједује искуство у провођењу избора
Под искуством у спровођењу избора подразумјева се:
Чланство у Изборној комисији, чланство у бирачком
одбору, рад у стручним органима који су пружали
помоћ у спровођењу избора и објављивања стручних
и научних радова из области избора.
Члан 4.
За члана Градске изборне комисије не може бити
именовано лице:
- које се не може кандидовати – у смислу одредби
члана 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона Босне и
Херцеговине
- које је члан највишег извршно-политичког органа
политичке странке или коалиције (предсједник,
потпредсједник, генерални секретар или члан
Извршног одбора или Главног одбора)
- које је носилац изборног мандата или је члан
извршног органа, осим у случајевима предвиђеним
чланом 2.12 (став 4) Изборног закона
- које је кандидат за изборе за било који ниво власти
- коме је изречена казна за радњу која представља
тежу повреду изборног закона или прописа за које
је лично одговорно у посљедње четири године,
рачунајући од дана правоснажности одлуке

-

Датум: 03.01.2014. год.

које је заступник односно пуномоћник политичког
субјекта које учествује на изборима, лице које је
правоснажном судском пресудом осуђено на казну
затвора у трајању од 6 мјесеци или дуже.

Члан 5.
Члана Градске изборне комисије Требиња именују,
својом одлуком Скупштина Града Требиња, уз
сагласност Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине.
Члан 6.
Након ступања на снагу ове одлуке, биће објављен
Јавни оглас за попуну упражњеног мјеста у складу са
Изборним законом Босне и Херцеговине са Законом о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске и Упутством о утврђивању квалификација броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-450/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 22.-25. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/11) и члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13) и члана 11. Одлуке о комуналним накнадама
(„Службени гласник Града Требиња“, број 10/13),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 27.12.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о вриједности бода за одређивање комуналне
накнаде
1.

2.

3.

Утврђује се вриједност бода за одређивање комуналне накнаде по јединици мјере (м²) корисне
површине простора за:
- Стамбене, производне и отворене корисне
површине 0,00071
- Пословне просторе 0,00215;
Висина комуналне накнаде по јединици мјере
корисне површине простора израчунава се на
начин прописан Одлуком о комуналним
накнадама;
Бод по овом закључку примјењује се од
01.01.2014. године;

Датум: 03.01.2014. год.
4.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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

Број: 09-013-445/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
_______________________________________
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 27.12.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о положају и материјалном
статусу пензионера града Требиња.
II
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-447/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год. др Слободан Пртило,
с.р.
____________________________________________
__
На основу члана 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13) и
члана 150. Пословника о раду Скупштине Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници
одржаној дана 27.12.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧКЕ
I
Подржава се политика рјешавања социјалне проблематике започете у 2013. години с приједлогом да се
Центру за социјални рад, као јавној установи и Удружењу пензионера обезбиједе у наредном периоду већа
средства за рјешавање социјалних и новонасталих
проблема у граду.
II
Стратегију социјалне заштите допунити подацима из
социјалне карте града Требиња.
III
Сугестија Административној служби Града да
размотри могућност да пензионери града Требиња у
облику Клубова пензионера користе просторије
мјесних заједница.
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IV
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Требиња".
Број: 09-013-447-1/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 10. Закона о накнадама за кориштење
природних ресурса у сврху производње електричне
енергије ("Службени гласник Републике Српске", број
85/03, 75/10 и 78/11), члана 61. Закона о рударству –
пречишћени текст ("Службени гласник Републике
Српске", број 107/05) и члана 36. Статута Града
Требиња ("Службени гласник Града Требиња", број
2/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 27.12.2013. 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 2014. годину, који је
усклађен са консолидованим Приједлогом Буџетa
Града Требиња за 2014. годину
Члан 1.
Овим Програмом се регулише кориштење средстава
које Град Требиње остварује у буџетској 2014. години
по основу:
1.) Закона о накнадама за кориштење природних
ресурса у сврху производње електричне енергије,
2.) Закона о рударству,
3.) Примици од наплате датих кредита за стимулативно запошљавање који доспјевају у периоду од
01.01.-31.12.2014. године,
4.) Приход од камата на дате кредите за стимулативно
запошљавање остварених у периоду од 01.01.31.12.2014. године.
А. Програм стимулативног кредитирања
Члан 2.
Поред средстава из члана 1. алинеја 1. овог Програма,
за стимулативно кредитирање користиће се и средства
из члана 1. алинеја 3. и 4.- средства остварена од
поврата главнице и наплате камата на пласирана
средства - револвинг фонд.
Члан 3.
Камата на пласирана средства, дијелом или у цјелини,
користиће се за субвенционирање камата на кредите
из кредитних линија Инвестиционо-развојне банке
Републике Српске.
Кориштење средстава од камата на начин из претходног става, регулише се посебним одлукама Скуп-
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штине Града Требиња.
Члан 4.
Програми и пројекти који се кредитирају у склопу
програма стимулативног кредитирања морају бити у
складу са Стратегијом развоја општине Требиње, на
начин да доприносе трансформацији структуре привреде у одрживу и обезбјеђују трајно запошљавање
становништва.
Области које се подразумијевају претходним ставом
су:
1. Инвестирање у развој пољопривреде у циљу руралног развоја и развоја модерне и конкурентне примарне пољопривредне и прехрамбене производње у
сљедећим дјелатностима:
- воћарство и прерада воћа,
- виноградарство и винарство,
- производња и прерада поврћа,
- хортикултура,
- пчеларство,
- сточарство и прерада меса и млијека,
- производња и прерада љековитог биља.
2. Улагање у развој туризма, са посебним нагласком
на:
- развој транзитног туризма и комплетирање туристичке понуде за прихват транзитних туриста уз
главне саобраћајнице;
- развој туристичке понуде за прихват домаћих и
иностраних туристичких група и излетника, са
посебним акцентом на активирање и валоризацију
антропогених, етно и гастрономских туристичких
вриједности;
- развој спортско-рекреационог, културног и
вјерског туризма.
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 5.
Дјелатности које се неће финансирати на основу овог
Програма укључују: трговину, угоститељске дјелатности које се односе искључиво или претежно на
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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 снабдијевања становништва или организовању откупа пољопривредних производа – исто се
може финансирати из средстава овог Програма.
Члан 6.
Критерији, поступак за додјелу кредита и услови
кориштења кредита, поближе се регулишу посебном
Одлуком коју доноси Скупштина општине Требиње.
Члан 7.
Кредити из Програма стимулативног кредитирања
пласираће се преко финансијских посредника – пословних банака, са којима Град 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 8.
За финансирање изградње примарних инфраструктурних објеката (водовод, канализација, локални
путеви и сл.) који су у функцији привредног развоја и
запошљавања и заштиту животне средине те и у друге
сврхе, у складу са Законом, користиће се средстава из
члана 1. алинеја 1.,2.,3., и 4.
Овим Програмом нису обухваћени пројекти који се
финансирају из других извора.
Члан 9.
Средства из члана 8. расподјељују се на начин како је
приказано у табели, која је саставни дио овог
Програма.
Члан 10.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-442/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
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РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА
ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ЗАКОНА О КОРИШТЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ
ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ЗАКОНА О РУДАРСТВУ
ЗА ПРОГРАМ СТИМУАЛТИВНОГ КРЕДИТИРАЊА, ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИМАРНИХ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА И ЗА ДРУГЕ СВРХЕ
О П И С

План – Буџета 2014

I. Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за прибављање земљишта
Прибављање грађ.земљ. за путеве и тротоаре
Укупно:

260.000
260.000

Издаци и прибављање путева и аутопутева
Улица у насељу Бањевци
Улица Каменичка
Улица Буковина
Улица Љуба Мићевића (Окретница у блоку 4)
Улица Јована Р.Деретића (С-2 – блок3)
Улица у насељу Растоци
Улица Краљице Јелене Милешевске
Улица Нићифора Дучића
Пут Беговића Кула - Бодироге

10.000
20.000
15.000
30.000
30.000
30.000
45.000
5.000
5.000
Укупно:

190.000

Вањско освјетљење, тротоари и ограде
Тротоар у улици Вука Караџића

15.000
Укупно:

15.000

Водени путеви
Надзор над радовима на пројекту подсистема
Водоснабдијевања за компоненту 1.
Радови на пројекту подсистема
Водоснабдијевања за компоненту 2 и 3.

50.000

Укупно:

200.000
250.000

Плиновод, водовод, канализација
Kанализација у улици Леонтија Нинковића
Канал за оборинску одводњу у Војвођанској улици
Укупно:
Спортско рекреациони терени, зелене површине и паркови
Игралиште у насељу Градина
Укупно:
Остали саобраћајни објекти
Околно уређење стамб.зграде С-55 у Бреговима
Околно уређење стамб.зграде у ул. Херцег Стефана Косаче
Паркинг код борачке зграде у насељу Тини
Укупно:

10.000
30.000
40.000
5.000
5.000
25.000
35.000
35.000
95.000
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УКУПНО I.:
II. Финансирање отплата кредита за кап.улагања и ПДВ
Отплате кредита
Отплате камата на кредите
ПДВ на пројекту водоснабдијевања Града Требиње

804.500
480.000
1.000.000

УКУПНО II.:
III. Капитални и текући грантови

2.284.500

Дом здравља Требиње- капит.грант
Oпшта болница
Дом пензионера
Oстали текући грантови

50.000
30.000
40.000
14.700
УКУПНО III.:
IV. Програм стимулативног кредитирања

Пласмани кредита у 2013. години
Провизија на пласмане кредита у 2013. години

На основу члана 21. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број
124/11), члана 10. Одлуке о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Општине Требиње", број
2/96) и члана 36. и 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
27.12.2013. године, донијела је
ПРОГРАМ
заједничке комуналне потрошње на подручју
Града Требиња за 2014. 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,
одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације,
oдржавање семафора,
остали
расходи
хитне
интервенције,
одржавање јавне хигијене,
одржавање
јавних
зелених
површина,
чишћење и одржавање оборинске канализације,
остали расходи.

134.700
500.000
16.800

УКУПНО IV.:
УКУПНО I+II+III+IV

-

855.000

516.800
3.791.000

Овим Програмом се утврђује опис и обим послова
са процјенама појединих трошкова по дјелатностима.
Реализација наведених послова вршиће 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
.................................................................... 70.000,00 КМ.
2. ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА
ПОСТОЈЕЋУ ЈАВНУ РАСВЈЕТУ И СЕМАФОРЕ
2.1. Утрошак електричне енергије за постојећу јавну
расвјету и семафоре ............................... 580.000,00 КМ
УКУПНО ЈАВНА РАСВЈЕТА: 650.000,00 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
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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, …..........................…..………..36.000,00 КМ
4.2. Изградња потпорних зидова и канала уз путеве и
одржавање изграђених ........…..…………15.000,00 КМ
УКУПНО: 51.000,00 КМ
5. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И
ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
5.1. Обиљежавање уздужних, попречних и осталих
ознака на саобраћајним површинама - хоризонтална
сигнализација..............................................25.000,00 КМ
5.2. Oдржавање вертикалне сигнализације поправка и
уградња (знакова, свјетлећих знакова, путоказних,
стајалишних ознака итд.)............................ 9.000,00 КМ
5.3. Набавка саобраћајних знакова........... 7.000,00 КМ
5.4.Набавка лежећих успоривача
саобраћаја....................................................10.000,00 КМ
УКУПНО: 51.000,00 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
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Тини, Мокрим Доловима. Динамика чишћења утврдиће се оперативним плановима...........130.000,00 КМ
8.2. Машинско чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари, паркиралишта, тргови, пјешачке стазе и др.) и одвоз отпада на депонију
- ауточистилице ........................................20.000,00 КM
8.3. Прикупљање отпада са уређених и неуређених
површина, прилазних саобраћајница, саобраћајница у
стамбеним насељима који нису обухваћени редовним
чишћењима, уз ријеке, потоке у граду са одвозом на
депонију, остали послови на одржавању хигијене
града који се не могу предвидјети (сјечење шибља,
уклањање наноса, отклањање посљедица природних
непогода и сл.), по налогу Одјељења за стамбенокомуналне послове ...................................23.000,00 КМ
8.4. Прање јавних саобраћајних површина - дневно и
ноћно прање улица и тргова, стаза, фонтана и
чесми...........................................................10.000,00 КМ
8.5.Остали послови јавне хигијене /одржавње јавног
WC-a /..........................................................12.000,00 КМ
8.6. Чишћење тротоара и улица од сњежних наноса
........................................................................5.000,00 КМ
8.7.
Одржавање шире зоне санитарне депоније,
депоније грађевинског отпада: разастирање, ваљање и
засипање отпада материјалом, одржавање пумпи, ваге
и машина, трошкови енергената, накнаде за радну
снагу и чуварску службу ……….……...250.000,00 КМ
8.8. Одржавање азила за псе: хватање животиња,
храњење, одржавање чистоће азила и сл.
.................................................................... 33.000,00 КМ
УКУПНО:

483.000,00 КМ

УКУПНО: 15.000,00 КМ
7. ХИТНИ ПОСЛОВИ
7.1.Радови по налогу, непредвиђени радови – хитне
интервенције (хитне поправке локалних путева и
објеката на њима, дивље депоније и сличних других
активности који се не могу предвидјети кроз програм)
.................................................................. 50.000,00 КМ
УКУПНО: 50.000,00 КМ
УКУПНО КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА:
237.000,00 КМ
Б ) ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА
8. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
8.1. 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, набавка кеса за
смеће, 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,

9. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
9.1. Одржавање, санација дрвећа у дрворедима,
парковима и насељима
9.1.1. Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима,
насељима и другим просторима (орезивање, сјеча,
уклањање изданака, вађење пањева, окопавање, прихрана, залијевање, одвоз на депонију) према оперативном плану ........................................... 20.000,00 КМ
9.1.2. 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
9.1.3. Одржавње и заштита платана са хемијском и
механичком заштитом ..............................10.000,00 КМ
9.1.4. Одржавање и заштита липа и кестења са хемијском и механичком заштитом ..............8.000,00 КМ
УКУПНО: 43.000,00 КМ
9.2. Редовно одржавање и реконструкција травњака у насељима, парковима, острвима уз саобраћајнице
9.2.1. Редовно одржавање травњака у насељима,
парковима, острвима уз саобраћајнице .. 44.000,00 КМ
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9.2.2. Дјелимична обнова травњака и засијавање
нових ............................................................ 5.000,00 КМ
УКУПНО: 49.000,00 КМ
9.3. Одржавање, залијевање и садња живе ограде,
украсног грмља, ружичњака и сезонског цвијећа
9.3.1. Одржавање украсног грмља ............2.000,00 КМ
9.3.2. Одржавање живе ограде....................3.000,00 КМ
9.3.3. Oрезивање, окопавање, прихрана, залијевање и
заштита ружа, те садња нових ружа у постојећим
ружичњацима .............................................. 3.000,00 КМ
9.3.4. Уклањање увелог цвијећа и одвоз на депонију,
припрема земље за нову садњу, садња сезонског
цвијећа ........................................................36.000,00 КМ
9.3.5. Окопавање, залијевање и заштита сезонског
цвијећа........................................................ 14.000,00 КМ

11.5.Набавка хидрауличне рампе и софтвера за
паркирање..................................................18.000,00 КМ
11.6.Набавка материјала за комуналну
службу(униформе)......................................4.000,00 КМ
11.7.Набавка комуналне опреме (панои и огласне
табле ).........................................................17.000,00 КМ
11.8.Набавка биолошке имовине
(саднице).....................................................17.000,00 КМ
УКУПНО: 77.000,00 КМ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
1.
2.

УКУПНО: 58.000,00 КМ
УКУПНО ЗЕЛЕНИЛО ...................... 150.000,00 КМ
10. ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБОРИНСКЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВОДНИХ КАНАЛА
10.1. Чишћење и пропирање уличних сливника,
оборинске канализације и других одводних објеката
……………..............................................…55.000,00 КМ
- улични сливници .................................……819 ком.
- уличне решетке ............................................107 ком.
- ревизиони силази .........................................429 ком.
- цјевоводи свих профила.........................18 470 ком.
- изливних грађевина .........................................9 ком.
10.2. Замјена дотрајалих, оштећених или несталих
уличних решетки, сливника, поклопаца на ревизионим силазима ............................................ 15.000,00 КМ
10.3. Чишћење септика по налогу Одјељења за
стамбено-комуналне послове ….…....……5.000,00 КМ
10.4. Чишћење отворених канала за оборинску одводњу и других одводних објеката ........ 25.000,00 КМ
УКУПНО: 100.000,00 КМ
УКУПНА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА
733. 000,00 КМ
11. ОСТАЛИ РАСХОДИ
11.1.Фарбање и поправка комуналне
опреме………..…..……….....…..........…...5.000,00 КМ
11.2.Материјални трошкови за одржавање азила за псе
.......................................................................7.000,00 КМ
11.3. Набавка резервних дијелова за паркомате
.......................................................................3.000,00 КМ
11.4. Расходи за одржавање СМС система.
.....................................................................10.000,00 КМ

Датум: 03.01.2014. год.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ
ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ
РАСВЈЕТУ И СЕМАФОРЕ
УКУПНО ЗА ЈАВНУ
РАСВЈЕТУ:
ОДРЖАВАЊЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ
САОБРАЋАЈНИЦА, ТРОТОАРА
И ТРГОВА
ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА,
ОДРЖАВАЊЕ ПОТПОРНИХ
ЗИДОВА И ЗАШТИТНИХ
ОГРАДА УЗ ПУТЕВЕ
ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ
И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА
ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
УКУПНО КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА:
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ
ХИГИЈЕНЕ, ДЕПОНИЈА И АЗИЛ
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ОБОРИНСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И
ОДВОДНИХ КАНАЛА
УКУПНО ЈАВНА
КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА:
ОСТАЛИ РАСХОДИ
УКУП НО:

70.000,00

580.000,00
650. 000,00

70.000,00

51.000,00

51.000,00
15.000,00
50.000,00
237.000,00
483.000,00
150.000,00

125.000,00
733.000,00
81.000,00
1.701 000,00

Број: 09-013-443/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 9. Одлуке о разврставању,
управљању и заштити локалних, некатегорисаних
путева и улица у граду („Службени гласник Општине
Требиње“, број 8/09) и члана 36. и 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број

Датум: 03.01.2014. год.
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2/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 27.12.2013. године, донијела је

ПРОГРАМ
одржавања локалних и некатегорисаних путева и
градских улица Града Требиња за 2014. годину
Планирана средства за одржавање и заштиту
локалних и некатегорисаних путева од значаја за
функционисање саобраћаја на територији града
Требиња, као и градских улица кумулативно износе
237. 000,00 КМ.
Ова средства су планирана у Буџету за 2014. 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 2014.
годину, кумулативно износе 121.000,00 КМ.
Планирана средства ће бити утрошена за:
 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
 Санација макадамског коловоза са планирањем и
ваљањем постојеће подлоге, те набавка и уградња
каменог материјала са ваљањем до потребне
збијености, ………………………..…..36.000,00 КМ
 Изградња потпорних зидова и канала уз путеве и
одржавање изграђених ........…………15.000,00 КМ
Одјељење за стамбено комуналне послове ће на бази
континуалног надзора и праћења стања одређивати
приоритете, количину и врсту радова на појединим
локалним путевима и градским улицама, а нарочито у
погледу оштећења у виду ударних рупа и осталих
оштећења.
Б) Средства за одржавање саобраћајне
сигнализације
Ова средства су предвиђена за одржавање хоризонталне, вертикалне и свјетлосне сигнализације,
одбојних ограда и кумулативно износе 66.000,00 КМ.
Средства ће бити распоређена на следећи начин:
 набавка вертикалне сигнализације......7.000,00 КМ
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 одржавање вертикалне сигнализације, поправка и
уградња (знакова, свјетлећих знакова, путоказних,
стајалишних ознака итд.).......................9.000,00 КМ
 обиљежавање хоризоналне сигнализације
................................................................25.000,00 КМ
 одржавање семафора............................15.000,00 КМ
 набавка
лежећих
успоривача
саобраћаја
............................................................... 10.000,00 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
15.000,00 КМ.
Одјељење за стамбено комуналне послове је дужно да
разради поједине ставке и да прати утрошак ових
средстава путем вршења континуалног надзора.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А

Б
В

Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских
улица
Средства за одржавање
саобраћајне
сигнализације
Средства
за
хитне
интервенције

А+Б+В

121.000,00 КМ
66.000,00 КМ
50.000,00 КМ
237.000,00 КМ

Број: 09-013-444/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 27.12.2013. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13) и члана 7. Правилника о условима и критеријима
за финансирање програма развоја спорта у општини
Требиње, („Службени гласник Општине Требиње“,
број 4/10 и 7/10), Градоначелник је донио следеће
РЈЕШЕЊЕ
(по ребалансу)

Страна: 46- Број: 1
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I

Средства Буџета Града Требиња планирана за
финансирање програма развоја спорта на подручју
града Требиња за 2013. годину по ребалансу у износу
од 378.000,00 КМ, распоређују се како слиједи:
1. Грант за спортске организације
85,10%
321.700,00 КМ
2. Грант за одржавање, изградњу и
реконструкцију спортских објеката, као и
набавку опреме и реквизита
3,83%
14.500,00 КМ
3. Грант за школски спорт
1,79%
6.800,00 КМ
4. Грант за припреме и учешће перспективних и
врхунских спортиста на међународним такмичењима
3,17%
12.000,00 КМ
5. Грант за усавршавање спортских стручњака и
спортских радника
0,66%
2.500,00 КМ
6. Грант за обезбјеђивање услова за
спортске активности инвалидних лица
1,32%
5.000,00 КМ
7. Грант за израду Монографије развоја спорта града
Требиња
0,00%
0,00 КМ
8. Грант за награде за постигнуте спортске резултате
0,87%
3.300,00 КМ
9. Грант за резерву
3,22%
12.200,00 КМ.
II
Средства из става I тачка 1 овог Рјешења ("Грант
спортским организацијама") распоређују се како
слиједи:

1. Фудбалски клуб „Леотар“
Кошаркашки клуб „SL IAT Leotar“
Џудо клуб „Леотар“
Рукометни клуб „Леотар“
Пливачки клуб „Леотар“
Жен.рукометни клуб „Леотар“
Стрељачки клуб „Леотар РВИ“
Требиње
8. Омладински кошаркашки клуб
„Леотар“
9. Атлетски клуб „Леотар“
10. Жен.кош.клуб „Требиње 03“
11. Карате клуб „Требиње“
12. Карате клуб „Леотар+“
13. Ронилачки клуб „Посејдон“
14. Планинарско друштво „Вучји Зуб“
15. Жен.фуд.клуб „Леотар-тех“
16. Кик бокс и бокс клуб „Леотар“
17. Клуб борилачких спортова „Карате
Ju-Jutsu“
18. Веслачко друштво „Требишњица“
19. Одбојкашки клуб „Леотар“

2.
3.
4.
5.
6.
7.

67.000,00 КМ
34.000,00 КМ
33.000,00 КМ
17.500,00 КМ
17.500,00 КМ
16.000,00 КМ
16.500,00 КМ
16.000,00 КМ
15.000,00 КМ
7.500,00 КМ
6.500,00 КМ
5.500,00 КМ
7.000,00 КМ
5.000,00 КМ
4.500,00 КМ
3.200,00 КМ
4.500,00 КМ
4.500,00 КМ
3.500,00 КМ

Датум: 03.01.2014. год.

20. Омладински одбојкашкин клуб
„Леотар“
21. Шаховски клуб „Леотар+“
22. Аеро клуб „Требиње“
23. Стонотенис. клуб „Свети Сава“
24. Тениски клуб „Тини“
25. Ауто картинг клуб „Леотар“
26. Фудбалски клуб „Викторија“
27. Куглашки клуб „Требишњица“
28. Клуб малог фудбала „Леотар“
29. Џиу џицу клуб „Леотар“

4.000,00 КМ
2.500,00 КМ
3.000,00 КМ
1.700,00 КМ
1.700,00 КМ
2.100,00 КМ
8.000,00 КМ
2.000,00 КМ
2.000,00 КМ
10.500,00 КМ.

III
Планирана средства из става II овог Рјешења Одјељење за финансије ће дозначавати на жиро - рачуне
спортских организација сразмјерно извршењу Буџета.
IV
Корисници средстава су обавезни доставити Одјељењу за финансије и Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности извјештај о намјенском утрошку
средстава.
V
Надзор над намјенским трошењем средстава вршиће
Митар Мрдић, радник Административне службе Града Требиње.
VI
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-717/13
Датум:26.12.2013.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) а у вези са извршењем одредаба
Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2013.
годину („Службени гласник Града Требиња“, број
1/13 и 9/13), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини
од 20.000,00 КМ са позиције 4152 – дефинисане као
„грант за Савез општина Источне Херцеговине“ на
позицију 4152 дефинисану као „грант за вјерске
објекте“.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-681/13

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: 03.01.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Датум:12.12.2013. год.

Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са чланом 11. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета Града Требиња за 2013. годину
(„Службени гласник Града Требиња“, број 1/13),
Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Требињестан“ Требиње на
План утрошка средстава гранта за 2013. годину (План
број: 68/13 од 11.12.2013. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:08-400-670/13
Датум:16.12.2013. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са чланом 11. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета Града Требиња за 2013. годину
(„Службени гласник Града Требиња“, број 1/13),
Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност ЈУ „Дом ученика“ Требиње на
измијењени План и програм коришћења средстава
гранта за 2013. годину (План број: 321/13 од
17.12.2013. године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:08-400-677/13
Датум:20.12.2013. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.

Број: 1 - Страна: 47

______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) а у вези са извршењем одредаба
Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2013.
годину („Службени гласник Града Требиња“, број
1/13 и 9/13), Градоначелник Града Требиња је донио
сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини
од 5.000,00 КМ са позиције 5111 – дефинисане као
„издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката“
и износ од 3.800,00 КМ са позиције 5113- дефинисане
као „издаци за набавку постројења и опреме“ на
позицију 4123 – дефинисану као „расходи за режијски
материјал“, а све у оквиру одобреног Буџета
Буџетског корисника ЈУ за предшколско васпитање и
образовање дјеце„Наша радост“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-694/13
Датум:23.12.2013. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за
2013. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 1/13 и 9/13), Градоначелник Града Требиња је
донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини
од 1.810,00 КМ са позиције 4122 – дефинисане као
„расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга“, као и износ
од 4.382,00 КМ са позиције 4125- дефинисане као
„расходи за текуће одржавање“ на позицију 5112 –
дефинисану као „издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката“ у
висини од 1.910,00 КМ и на позицију 5113 –
дефинисану као „издаци за набавку постројења и
опреме“ у висини од 4.282,00 КМ у оквиру одобреног
Буџета Буџетског корисника Музеј Херцеговине.

Страна: 48- Број: 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 03.01.2014. год.

II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

II
Обавезује се корисник средстава да Граду Требиње
достави доказе о намјенском утрошку средстава.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

III
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:11-400-703/13
Датум:23.12.2013. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________

Број:11-430-446/13
Датум:27.12.2013. год.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са чланом 11. став 2. Одлуке о
извршењу Буџета Града Требиња за 2013. годину
(„Службени гласник Града Требиња“, број 1/13),
Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13),
Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи

ЗАКЉУЧАК

I
Одобрава се пренос средстава у висини од 6.000,00
КМ, из средстава буџетске резерве, на рачун
Планинарског друштва „Бијела гора“, на име помоћи
за покривање трошкова везаних за активности тог
Друштва.

I
Даје се сагласност градском КУД-у „Алат Свислион“
Требиње на допуњени План и програм коришћења
средстава гранта за 2013. годину (План од 24.12.2013.
године).
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________

ЗАКЉУЧАК

II
Обавезује се корисник средстава да Граду Требиње
достави доказе о намјенском утрошку средстава.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

III
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.

Број:08-400-715/13
Датум:26.12.2013. год.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13),
Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се пренос средстава у висини од 1.500,00
КМ, из средстава буџетске резерве, на рачун Савеза
инвалида рада Требиње на име помоћи за реализацију
акције коју проводи то Удружење, а везано за набавку
лијекова и друге социјалне помоћи најугроженијим
члановима Удружења.

Број:11-431-103/13
Датум:27.12.2013. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за
2013. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 1/13 и 9/13), Градоначелник Града Требиња је
донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава са
позиције 4152 – дефинисане као „грант за Савез

Датум: 03.01.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

општина Источне Херцеговине“ у висини од 2.000,00
КМ на грант за Друштво добровољних давалаца крви
и на новоформирани грант износ од 3.000,00 КМ на
Удружење дјеце са посебним потребама „Сунце нам
је заједничко“.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-723/13
Датум:27.12.2013. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за
2013. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 1/13 и 9/13), Градоначелник Града Требиња је
донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини
од 14.500,00 КМ са позиције 4111 – дефинисане као
„расходи за бруто плате“ на позицију 4112
дефинисану као „расходи за бруто накнаде трошкова
и осталих личних примања запослених“ у висини од
8.500,00 КМ и на позицију 4122 дефинисану као
„расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга“ у висини од
6.000,00 КМ, у оквиру одобреног Буџета буџетског
корисника Територијалне ватрогасне једнице.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-724/13
Датум:27.12.2013. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13),
Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК

Број: 1 - Страна: 49

I
Одобрава се пренос средстава у висини од 8.000,00
КМ, из средстава буџетске резерве, на рачун
Стрељачког клуба РВИ, на име помоћи за покривање
трошкова везаних за активности тог Клуба.
II
Обавезује се корисник средстава да Граду Требињу
достави доказе о намјенском утрошку средстава.
III
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-725/13
Датум:27.12.2013. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за
2013. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 1/13 и 9/13), Градоначелник Града Требиња је
донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини
од 10.400,00 КМ са позиције 415200 – дефинисане као
„грантови у земљи – грант за приправнике Програм
2013“ у оквиру Одјељења за финансије на позицију
611400 дефинисану као „издаци за дате зајмове у
оквиру остале буџетске потрошње“ у износу од
10.000,00 КМ и на позицију 412700 дефинисану као
„расходи за сервисирање кредита за стимулативно
запошљавање“ у износу од 400,00 КМ.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-726/13
Датум:27.12.2013. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са извршењем

Страна: 50- Број: 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

одредаба Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња
за 2013. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 1/13 и 9/13), Градоначелник Града Требиња је
донио сљедећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава у висини
од 1.300,00 КМ са позиција 4112 – дефинисане као
„расходи за бруто накнаде“, са позиције 4123 дефинисане као „расходи за режијски материјал“ у износу
од 300,00 КМ, са позиције 4124 дефинисане као
„расходи за материјал за посебне намјене“ у висини
од 570,00 КМ са позиције 4125 дефинисане као
„расходи за текуће одржавање“ у висини од 1.050,00
КМ и са позиције 5111 дефинисане као „издаци за
прибављање и изградњу зграда и објеката“ у висини
од 1.500,00 КМ на позицију 4122 дефинисану као
„расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга“ у висини од
1.570,00 КМ на позицију 4126 дефинисану као
„расходи по основу путовања и смјештаја“ у износу
од 550,00 КМ, на позицију 4127 дефинисану као
„расходи за стручне услуге“ 2.100,00 КМ и на
позицију 5171 дефинисану као „издаци по основу
ПДВ-а“ износ од 500,00 КМ, а све у оквиру одобреног
Буџета буџетског корисника Техничка школа
Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-761/13
Датум:27.12.2013. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу
Буџета Града Требиња за 2013. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 1/13), Градоначелник
Града Требиња је донио сљедећи

Датум: 03.01.2014. год.

љења за привреду и друштвене дјелатности, на
позиције:
- 4124 – расходи за материјал за посебне намјене
(којим се увећава позиција код ЦИКО) за износ од
6.370,00 КМ,
- 5171 – издаци по основу пореза на додату вриједност (којим се увећава позиција код ЦИКО) за
износ од 1.083,00 КМ, а све у оквиру одобреног
Буџета буџетском кориснику ЈУ „Центар за
информисање и образовање“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-1/14
Датум:27.12.2013. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Славко Вучуревић,
дипл.прав.с.р.
______________________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 58. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), а у вези са чланом 15. Одлуке о безбједности
саобраћаја на подручју Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 7/13), Градоначелник
Града Требиња донио је
ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника о условима организовања,
начину коришћења и наплате паркирања возила
на паркиралиштима на подручју општине
Требиње
Члан 1.
У Правилнику о условима организовања, начину
коришћења и наплате паркирања возила на
паркиралиштима на подручју општине Требиње
(„Службени гласник Општине/Града Требиња“, број
7/07, 4/09, 5/10, 9/11 и 7/13), члан 11. став 1. се
допуњава на тај начин што се иза ријечи „карти“
брише тачка и додају ријечи „и путем мобилног
телефона“.
У члану 17. у ставу 1. иза тачке 3, додаје се нова тачка
4. која гласи „ако плаћањем путем СМС поруке
погрешно унесе регистарску ознаку или зону“.

ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава у износу
7.453,00 КМ са позиција 4152 – грантови у земљи
(Грант за културне манифестације) у оквиру Одје-

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-74/13
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум:26.12.2013. год.
Славко Вучуревић,

Датум: 03.01.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA
дипл.прав.с.р.

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града
Требиња, Вука Караџића, 89101 Требиње, на основу
Рјешења број: 06-372-21/13 од 26.12.2013. године,
извршило је упис у Регистар заједнице етажних
власника стамбених зграда, у Регистарском листу
број: 01-111, упис оснивања Заједнице за управљање
зградом, Требиње, улица Требињских бригада С-66,
улаз 1.
Оснивачи: 21 етажни власник зграде.
Дјелатност: 70320, Управљање зградом за рачун
етажних власника.

Број: 1 - Страна: 51
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Иступа у правном промету самостално у оквиру
својих дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступа Зотовић Саво, предсједник Управног одбора
самостално и без ограничења. За заступање је
овлашћен и Средановић Чедо предсједник Скупштине
станара.
Број: 06-372-21/13
Датум: 26.12.2013. год.

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
ОРГАНА
Мирјана Ратковић, с.р.
___________________________________________

Страна: 52- Број: 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 03.01.2014. год.

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1. Одлука о ограничењима висина зарада и накнада које се исплаћују из Буџета Града Требиња,
2. Одлука о усвајању Буџета Града Требиња за 2014. годину,
3. Буџет Града Требиња за 2014. годину,
4. Одлука о извршењу Буџета Града Требиња за 2014. годину,
5. Одлукe о додјели признања за 2013. годину,
6. Одлукe о додјели признања за 2013. годину,
7. Одлука о разрјешењу чланова Етичке комисије части,
8. Одлука о избору Етичке комисије части,
9. Одлука о разрјешењу чланова Комисије за буџет и финансије,
10. Одлука о избору Комисије за буџет и финансије,
11. Одлука о разрјешењу са дужности члана Комисије за заштиту околине, културног и природног
насљеђа, госпође Радмиле Милишић, на лични захтјев,
12. Одлука о измјени Одлуке о избору Комисије за заштиту околине, културног и природног
насљеђа,
13. Одлука о разрјешењу четири члана Градске изборне комисије Требиња,
14. Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање четири члана Градске изборне комисије
Требиња,
15. Закључак о вриједности бода за одређивање комуналне накнаде,
16. Закључак о прихватању Информације о положају и материјалном статусу пензионера града
Требиња,
17. Закључци везани за социјалну проблематику пензионера града Требиња,
18. Програм кориштења средстава остварених по основу Закона о накнадама за кориштење
природних ресурса у сврху производње електричне енергије и Закона о рударству за 2014.
годину, који је усклађен са консолидованим Приједлогом Буџета Града Требиња за 2014.
годину,
19. Програм заједничке комуналне потрошње на подручју града Требиња за 2014. годину,
20. Програм одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица Града Требиња за
2014. годину.
АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Рјешење о расподјели средства Буџета Града Требиња планирана за финансирање програма
развоја спорта на подручју града Требиње за 2013. годину по ребалансу,
2. Закључак,
3. Закључак,
4. Закључак,
5. Закључак,
6. Закључак,
7. Закључак,
8. Закључак,
9. Закључак,
10. Закључак,
11. Закључак,
12. Закључак,
13. Закључак,
14. Закључак,
15. Закључак,
16. Правилник о допуни Правилника о условима организовања, начину коришћења и наплате
паркирања возила на паркиралиштима на подручју општине Требиње,
ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
__________________________________________________________________________________________________

Издавач: Скупштина Града Требиња - Стручна служба Скупштине. Улица Вука Караџића бр. 2
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Датум: 03.01.2014. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

89101 Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби.

Број: 1 - Страна: 53

Страна: 54- Број: 1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 03.01.2014. год.

