СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LIII

Требиње, 03.10.2016. године

Број: 12

На основу члана 356. став 2. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08, 58/09 и 95/11), члана 4. став 1. Закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 60/15), а у вези
са чланом 4. став 2. Закона о промету непокретности
(„Службени лист СР БиХ“, број 38/78, 4/89, 29/90 и
22/91 и „Службени гласник Републике Српске“, број
29/94) и члана 36. и 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14,
6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 29.09.2016. године, донијела је

На основу члана 348. став 3. тачка д. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 36. и 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина
Града Требиња, на сједници одржаној дана 29.09.
2016. године, донијела је

О Д Л У К У
о промјени намјене некретнина које су изгубиле
својство непокретности у општој употреби

Члан 1.
Продаје се непосредном погодбом, уз накнаду по
тржишној цијени, парцела означена као к.ч. број
37/13, напуштена пруга, жељезничка пруга у површини од 552 м², уписана у зк. уложак број 34 К.О. СП
Површ, а што одговара к.ч. броју 37/13 по новом
операту, уписана у посједовни лист број 179 К.О.
Површ, Милић Нади кћерки Ђока из Требиња, у сврху
обликовања грађевинске парцеле.

Члан 1.
Утврђује се да је изгубила статус непокретности у
општој употреби (јавно добро) некретнина означена
као:
- к.ч. број 4730/2, пут у површини од 78 м², уписана
у зк. уложак број 19 К.О. СП Требиње, као јавно
добро – по старом операту.
Члан 2.
У земљишним књигама Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручне јединице
Требиње, у „Б“ листу на некретнинама из члана 1. ове
одлуке има се брисати упис јавног добра, те исти
уписати у одговарајући земљишно књижни уложак
исте катастарске општине, уз укњижбу права својине
Града Требиња са дијелом 1/1.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-225/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.09.2016. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

О Д Л У К У
о продаји непосредном погодбом непокретности у
државној својини

Члан 2.
Услови за формирање парцеле односно обликовања
парцеле одређени су стручним мишљењем Одјељења
за просторно уређење Града Требиња број: 07-36149/16 од 09.09.2016. године, а иста се састоји од
катастарских честица означених као к.ч. број 37/9,
напуштена пруга, жељезничка пруга у површини од
574 м², уписане у зк. уложак број 272 К.О. СП Површ
које су власништво Милић Наде кћи Ђока из Требиња
са дијелом 1/1 и катастарске честице означене као к.ч.
број 37/13, напуштена пруга, жељезничка пруга у
површини од 552 м², уписане у зк. уложак број 34
К.О. СП Површ које су државна својина-орган
управљања Скупштина општине Требиње са дијелом
1/1 по старом операту, а што одговара к.ч. броју 37/13,
уписане у Посједовни лист број 179 К.О. Површ
посјед Града Требиња са дијелом 1/1.

Страна: 2 - Број: 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник Града Требиња, господин Славко Вучуревић да може потписати купопродајни уговор, у коме ће бити регулисана међусобна
права и обавезе уговорних страна.

Датум: 03.10.2016. год.

Члан 1.
Скупштина Града Требиња усваја Ребаланс буџета
Града Требиња за 2016. годину којим су планирана
укупна буџетска средства у износу од 24.560.000 КМ.
Средства Буџета чине приходи у износу од 18.685.500
КМ, грантови и трансфери 472.000 КМ, примици за
нефинансијску имовину 5.311.500 КМ и примици од
финансијске имовине од 91.000 КМ.
Расподјела средстава је извршена на текуће расходе
од 19.079.690 КМ, издатке за нефинансијску имовину
4.648.410 КМ, на издатке за отплату дугова 831.900
КМ, а што укупно износи 24.560.000 КМ.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-225-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.09.2016. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Ребаланс буџета Града
Требиња за 2016. годину.

На основу члана 31. и 35. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана
36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина
Града Требиња, на сједници одржаној дана
29.09.2016. године, донијела је

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-226/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.09.2016. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

ОД Л У К У
о усвајању Ребаланса буџета Града Требиња за
2016. годину

ОПШТИ ДИО РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2016. ГОДИНУ
Економ. код

Опис

1

2
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I + II + III)

Ребаланс
Буџета 2016.
3
19.157.500

713
714
715
717
719

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

9.890.000
1.770.000
550.000
10.000
7.550.000
10.000

721
722
723
729

II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
1.1. Приходи од имовине
1.2. Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга
1.3. Новчане казне
1.4. Остали непорески приходи

8.795.500
1.080.000
7.646.600
3.000
65.900

731
781

III ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ
1.1. Грантови
1.2. Трансфери

472.000
5.000
467.000

410000
411000

Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ( I+II)
I Текући расходи
Расходи за лична примања

19.079.690
19.079.690
9.216.490

Датум: 03.10.2016. год.
412000
413000
414000
415000
416000
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Расходи по основу кориштења роба и услуга
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
Субвенције
Грантови
Дознаке на име социјалне заштите
II Буџетска резерва
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ(А-Б)

810000
510000

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II)
I Примици за нефинансијску имовину
II Издаци за нефинансијску имовину
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж)

910000
610000

Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)
I Примици од финансијске имовине
II Издаци за финансијску имовину

620000

Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II)
II Издаци за отплату дугова

Број: 12 - Страна: 3
4.758.150
459.210
232.000
2.193.400
2.220.440
0
77.810
663.090
5.311.500
4.648.410
740.900
-740.900
91.000
91.000
0
-831.900
831.900

И. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)

0

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У РЕБАЛАНСУ
БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ
Економ. код

Опис

1

2

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

Ребаланс
Буџета
2016.
3

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

24.469.000

Порески и непорески приходи (71 +72)

18.685.500

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

9.890.000

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

1.770.000
100.000
1.670.000
550.000
550.000
10.000
6.000
4.000
7.550.000
7.550.000
10.000
10.000

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

8.795.500

Страна: 4 - Број: 12
721
721222
721223
721310
721500
722
722100
722300
722312
722314
722316
722318
722319
722391
722392
722321
722400
722411
722420
722437
722440
722461
722467
722468
722469
722491
722500
722520
722591

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

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 путеве
Накнада за обављ.послова од општег интереса у прив. шумама
Накнада за воде
Накнада за кориштење комуналних добара
Накнада за противпожарну заштиту
Накнада за кориштење природних ресурса за елек.енергију
Накнада за узгој рибе
Концесионе накнаде за кориштење природних добара
Приходи од пружања јавних услуга
Приходи градских органа
Властити приходи буџетских корисника
Центар за социјални рад Требиње
Дјечији вртић Наша радост
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

Датум: 03.10.2016. год.

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

1.080.000
265.000
808.000
5.000
2.000
7.646.600
135.000
951.000
520.000
160.000
2.000
10.000
180.000
1.000
12.000
66.000
5.701.000
845.000
20.000
5.000
470.000
966.000
130.000
3.210.000
5.000
50.000
859.600
80.000
779.600
72.000
218.600
12.500
41.000
24.000
1.000
28.500
7.000
110.400
220.000
3.000
34.700
3.000
3.900
3.000
3.000
65.900
2.000
30.100
33.800

Датум: 03.10.2016. год.

731
731200
731200
781
781300
781300
781300

811
811100
813
813100
816
816100
817
817100
817100

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

II ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ
1.1. Грантови
Грантови из земље
Грант Дому младих за МОСТОК
1.2. Трансфери
Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбјеђују у
буџету РС
Трансфер Министарства просвјете РС за Културни центар
Трансфер Министарства просвјете РС за Дјечији вртић

Број: 12 - Страна: 5
472.000
5.000
5.000
5.000
467.000
460.800
3.000
3.200

III ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5.311.500

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
1.1. Примици за произведену сталну имовину
Примици за зграде и објекте
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

5.311.500
1.500
1.500
5.070.000
5.070.000
39.000
39.000
240.000
154.000

ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

86.000
18.685.500
472.000
5.311.500
24.469.000

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У РЕБАЛАНСУ
БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ
Економ. код

Опис

1

2
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

411

411100
411200

412
412100
412200
412300
412400

Ребаланс
Буџета 2016.
3
19.079.690

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 и комуникационих
услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене

7.348.100
1.868.390
9.216.490

10.290
687.000
184.480
107.610

Страна: 6 - Број: 12
412500
412600
412700
412800
412900

413
413300
413900

414
414100

415
415200

416
416100
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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
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)
Буџетска резерва

511
511100
511200
511300
511400
511700

513
513100
513500

516
516100

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНИЈСКУ ИМОВИНУ
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 нематеријалну произведену имовину
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за прибављање земљишта
издаци за прибављање садница
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.

Датум: 03.10.2016. год.
526.270
230.250
436.070
1.364.200
1.211.980
4.758.150

342.300
116.910
459.210
232.000
232.000
2.193.400
2.193.400
2.220.440
2.220.440

19.079.690
0
4.648.410

2.281.800
1.464.410
252.420
45.000
7.000
4.050.630

307.000
13.050
320.050

42.800

Датум: 03.10.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 12 - Страна: 7

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

42.800

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

517
517100

234.930
234.930

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

23.728.100

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА У РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ

Економ. код

Опис

1

2
ФИНАНСИРАЊЕ
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
И ЗАДУЖИВАЊА

412
412100
412200
412300

91.000

Примици од финансијске имовине

91.000

911
911400

Примици од финансијске имовине
Примици од наплате датих зајмова

91.000
91.000

62
621
621300
621900

411
411100
411200

-740.900

91

92
9212

Економ.
код
1

Ребаланс
Буџета 2016.
3

НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ
Примици од задуживања
Примици од задуживања
Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату дугова
издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
издаци за отплату обавеза из ранијег периода
Опис

2
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I
Градска управа Града Требиња
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 и комуникационих
услуга
расходи за режијски материјал

-831.900
0
0
831.900
831.900
797.500
34.400
Ребаланс
Буџета 2016.
3

4.568.600
1.115.000
5.683.600

500
364.650
109.000

Страна: 8 - Број: 12
412400
412500
412600
412700
412800
412900

413
413300
413900

414
414100

415
415200

416
416100

511
511100
511200
511300
511400
511700

513
513100
513500

516
516100

517
517100

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

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
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)
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 нематеријалну произведену имовину
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
2.2. Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за прибављање земљишта
издаци за прибављање садница
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

Датум: 03.10.2016. год.
22.400
460.720
178.470
268.500
1.364.200
1.010.900
3.779.340

342.200
111.760
453.960
232.000
232.000
2.193.400
2.193.400
581.000
581.000
12.923.300

2.281.800
1.388.100
156.410
45.000
7.000
3.878.310
307.000
13.050
320.050

17.000
17.000
160.000

Датум: 03.10.2016. год.
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УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а

62
621
621300
621900

УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)
3. Издаци за отплату дугова
3.1. Издаци за отплату дугова
издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
издаци за отплату дуга из ранијих година
УКУПНО
Издаци за отплату дугова

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3)

Број: 12 - Страна: 9

160.000

4.375.360

797.500
34.400
831.900

18.130.560

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

412
412600
412700
412900

415
415200
415200

416
416100

511
511300

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
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.3.Грантови
грант за Савез општина ИХ
грант за вјерске објекте
УКУПНО
Грантови
1.4.Дознаке
дознаке грађанима
УКУПНО
Дознаке
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)
2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ

117.600
7.500
125.100
10.000
100.000
136.000
246.000
20.000
70.000
90.000
105.000
105.000
566.100
9.000
9.000
575.100

Страна: 10- Број: 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 03.10.2016. год.

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

412
412600
412700
412900
412900
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 за бруто накнаде скупштинским одборницима
*расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије
*расходи за бруто накнаде члановима Одбора за жалбе
*расходи за превоз предсједницима МЗ
*слава града
расходи локалних избора 2016
*остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга

415
415200

513
5113

1.3. Грантови
Намјенска издвајања парламентарним странкама
УКУПНО
Грантови
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)
2.2. Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ

107.000
7.500
114.500

3.000
17.000
453.000
247.500
37.000
12.000
5.000
50.000
90.000
11.500
473.000
45.000
45.000
632.500
4.000
4.000
636.500

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу
Број потрошачке јединице:0107130
412
412200
412300
412400
412500
412600
412600
412700
412900

1.1.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 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

324.650
108.200
20.000
120.500
33.500
75.000
37.600
101.500
820.950

Датум: 03.10.2016. год.
413
413300

415
415200

416
416100

511
511200
511300
511400

516
516100
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1.2.Расходи финансирања и други финансијски трошкови
расходи за камате на примљене зајмове
УКУПНО
Расходи финанс. и други финансијски трошкови
1.2.Грантови
грантови у земљи – грант за цивилну заштиту
грант за Добровољно ватрогасно друштво Ластва
капитални 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
издаци за набавку постројења и опреме
издаци за инвестиционо одржавање опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
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
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

Број: 12 - Страна: 11

6.200
6.200
40.000
120.000
50.000
30.000
240.000
20.000
20.000
1.087.150

58.100
46.350
5.000
109.450
14.000
14.000
123.450
1.210.600

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

414
414100

1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и 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
1.2.Субвенције
субвенције предузећима за превоз
УКУПНО
Субвенције

12.000
4.000
2.000
7.000
45.000
70.000

232.000
232.000

Страна: 12- Број: 12
415
415200

416
416100
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1.3.Грантови
текући грантови
грант за културне манифестације
грант за спортске манифестације
грант за финансирање спорта
грант за развој пољопривреде и села
грант ПАЗ
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
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
ЗУ Црногораца у Херцеговини „П.П.Његош“
Удружење избјеглих лица из Хрватске „Повратак“
Удружење повратника
Удружење БЕБЕ
Удружење дијабетичара
Савез слијепих Требиње
Удружење параплегичара Требиње
Савез инвалида рада
Удружење ампутираца
Дом ученика
Студентски центар Требиње
ЈУ Требињестан
Дом пензионера
Креативни центар
Ансамбл националних игара Јован Дучић
УКУПНО
Грантови
1.4.Дознаке
дознаке грађанима – стипендије
дознаке – превоз ученика

Датум: 03.10.2016. год.

348.000
40.000
318.500
257.000
30.000
25.000
10.000
2.000
3.000
9.000
3.000
20.000
7.000
4.500
2.000
3.000
6.000
2.500
2.000
1.500
2.500
8.000
1.500
1.500
60.000
2.500
210.000
61.500
7.000
75.000
1.500
1.500
1.500
20.000
4.000
3.000
2.500
5.000
5.000
20.000
8.000
30.000
20.000
1.000
5.000
1.651.500
130.000
6.000

Датум: 03.10.2016. год.
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награде и поклони за ученике
дознаке грађанима- помоћ за новорођенчад
УКУПНО
Дознаке
УКУПНО
511
511300

Број: 12 - Страна: 13
7.000
135.000
278.000

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

2.231.500

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

2.236.500

5.000
5.000

Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење
Број потрошачке јединице:0107160
412
412100
412600
412700
412800
412900

511
511100
511100*
511100*
511100*
511200
511300
511700

513
513100

1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу закупа
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 (1.1.+1.2.)
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
инфраструктура – Пројекат град сунца
издаци за изградњу – водовод Зубци
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката
издаци за набавку постројења и опреме
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
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено-комуналне послове
Број потрошачке јединице:0107170
412
1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
412200
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и
комуникационих услуга

500
1.000
77.600
3.000
45.500
127.600
127.600

2.246.300
745.300
1.049.000
452.000
1.330.000
3.000
7.000
3.586.300
307.000
307.000
3.893.300
4.020.900

3.000

Страна: 14- Број: 12
412200
412400
412500

412600
412700
412730
412800
412800
412800
412800
412800
412900

413
413900

415
415200

511
511300

513
513500

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

*расходи за остале комуникационе услуге
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
*расходи за одржавње јавне расвјете
*расходи за хитне интервенције
*расходи за одржавње путне инфраструктуре
*расходи за одржавње паркомата
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
расходи за оглашавање, штампање и остале стручне услуге
расходи за услуге одржавања јавних површина
*расходи за услуге чишћења јавних површина и зеленила
*расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним
површинама
*расходи по основу одржавања оборинске канализације
*азил- храна
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.2.Расходи финансирања и други финансијски трошкови
расходи по основу затезних камата
УКУПНО
Расходи финанс. и други финансијски трошкови
1.3.Грантови
грант за суфинансирање уређења фасада
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 постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за непроизведену сталну имовину
Издаци за прибављање садница
УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

Датум: 03.10.2016. год.
3.000
1.400
332.720
75.000
100.000
154.220
3.500
2.000
4.000
4.000
1.361.200
583.000
660.000
106.200
12.000
20.000
1.724.320
10.000
10.000
60.000
60.000
1.794.320

45.180
45.180
45.180
13.050
13.050
1.852.550

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

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

770
5.900
6.670

Датум: 03.10.2016. год.
415
415200

416
416122

511
511100
511100
511300
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1.2.Грантови
грант за Борачку организацију
грант МУП-у за изградњу споменика
грант СУБНОРУ
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 прибављање објеката – споменици НОР-а
изградња спомен обиљежја југословенској војсци у отаџбини и
невиним жртвама II свјетског рата
издаци за набавку опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

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
411200
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
412600
412700
412900
412900
412900
412900

413
413900

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
расходи по извршним судским налозима
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.2.Расходи финансирања и други финансијски трошкови
расходи по основу затезних камата

Број: 12 - Страна: 15

80.000
5.000
1.900
10.000
96.900

152.000
14.000
12.000
178.000
281.570

25.500
10.000
1.280
36.780
36.780
318.350

3.840.000
958.000
4.798.000

4.000
23.000
48.000
10.000
39.000
80.000
204.000

52.600

Страна: 16- Број: 12

415
415200

513
5113

517
517100
517100

62
621
621900
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Датум: 03.10.2016. год.

УКУПНО
Расходи финанс. и други финансијски трошкови

52.600

1.4.Грантови
средства за помоћ Синдикалној организацији АСГ

10.000

УКУПНО
Грантови

10.000

УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3+1.4.)
2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за непроизведену 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
3.Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату дугова

5.064.600
2.000
2.000
80.000
80.000
160.000
162.000

Oбавезе из ранијег периода

34.400

УКУПНО
Издаци за отплату дугова

34.400

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)

5.261.000

Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња
Број потрошачке јединице: 0107190
413
413300

62
621
621300

1.1.Расходи финансирања и други финансијски трошкови
расходи за камате на примљене зајмове
УКУПНО
Расходи финанс. и други финансијски трошкови
УКУПНО

336.000
336.000

Текући расходи

336.000

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

797.500

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)
Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције
Број потрошачке јединице: 0107220
412
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
412600 расходи по основу путовања и смјештаја
412700 расходи за стручне услуге

797.500
1.133.500

200
500

Датум: 03.10.2016. год.
412900

513
5113
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остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи
2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину

5.000

УКУПНИ РАСХОДИ

6.300

Назив потрошачке јединице: Територијална ватрогасна јединица
Број потрошачке јединице: 0107125
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
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

413
413900

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 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 затезних камата
УКУПНО
Расходи финанс. и други финансијски трошкови
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)

513
511300
511400

516
516100

Број: 12 - Страна: 17

2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
издаци за инвестиционо одржавање опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
2.2.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара
УКУПНО
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2.)
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

5.700
5.700
600
600

504.000
142.000
646.000

25.000
800
1.000
7.500
45.000
6.800
15.000
101.100
49.160
49.160
796.260
40.000
40.000
80.000
3.000
3.000
83.000
879.260

Страна: 18- Број: 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 03.10.2016. год.

Економ.
код

Опис

Ребаланс Буџета
2016.

1

2

3

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II
Буџетски корисници
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
411
411100
411200

412
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

413
413300
413900

416
416100

511
511200
511300

516
516100

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 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
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
1.3.Дознаке на име социјалне заштите
Дознаке грађанима
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
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.

2.779.500
753.390
3.532.890

9.790
322.350
75.480
85.210
65.550
51.780
167.570
201.080
978.810

100
5.150
5.250

1.639.440
1.639.440
6.156.390

76.310
96.010
172.320

25.800
25.800

Датум: 03.10.2016. год.
517
517100
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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.)

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3)

Број: 12 - Страна: 19

74.930
74.930
273.050

6.429.440

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II
Буџетски корисници
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад
Број потрошачке јединице: 0107300
1.Текући расходи
411
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
412200
412300
412500
412600
412700
412900

413
413900

416
416100

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.Расходи финансирања и други финансијски трошкови
расходи по основу затезних камата
УКУПНО
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
1.4. 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.+1.4.)

511
511300

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

511.910
119.330
631.240

18.000
6.000
3.000
6.000
11.000
10.000
54.000

5.150
5.150

1.635.450
1.635.450
2.325.840

2.000
2.000

Страна: 20- Број: 12
516
516100
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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.
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)

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
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

511
511300

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 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.)
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)

Датум: 03.10.2016. год.

1.000
1.000
3.000

2.328.840

921.840
239.410
1.161.250

44.830
12.310
63.010
15.010
2.180
13.050
12.410
162.800
1.324.050

34.000
34.000
1.358.050

Назив потрошачке јединице: Гимназија "Јован Дучић"
Број потрошачке јединице: 0815084
411
411200

412
412200
412300

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
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

2.800
2.800

26.500
6.000

Датум: 03.10.2016. год.
412400
412500
412600
412700
412900

416
416100

511
511200
511300

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

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. Дознаке на име социјалне заштите
дознаке грађанима
УКУПНО
Дознаке на име социјалне заштите
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: Техничка школа
Број потрошачке јединице: 0815086
1.Текући расходи
411
1.1.Расходи за лична примања
411100
расходи за бруто плате
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
411200
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

511
511200
511300

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 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: 12 - Страна: 21
2.000
3.810
2.700
7.000
5.500
53.510
1.490
1.490
57.800

10.000
8.400
18.400
76.200

17.700
6.800
24.500

32.500
5.070
1.500
3.400
4.500
8.700
3.500
59.170
83.670

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

11.300
6.400

УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину

17.700

Страна: 22- Број: 12
517
517100

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

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.)
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

Назив потрошачке јединице: Центар средњих школа
Број потрошачке јединице: 0815085
1.Текући расходи
411
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
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

416
416100

511
511200
511300

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 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
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
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)

Датум: 03.10.2016. год.

6.000
6.000
23.700
107.370

3.380
1.440
4.820

30.000
5.200
3.400
4.630
5.000
6.300
9.160
63.690
2.500
2.500
71.010

15.000
4.000
19.000
90.010

Назив потрошачке јединице: Средња музичка школа
Број потрошачке јединице: 0840007
1.Текући расходи
412
412200

1.1. Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
услуга

10.600

Датум: 03.10.2016. год.
412300
412600
412700
412900

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

расходи за режијски материјал
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи

511
511300

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)

Број: 12 - Страна: 23
800
600
600
400
13.000
13.000

3.000
3.000
16.000

Назив потрошачке јединице: Народна библиотека
Број потрошачке јединице: 0818028
412
412200
412300
412500
412600
412700
412900

511
511300

1.Текући расходи
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
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)

14.500
3.200
5.000
5.000
5.300
12.700
45.700
45.700

8.000
8.000

53.700

Назив потрошачке јединице: Музеј Херцеговине
Број потрошачке јединице: 0818029
412
412200
412300
412400
412500
412600

1.Текући расходи
1.1.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 за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја

22.000
2.000
200
5.400
4.800

Страна: 24- Број: 12
412700
412900

511
511300

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

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)

Датум: 03.10.2016. год.
18.500
5.300
58.200
58.200

10.800
10.800
69.000

Назив потрошачке јединице: Центар за информисање и образовање
Број потрошачке јединице: 0107500
411
411100
411200

412
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

413
413300

511
511300

517
517100

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 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
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2+1.3.)
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
УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а

403.490
126.570
530.060

22.900
6.600
100
2.000
4.800
38.700
42.000
117.100
100
100
647.260

5.000
5.000

18.200
18.200

Датум: 03.10.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Назив потрошачке јединице: Требињеспорт
Број потрошачке јединице: 0107930
1.Текући расходи
411
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
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

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.)

511
511200
511300

516
516100

517
517100

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
2.2. Издаци за залихе робе
Издаци за залихе робе
УКУПНО
Издаци за залихе робе
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.)
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

Назив потрошачке јединице: Туристичка организација Града Требиња
Број потрошачке јединице: 0107920
1.Текући расходи
411
1.1.Расходи за лична примања
411100
расходи за бруто плате

Број: 12 - Страна: 25

23.200
670.460

218.000
69.050
287.050
4.790
53.700
21.000
2.000
15.000
4.000
8.300
44.600
153.390
440.440

40.010
1.000
41.010
15.000
15.000
40.000
40.000
96.010
536.450

156.680

Страна: 26- Број: 12
411200

412
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

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

УКУПНИ РАСХОДИ

269.820

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 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.)

511
511300

516100

189.000

269.820

УКУПНО
Расходи за лична примања

412300
412400
412500
412600
412700
412900

32.320

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.)

Назив потрошачке јединице: Дом младих
Број потрошачке јединице: 0107510
1.Текући расходи
411
1.1.Расходи за лична примања
411100
расходи за бруто плате
411200
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања

412
412200

Датум: 03.10.2016. год.

2.1.Издаци за нефинансијску имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
2.2.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара
УКУПНО
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара

5.000
7.620
1.200
8.000
1.000
7.000
30.000
21.000
80.820

192.000
56.500
248.500

16.400
2.100
900
5.500
1.500
6.970
4.500
37.870
286.370

10.860
10.860

9.800
9.800

Датум: 03.10.2016. год.
517
517100
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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.)

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

Број: 12 - Страна: 27

10.730
10.730
31.390

317.760

Назив потрошачке јединице: Агенција за мала и средња предузећа
Број потрошачке јединице: 0107910
411
411100
411200

412
412200
412300
412600
412700
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

141.350
42.120
183.470

1.2.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
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)

195.220

УКУПНИ РАСХОДИ

195.220

3.500
1.500
100
4.650
2.000
11.750

Назив потрошачке јединице: Културни центар
Број потрошачке јединице: 0107520
411
411100
411200

412
412200
412300
412400
412500
412600
412700
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 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

213.150
57.050
270.200

19.300
2.500
4.100
1.800
3.600
8.500
28.010
67.810

Страна: 28- Број: 12

511
511300
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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

338.010

2.550

УКУПНО
Издаци за набавку постројења и опреме

2.550

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

Опис

Датум: 03.10.2016. год.

340.560

Средства
Буџ.корис.
2016.

Ребаланс Буџета
2016.

УКУПНО
Оперативна јединица I ГРАДСКА УПРАВА
Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

18.130.560
1.027.215

6.429.440
24.560.000

ПЛАН БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ПО РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА за 2016. год.
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Функције
Опис функције
Ребаланс 2016.
01
1070
03
04
05
06
07
08
09
10

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

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

6.668.200
388.600
1.006.260
763.040
689.200
825.000
241.000
2.862.430
2.008.630
2.964.240
18.416.600
831.900
19.248.500

______________________________________________________________________________________________

Датум: 03.10.2016. год.
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Број: 12 - Страна: 29

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2016. годину – ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
ек. Код/МЗ

ОПИС
буџет
1

начин финансирања
хидровластита
акумулације
накнаде
средства
2

3

4

укупно
5

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1Градска управа
Стручна служба Градоначелника
5113

издаци за набавку опреме

9.000

9.000

9.000

9.000

4.000

4.000

4.000

4.000

58.100

58.100

46.350

46.350

издаци за набавку аута

17.000

17.000

издаци за набавку опреме
издаци за инвестиционо одржавање
опреме
издаци за залихе робе, ситног
инвентара и сл.

29.350

29.350

5.000

5.000

14.000

14.000

123.450

123.450

Укупно:
Стручна служба Скупштине Града
5113

издаци за набавку опреме
Укупно:

5112

5113

5114
5161

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

Укупно:
Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
5113

издаци за набавку опреме
Укупно:

5.000

5.000

5.000

5.000

Одјељење за просторно уређење
А)

Б)

5131
513112

5111
511127

МЗ Засад
МЗ Засад
511131

Прибављање земљишта
Прибављање грађевинског земљишта

307.000

307.000

Укупно:

307.000

307.000

УКУПНО А:

307.000

307.000

Грађевински објекти и јединице за
посебне стамбене групе
ПАЛАТА ПРАВДЕ
Зграда за избј. и расељена лица - ЦЕБ 2
програм

60.000

60.000

60.000
260.000

60.000
260.000

380.000

380.000

Ватрогасни дом
Укупно:
Изградња и прибављ.путева и
аутопутева

Страна: 30- Број: 12

МЗ Засад
МЗ Засад

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Инфраструктура у насељу Град Сунца

1.049.000

1.049.000

Улица Нова

40.000

40.000

Улица Жељезничка

66.000

66.000

1.155.000

1.155.000

Укупно:
511191
МЗ Зупци

Плиновод, водовод, канализација
Изградња водовода Зупци

452.000

Канализација у Горици -Подвори МЗ Горица
О.Ш.Св.Василије Острошки
Оборинска одводња у Гусларској
МЗ Хрупјела
улици
МЗ Полице

Оборинска одводња у Косовској улици

Канализација Долови
МЗ Петрово
поље Црнач-оборинска одводња
МЗ Засад

511192

14.000

1.500

1.500

34.500

34.500

2.000

18.000

20.000
15.000

Оборинска одводња у Улици Нова

83.300

83.300

Водовод Дражин До

51.000

51.000

5.000

5.000

Електрични водови
Подштировник

МЗ Моско

Мили

35.000
Укупно:

227.300

35.000
14.000

470.000

711.300

Набавка рачунарске опреме
Рачунарска опрема

В)

14.000

452.000

15.000

МЗ Зупци

511322

Датум: 03.10.2016. год.

3.000

3.000

Укупно:

3.000

3.000

УКУПНО Б:

1.765.300

14.000

470.000

2.249.300

5112
511231

Реконструкција и инвест. одрж. путева
Пут Обалина

4.300

4.300

14.000

14.000

10.000

10.000

Мостаћи-Драговине

6.000

6.000

ул.Вука Караџића-тротоар

3.000

3.000

Стрма-Војвођанска

70.000

70.000

Војвођанска-крак 1

5.000

5.000

др Милана Кебељића-крак 1 и крак 2

5.000

5.000

Реконструкција платоа испред Хитне
помоћи

8.000

8.000

Улица Каменичка

5.000

5.000

ул.Каменичка- крак 1

3.000

3.000

ул. Каменичка-крак 2

3.500

3.500

Херцеговачка

1.800

1.800

Поличка-крак 1

5.000

5.000

Поличка-крак 2

5.000

5.000

ул.Гељев Мост

10.000

10.000

ул.Петрина

60.000

60.000

Војвођанска
Улица Василија Острошког (Ново
насеље)
МЗ Засад

МЗ Полице

Датум: 03.10.2016. год.
МЗ Тини

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 12 - Страна: 31

ул.Церска

3.000

3.000

Вилин Долац

7.000

7.000

Оток

5.000

5.000

15.000

15.000

Орашје

5.000

5.000

Улица Подгљивље

8.200

8.200

Подгљивље-крак 4

10.000

10.000

Мичевац

12.000

12.000

Терзије- Шкиљевић

31.000

31.000

Старине Новака

20.000

20.000

Jована Деретића

20.000

20.000

Бањевци

36.000

36.000

Бањевци-старо гробље

12.500

12.500

Улица Љуба Мићевића

17.000

17.000

Прљача-Црногорска

65.500

65.500

Прљача- Ђурђевданска

50.000

50.000

Прљача-Горичка-крак 7

25.000

25.000

4.000

4.000

Милентија Перовића-крак 1

20.000

20.000

Милентија Перовића-крак 2

8.000

8.000

Милентија Перовића-крак 3

12.000

12.000

Винска

5.000

5.000

Виногради- ул.Јефта Дедијера

4.000

4.000

Виногради- Долови

5.000

5.000

Горичка-крак 5

30.000

30.000

Горичка-крак 6

15.000

15.000

Граб

10.000

10.000

2.000

2.000

Ђурђева црква

70.000

70.000

Улица Кличањска

10.000

10.000

3.000

3.000

Улица Сунчана

35.000

35.000

Улица Тодорићи 2

57.300

57.300

Насеље Тодорићи
МЗ
Придворци Пут у селу Придворци (комплет)

8.000

8.000

16.000

16.000

Улица Рупе

74.000

74.000

Нецвијеће (село-црква)

12.000

12.000

Улица Волујац 2

20.000

20.000

Пут у насељу Волујац

45.000

45.000

Пут Варина Груда

16.000

16.000

МЗ Полице
МЗ Засад
МЗ Шума и
Површ

МЗ Горица

Паројска њива

Ђурђевданска-крак 2

МЗ Зубци

МЗ Хрупјела

МЗ Горица
МЗ Петрово
Поље

Турменти

Солунска

Страна: 32- Број: 12

МЗ Љубомир

МЗ Центар

МЗ Ластва
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Подосоје

21.200

21.200

Врпоље

5.000

5.000

Подосоје-крак 1

15.000

15.000

Морче
Уређење пјешачке зоне између
стадиона Александар Маслеша и
зграде ИАТ-а

10.000

10.000

7.000

7.000

Пут Бијела Гора

25.000

25.000

7.700

7.700

10.000

10.000

1.143.000

1.143.000

Реконструкција платоа испред Цркве
МЗ Величани улица Драчево

511234
МЗ
Подбрђе
511296
МЗ Горица
МЗ Петрово
Поље
МЗ Засад
МЗ Полице
МЗ Горица

Г) 5117
511718
МЗ Засад

Датум: 03.10.2016. год.

Укупно:
Реконструкција и инв.одржавање јавне
расвјете
Реконструкција јавне расвјете - Старо
Слано
Реконструкција и инвест. одрж.
осталих објеката

3.000

3.000

Околно-Градина-борачка зграда

30.000

30.000

Околно-борачка зграда Горица

30.000

30.000

7.000

7.000

Игралиште Дражин До

25.000

25.000

Игралиште Мокри Долови

25.000

25.000

Околно уређење-Мокри Долови

40.000

40.000

Игралиште Црнач

Реконструкција игралишта

27.000

27.000

Укупно:

3.000

184.000

187.000

УКУПНО В:
Нематеријална, непроизведена
имовина
Остала нематеријална, непроизвдена
имовина
Измјена и допуна регулационог плана
Засад поље

3.000

1.327.000

1.330.000

7.000

7.000

Укупно:

7.000

7.000

УКУПНО Г:

7.000

7.000

УКУПНО А+Б+В+Г:

2.082.300

1.341.000

470.000

3.893.300

5113

Одјељење за стамбено комуналне послове
издаци за набавку комуналне опреме
45.180

5135

издаци за прибављање садница

13.050

45.180
13.050

Укупно:
Одјељење за борачко инвалидску
заштиту

58.230

58.230

25.500

25.500

10.000

10.000

5111
5111

издаци за прибављање објеката споменици НОР-а
изградња спомен обиљежја
југословенској војсци у отаџбини и
невиним жртвама II свјетског рата

Датум: 03.10.2016. год.
5113
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издаци за набавку опреме
Укупно:

Број: 12 - Страна: 33

1.280

1.280

36.780

36.780

2.000
80.000

2.000
80.000

Одјељење за финансије
5113
5171
5171

издаци за набавку опреме
издаци по основу ПДВ-а
издаци по основу ПДВ-а по пројекту
Система водоснабдијевања
Укупно:

80.000

80.000

162.000

162.000

600

600

600

600

40.000

40.000

40.000

40.000

3.000

3.000

83.000

83.000

Одјељење за инспекцијске и послове
комуналне полиције
5113

издаци за набавку опреме
Укупно:
Територијална ватрогасна јединица

5113
5114
5161

издаци за набавку опреме
издаци за инвестиционо одржавање
опреме
издаци за залихе мат., робе и ситног
инвентара
Укупно:
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА

2.564.360

1.341.000

470.000

4.375.360

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2
Буџетски корисници
Центар за социјални рад
5113
5161

издаци за набавку опреме
издаци за залихе мат., робе и ситног
инвентара
Укупно:

2.000

2.000

1.000

1.000

3.000

3.000

Дјечији вртић "Наша радост"
5113

укупно набавка опреме
котловница за објекат у Бреговима и
реконстр. грејних тијела
опрема
намјештај
Укупно:

34.000

34.000

25.000
3.600

25.000
3.600

5.400

5.400

34.000

34.000

Гимназија Јован Дучић
5112
5113

издаци за реконструкцију зграде
издаци за набавку опреме (књиге,
рачунарска опрема, намјештај)
Укупно:

10.000

10.000
8.400

8.400

10.000

8.400

18.400

10.000

1.300

11.300

6.400
6.000

6.400
6.000

13.700

23.700

Техничка школа
5112
5113
5171

издаци за реконструкцију зграде
издаци за набавку опреме (књиге,
рачунарска опрема, намјештај)
издаци по основу ПДВ-а
Укупно:

10.000

Страна: 34- Број: 12
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Центар средњих школа
5112
5113

издаци за реконструкцију зграде
издаци за набавку опреме (набавка
електронске табле и књиге)
Укупно:

5113

Средња музичка школа
издаци за набавку опреме инструменти
Укупно:

10.000

10.000

5.000

15.000

4.000

4.000

9.000

19.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Народна библиотека
5113

књижни фонд
Укупно:

5113

Музеј Херцеговине
издаци за набавку опреме (сто,
књиге,музејски експонати, прецизна и
оптичка опрема)
Укупно:

2.000

6.000

8.000

2.000

6.000

8.000

7.000

3.800

10.800

7.000

3.800

10.800

5.000
18.200

5.000
18.200

23.200

23.200

40.010

40.010

1.000
15.000
40.000

1.000
15.000
40.000

96.010

96.010

10.860
9.800
10.730

10.860
9.800
10.730

31.390

31.390

Центар за информисање и
образовање
5113
5171

издаци за набавку опреме
издаци по основу ПДВ-а
Укупно:

5112

Требињеспорт
издаци за реконструкцију базена Бање

5113
5161
5171

издаци за набавку опреме
издаци за залихе робе за бифе
издаци по основу ПДВ-а
Укупно:
Дом младих

5113
5161
5171

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

5113

Културни центар
издаци за набавку канцеларијске
опреме
Укупно:
УКУПНО КОРИСНИЦИ - ОЈ 2
УКУПНО
Оперативна јед. 1 + Оперативна јед. 2

2.550

2.550

2.550

2.550

47.550

2.611.910

1.341.000

470.000

225.500

273.050

225.500

4.648.410

______________________________________________________________________________________________
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На основу члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и
3/16), а у складу са чланом 33. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16), на приједлог Градоначелника, Скупштинa
Града Требиња, на сједници одржаној дана
29.09.2016. године, донијела је
О ДЛУКУ
о измјени Одлуке о извршењу Буџета Града
Требиња за 2016. годину
Члан 1.
Члан 2. Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за
2016. годину („Службени гласник Града Требиња“,
број 8/15) се мијења и гласи:
Средства буџета у укупном износу од 24.560.000 КМ
распоређују се на текуће расходе у износу од
19.079.690 КМ, издатке за нефинансијску имовину у
износу од 4.648.410 КМ и на издатке за отплату
дугова у износу од 831.900 КМ.
Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена
са укупним буџетским средствима.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-227/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.09.2016. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу чланова 67.,69.,71.,72., и 73. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13), члана 4. Правилника
о обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 95/13) као и члана 36. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 29.09.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Измјене и допуне Програма уређења
грађевинског земљишта за 2016. годину - Ребаланс
Буџета
Члан 1.
Скупштина града Требиња усваја Измјену и допуну
програма уређења грађевинског земљишта за 2016.
годину.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Измијењени и допуњени
Програм уређења грађевинског земљишта за 2016.
годину.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-229/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.09.2016. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА
2016. ГОДИНУ
Измјене и допуне Програмa уређења грађевинског
земљишта сачињене су у складу са Ребалансом буџетa
Града за 2016. годину, односно у складу са дијелом
средстава остварених за капиталне расходе, а све
према врсти инфраструктуре која се изграђује
односно реконструише у 2016. години. Приказ инвестиција дат је текстуално и табеларно у склопу чега су
приказане њихове вриједности као и извор финансирања.
Основна опредјељења за Измјену и допуну Програма
je рационално коришћење грађевинског земљишта и
боље искоришћење постојећих капацитета инфраструктурних система.
Врсту и обим програмских задатака опредјељују:
Ребаланс буџета Града Требиња за 2016. годину, те
стање реализације инвестиција и изградње објеката
комуналне инфраструктуре чија реализација траје
више година, стање израде започете планске и
техничке документације.
Програмом је планирана изградња и реконструкција
инфраструктурних објеката који се финансирају из
средстава Буџета, средстава од природних ресурса и
водних накнада.
Полазећи од наведених циљева, података о стању
радова и материјалних оквира за реализацију
Програма, Измјене и допуне Програмa садржe избор
приоритетних објеката комуналне инфраструктуре и
планиране активности које су утврђене по следећим
основним критеријумима:
- завршетак и довођење у функцију објеката чија је
изградња у току;
- одржавање континуитета изградње комуналних
објеката значајних за развој града у цјелини;
- изградња нових објеката и доградња постојећих
који су неопходни за реализацију стамбене и друге
изградње на започетим и новим локацијама;
- израда планске и техничке документације за
просторе и објекте чија је реализација извјесна,
као припрема за реализацију Програма у наредним
годинама.
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1. Прибављање земљишта
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства:

МЗ Полице
МЗ Горица

Источна обилазница
(експропријација земљишта)

50.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Засад

Пут за Обалину
(експропријација земљишта)

50.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Горица
МЗ Полице

Пројекат подсистема водоснабдијевања
за компоненту 2. и 3.
(експропријација земљишта)

100.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Горица

Пут у насељу Прљача
(експропријација земљишта)

5.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Ложиона

Пут у насељу Растоци
(експропријација земљишта)

20.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Засад

Улица Вука Караџића и Нова улица
(експропријација земљишта)

22.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Тини

Улица Жељезничка
(експропријација земљишта)

30.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Тини

Колубарска
(експроприација земљишта)

30.000,00 КМ
(буџет)
307.000,00 КМ

УКУПНО

2. Стамбени објекти и јединице за посебне стамбене групе
Локалитет

Планиране услуге /радови

МЗ Засад

Ватрогасни дом
(грађевински и грађевиснко-занатски радови)

МЗ Засад

Стамбена зграда за збрињавање избјеглих и расељених лицаЦЕБ 2
(грађевински и грађевиснко-занатски радови)

МЗ Центар

Палата правде
(грађевински и грађевиснко-занатски радови)

УКУПНО

Планирана средства:
260.000,00 КМ
(буџет)

60.000,00 КМ
(буџет)
60.000,00 КМ
(буџет)

380.000,00 КМ

3. Изградња и прибављање путева и аутопутева
,

Локалитет

Планиране услуге /радови

МЗ Засад

Инфраструктура у насељу Град Сунца
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

Планирана
средства:
1.049.000,00 КМ
(буџет)

Датум: 03.10.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 12 - Страна: 37

МЗ Засад

Улица Нова
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

40.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Полице

Улица Жељезничка
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

66.000,00 КМ
(буџет)

УКУПНО

1.155.000,00 КМ

4. Плиновод, водовод, канализација
Локалитет
МЗ Зупци
МЗ Горица

МЗ Хрупјела

МЗ Полице

Планиране услуге /радови
Изградња водовода Зупци
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење монтажерских радова)
Канализација у Горици Подвори-О.Ш.Св.Василије Острошки
(извођење занатско-бетонских
и монтажерских радова)
Оборинска одводња у Гусларској улици
(извођење занатско-бетонских
и монтажерских радова)
Оборинска одводња у Косовској улици
(извођење занатско-бетонских
и монтажерских радова)

МЗ Горица
МЗ Петрово поље
МЗ Засад

МЗ Засад

Канализација Долови
Оборинска одводња у насељу Црнач
(извођење занатско-бетонских
и монтажерских радова)
Оборинска одводња у улици Нова
(извођење занатско-бетонских
и монтажерских радова)
Реконструкција водовода – Дражин До
(извођење занатско-бетонских
и монтажерских радова)

УКУПНО

Планирана
средства:
452.000,00 КМ
(водне накнаде)
14.000,00 КМ
(хидроакумулације)
1.500,00 КМ
(буџет)
34.500,00 КМ
(буџет)
2.000,00 КМ
(буџет)
15.000,00 КМ
(буџет)
83.300,00 КМ
(буџет)
51.000,00 КМ
(буџет)
671.300,00 КМ

5. Електрични водови
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства:

МЗ Зупци

Подштировник
(Изградња нисконапонске дистрибутивне мреже)

5.000,00 КМ
(буџет)

МЗ Моско

Мили
(Изградња нисконапонске дистрибутивне мреже)

35.000,00 КМ
(буџет)

УКУПНО

40.000,00 КМ
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6. Реконструкција и инвестиционо одржавање путева
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства:

МЗ Засад

Пут Обалина
(извођење асфалтерских радова)

4.300,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Засад

Улица Војвођанска
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

14.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Засад

Улица Василија Острошког (ново насеље)
(извођење асфалтерских радова)

10.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Засад

Мостаћи Драговине
(извођење асфалтерских радова)

6.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Засад

Улица Вука Караџића – тротоар
(извођење асфалтерских радова)

3.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Засад

Улица Стрма -Војвођанска
(извођење асфалтерских радова)

70.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Засад

Улица Војвођанска – крак 1
(извођење асфалтерских радова)

5.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Засад

Улица др.Милана Кебељића, крак 1 и крак 2
(извођење асфалтерских радова)

5.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Полице

Реконструкција платоа испред Хитне помоћи
(извођење асфалтерских радова)

8.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Полице

Улица Каменичка
(извођење асфалтерских радова)

5.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Полице

Улица Каменичка – крак 1
(извођење асфалтерских радова)

3.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Полице

Улица Каменичка – крак 2
(извођење асфалтерских радова)

3.500,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Полице

Улица Херцеговачка
(извођење асфалтерских радова)

1.800,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Полице

Улица Поличка - крак 1
(извођење асфалтерских радова)

5.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Полице

Улица Поличка - крак 2
(извођење асфалтерских радова)

5.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Полице

Улица Гељев мост
(извођење асфалтерских радова)

10.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Полице

Улица Петрина
(извођење асфалтерских радова)

60.000,00 КМ
(хидроакумулације)
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МЗ Полице

Улица Церска
(извођење асфалтерских радова)

3.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Полице

Вилин долац
(извођење асфалтерских радова)

7.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Полице

Оток
(извођење асфалтерских радова)

5.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Љубомир

Паројска њива
(извођење асфалтерских радова)

15.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Величани

Орашје
(извођење асфалтерских радова)

5.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Улица Подгљивље
(извођење асфалтерских радова)

8.200,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Хрупјела

Подгљивље-крак 4
(извођење асфалтерских радова)

10.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Мичевац
(извођење асфалтерских радова)

12.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Терзије - Шкиљевић
(извођење асфалтерских радова)

31.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Старине Новака
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

20.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Улица Јована Р. Деретића
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

20.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Улица у насељу Бањевци
(извођење асфалтерских радова)

36.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Улица у насељу Бањевци-старо гробље
(извођење асфалтерских радова)

12.500,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

МЗ Горица

МЗ Горица

Улица Љуба Мићевића
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)
Улица Црногорска
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)
Улица Ђурђевданска
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

17.000,00 КМ
(хидроакумулације)
65.500,00 КМ
(хидроакумулације)
50.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Горичка – крак 7
(извођење асфалтерских радова)

25.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Улица Ђурђевданска-крак 2
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

4.000,00 КМ
(хидроакумулације)
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МЗ Горица

Милентија Перовића – крак 1
(извођење асфалтерских радова)

20.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Милентија Перовића – крак 2
(извођење асфалтерских радова)

8.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Милентија Перовића – крак 3
(извођење асфалтерских радова)

12.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Улица Винска
(извођење асфалтерских радова)

5.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Улица Јефта Дедијера
(извођење асфалтерских радова)

4.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Улица Долови
(извођење асфалтерских радова)

5.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Горичка – крак 5
(извођење асфалтерских радова)

30.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Горичка – крак 6
(извођење асфалтерских радова)

15.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Зупци

Граб
(извођење асфалтерских радова)

10.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Зупци

Турменти
(извођење асфалтерских радова)

2.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Зупци

Ђурђева црква
(извођење асфалтерских радова)

70.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Хрупјела

Улица Кличањска
(извођење асфалтерских радова)

10.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Хрупјела

Улица Солунска
(извођење асфалтерских радова)

3.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Хрупјела

Улица Сунчана
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

35.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Придворци

Улица Тододрићи 2
(извођење асфалтерских радова)

57.300,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Придворци

Улица Тодорићи
(извођење асфалтерских радова)

8.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Придворци

Пут у селу Придворци
(извођење асфалтерских радова)

16.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Придворци

Улица Рупе
(извођење асфалтерских радова)

74.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Пут за Нецвијеће
(извођење асфалтерских радова)

12.000,00 КМ
(хидроакумулације)

Датум: 03.10.2016. год.
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МЗ Петрово поље

Улица Волујац 2
(извођење асфалтерских радова)

20.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Петрово поље

Пут у насељу Волујац
(извођење асфалтерских радова)

45.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Петрово поље

Пут Варина груда
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

16.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Љубомир

Пут за Подосоје - крак 1
(извођење асфалтерских радова)

21.200,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Љубомир

Пут за Врпоље
(извођење асфалтерских радова)

5.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Љубомир

Пут за Подосоје-крак 1
(извођење асфалтерских радова)

15.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Љубомир

Пут за Морче
(извођење занатско-бетонских радова)
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10.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Центар

Уређење пјешачке зоне између стадиона Александар Маслеша
и зграда ИАТ-а
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

7.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Ластва

Пут за Бијелу гору
(извођење асфалтерских радова)

25.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Ластва

Реконструција платоа испред цркве
(извођење асфалтерских радова)

7.700,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Величани

Пут у село Драчево
(извођење асфалтерских радова)

10.000,00 КМ
(хидроакумулације)

УКУПНО

1.341.000,00 КМ

7. Реконструкција и инвестиционо одржавање јавне расвјете
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства:

МЗ Подбрђе

Реконструкција јавне расвјете Старо Слано
(материјал и извођење монтажерских радова јавне расвјете)

3.000,00 КМ
(буџет)

УКУПНО

3.000,00 КМ

8. Реконструкција и инвестиционо одржавање осталих објеката
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства:

МЗ Горица

Околно уређење борачке зграде на Градини
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

30.000,00 КМ
(хидроакумулације)
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МЗ Горица

Околно уређење борачке зграде у Горици
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

30.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Петрово поље

Игралиште у насељу Црнач
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

7.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Засад

Игралиште у насељу Дражин До
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

25.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Полице

Игралиште у насељу Мокри Долови
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

25.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Полице

Околно уређење у насељу Мокри Долови
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

40.000,00 КМ
(хидроакумулације)

МЗ Горица

Реконструкција игралишта у Горици
(извођење занатско-бетонских радова)
(извођење асфалтерских радова)

27.000,00 КМ
(хидроакумулације)

УКУПНО

184.000,00 КМ

9. Набавка рачунарске опреме
Локалитет

Планиране услуге /радови
Рачунарска опрема
(набавка рачунара и штампача)

УКУПНО

Планирана средства:
3.000,00 КМ
(буџет)
3.000,00 КМ

10. Остала материјална и непроизведена имовина
Локалитет

Планиране услуге /радови

Планирана средства:

МЗ Засад

Измјена и допуна Регулационог плана Засад поље
(набавка услуге израде измјене и допуне Плана)

7.000,00 КМ
(буџет)

УКУПНО

7.000,00 КМ

Укупно за инфраструктуру биће уложено 3.893.000,00 КМ. Од тога су:
Буџетска средства:

2.082.300,00 КМ

Хидроакумулације:
Водне накнаде:

1.341.000,00 КМ
470.000,00 КМ

Број:09-013-229/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:29.09.2016. године др Слободан Пртило,с.р.
____________________________________________________

Датум: 03.10.2016. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и
72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 29.09.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје грађевинског
земљишта
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметањалицитације продаја грађевинског земљишта у својини
Града Требињa које је означено као:
- к.ч. број 2637/4 КО Требиње (стари операт),
описана као Пијесчина, ораница, површине 6011
м2, уписана у з.к. ул. број 3892, власништво Града
Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број
2291/58 К.О. Требиње 1 (нови операт), уписана у
Пл. број 1952, посједник Град Требиње са 1/1
дијела.
Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
тачке 1. ове одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта у својини Града Требињa путем усменог јавног
надметања-лицитације, у складу са Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Члан 3.
За учешће у поступку усменог јавног надметањалицитације учесник је дужан уплатити кауцију у
износу од 10% од почетне продајне цијене, а на
Јединствени рачун Трезора Града Требиња број:
5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са назнаком броја огласа, најкасније до дана који је огласом
одређен за одржавање усменог јавног надметањалицитације.
Члан 4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим
ће се закључити купопродајни уговор дужан је уплатити купопродајну цијену на Јединствени рачун
Трезора Града Требиња број: 5620080000023092 код
НЛБ Развојне банке.

Број: 12 - Страна: 43

Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року
од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о
чему ће се сачинити Записник о примопредаји.
Члан 5.
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем
огласа у средствима јавног информисања и то најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан усменог
јавног надметања-лицитације. Примјерак огласа ће се
истовремено истаћи на огласним таблама и објавити
на званичној интернет страници Града Требиња.
Члан 6.
Поступак усменог јавног надметања-лицитације грађевинског земљишта спровешће Комисија за лицитацију.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука број 09-013-150/16 од 13.06.2016. године.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-230/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.09.2016. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. и 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 29.09.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје грађевинског
земљишта
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметањалицитације продаја грађевинског земљишта у својини
Града Требињa које је означено као:
- к.ч. број 2637/7 КО Требиње (стари операт),
описана као Пијесчина, ораница, површине 6346
м2, уписана у з.к. ул. број 3892, власништво Града
Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број
2291/61 К.О. Требиње 1 (нови операт), уписана у
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Пл. број 1952, посједник Град Требиње са 1/1
дијела.
Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
тачке 1. ове одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта у својини Града Требињa путем усменог јавног
надметања-лицитације, у складу са Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Члан 3.
За учешће у поступку усменог јавног надметањалицитације учесник је дужан уплатити кауцију у
износу од 10% од почетне продајне цијене, а на
Јединствени рачун Трезора Града Требиња број:
5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са
назнаком броја огласа, најкасније до дана који је
огласом одређен за одржавање усменог јавног
надметања-лицитације.
Члан 4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим
ће се закључити купопродајни уговор дужан је уплатити купопродајну цијену на Јединствени рачун
Трезора Града Требиња број: 5620080000023092 код
НЛБ Развојне банке.
Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року
од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о
чему ће се сачинити Записник о примопредаји.
Члан 5.
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем
огласа у средствима јавног информисања и то
најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан
усменог јавног надметања-лицитације. Примјерак
огласа ће се истовремено истаћи на огласним таблама
и објавити на званичној интернет страници Града
Требиња.
Члан 6.
Поступак усменог јавног надметања-лицитације
грађевинског земљишта спровешће Комисија за
лицитацију.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-230-1/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.09.2016. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
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Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске
и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 20/12), и члана 36. и 72.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 29.09.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје грађевинског
земљишта
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком
спровешће се путем усменог јавног надметањалицитације продаја грађевинског земљишта у својини
Града Требиња које је означено као:
- к.ч.број 2650 К.О. Требиње (стари операт), описана као Требиње, неплодно, површине 3334 м2,
уписана у з.к. ул. број 467, власништво Града Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број 2291/38
К.О. Требиње 1 (нови операт), уписана у Пл. број
1952, посједник Град Требиње са 1/1 дијела и к.ч.
број 2637/9 К.О. Требиње (стари операт), описана
као Требиње, Пијесчина, неплодно, површине 242
м2, уписана у з.к. ул. број 3892, власништво Града
Требиња са 1/1 дијела, што одговара к.ч. број
2291/63 К.О. Требиње 1 (нови операт), уписана у
Пл. број 1952, посједник Град Требиње са 1/1
дијела.
Члан 2.
Почетна продајна цијена грађевинског земљишта из
тачке 1. ове одлуке, као и остали услови продаје
утврдиће се Огласом о продаји грађевинског земљишта у својини Града Требиња путем усменог јавног
надметања-лицитације, у складу са Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Члан 3.
За учешће у поступку усменог јавног надметањалицитације учесник је дужан уплатити кауцију у
износу од 10% од почетне продајне цијене, а на
Јединствени рачун Трезора Града Требиња број:
5620080000023092 код НЛБ Развојне банке, са назнаком броја огласа, најкасније до дана који је огласом
одређен за одржавање усменог јавног надметањалицитације.
Члан 4.
Најповољнији учесник у поступку продаје, са којим
ће се закључити купопродајни уговор дужан је
уплатити купопродајну цијену на Јединствени рачун
Трезора Града Требиња број: 5620080000023092 код
НЛБ Развојне банке.
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Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року
од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о
чему ће се сачинити Записник о примопредаји.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Члан 5.
Продаја грађевинског земљишта објавиће се путем
огласа у средствима јавног информисања и то најкасније 15 дана прије дана одређеног за дан усменог
јавног надметања-лицитације. Примјерак огласа ће се
истовремено истаћи на огласним таблама и објавити
на званичној интернет страници Града Требиња.

Број: 09-013-231/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.09.2016. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

Члан 6.
Поступак усменог јавног надметања-лицитације грађевинског земљишта спровешће Комисија за
лицитацију.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука број 09-013-63-5/16 од 25.03.2016. године.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-230-2/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.09.2016. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 5, 12. и 13. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 22. став 2. Закона о
библиотечкој дјелатности („Службени гласник
Републике Српске“, број 44/16) и члана 72. Статута
Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“,
број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина Града
Требиња, на сједници одржаној дана 29.09.2016.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о оснивању „Народне
библиотеке Требиње“
Члан 1.
У Одлуци о оснивању „Народне библиотеке Требиње“
(„Службени гласник Града Требиња, број 4/94, 9/14 и
4/15) у члану 1. став 1. и 2. ријечи „Народну библиотеку у Требињу“ и „Народна библиотека у Требињу“
мијењају се ријечима „Народна библиотека Требиње“
у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 3. иза ријечи „Народна библиотека“ додаје се
ријеч „Требиње“.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 6. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11), члана 3. Закона о комуналној
полицији („Службени гласник Републике Српске“,
број 28/13) и члана 16., 18. и 36. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на
сједници одржаној дана 29.09.2016. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о прикупљању, одвожењу и депоновању
комуналног отпада
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови и начин обављања комуналне дјелатности прикупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, осим индустријског отпада и опасних материја,
њихово одвожење, одлагање и депоновање на
територији Града Требиња и ванурбаним срединама у
којима је организовано прикупљање комуналног
отпада.
Члан 2.
Изрази употријебљени у овој Одлуци имају сљедеће
значење:
а) Комунални отпад је отпад из домаћинства, као
и други отпад који је због своје природе или састава
сличан отпаду из домаћинства;
б) Кућни отпад је отпад који се дневно ствара у
стамбеним и пословним просторијама, а посљедица је
дневног живота или рада у тим просторијама, односно
редовне употребе тих просторија као што су: отпаци
који настају припремом и конзумацијом хране, прашина и отпад настао чишћењем стамбених и пословних просторија, пепео и отпаци од чишћења штедњака, пећи и димњака, разни отпаци који се скупљају
у домаћинствима, радионицама, радним и сличним
просторијама, као што су лименке, разбијено посуђе,
разбијено стакло, комади текстила и папира, отпаци
од обуће и дворишни отпад;
в) Крупни отпад је отпад који настаје у становима, заједничким просторијама индивидуалних стамбених зграда и пословним просторијама, а који се по
својој величини, количини или постанку не сматра
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кућним отпадом, као што су: кућански апарати, санитарни уређаји, картонска амбалажа у већим количинама или већих димензија, грађевински материјал и
шут у мањим количинама, подрумски, дворишни и
тавански отпад у већим количинама и слично.
II – ДАВАЛАЦ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ПРИКУПЉАЊА И ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ
ОТПАДА
Члан 3.
(1) Обављање комуналне дјелатности прикупљања и одвожења комуналног отпада, на територији
Града Требиња, повјерава се даваоцу комуналне услуге, привредном друштву или предузетнику уговором, након проведеног поступка јавне набавке у
складу са законом.
(2) Надзор над Уговором из става 1) ове Одлуке
вршиће овлаштени службеник Одјељења за стамбенокомуналне послове.
(3) Давалац комуналне услуге мора бити правно
или физичко лице (предузетник) регистровано за пружање ове комуналне услуге.
(4) Уколико Град Требиње формира јавно предузеће као предузеће од јавног интереса за обављање
комуналних дјелатности, истом се у складу са Законом о комуналним дјелатностима повјерава пружање
ове комуналне услуге након истека рока трајања
уговора са изабраним понуђачем који је као најповољнији изабран у поступку јавне набавке за пружање
поменуте комуналне услуге.
III – КОРИСНИК КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
ПРИКУПЉАЊА И ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ
ОТПАДА
Члан 4.
(1) Корисници комуналних услуга у смислу ове
одлуке су сви власници, односно корисници стамбених и пословних простора, као и привремено заузетих јавних површина гдје је организовано прикупљање и одвожење комуналног отпада (у даљем
тексту: корисник комуналне услуге).
(2) Пружање и давање комуналних услуга врши
се на основу уговора закљученог између даваоца
комунале услуге и корисника.
(3) Уговор са корисником се може закључити на
начин што ће давалац комуналне услуге сачинити
приједлог за закључење уговора неодређеном броју
лица у ком ће дефинисати битне састојке уговора што
се има сматрати као понуда-општа понуда из члана
33. ЗОО.
(4) Саставни дио ове Одлуке је Прилог 1) „Приједлог Уговора о прикупљању и одвозу комуналног
отпада са крајњим корисницима“.
(5) У случају кад уговор није потписан, понуда
ће се такође сматрати као прихваћена уколико кори-
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сник користи комуналну услугу по основу понуде
што се има сматрати као прихватање понуде, што
обавезује корисника на плаћање услуге по основу
пружене услуге.
(6) У евиденције даваоца комуналне услуге као
корисник услуге одвоза комуналног отпада мора бити
уписан власник стамбеног, односно пословног простора, а правно лице и предузетник који су корисници
пословног простора, само ако је власник пословног
простора обавезу плаћања пренио на њега.
(7) Особе из претходног става дужне су непосредно прије усељења у стамбени објекат, односно
прије почетка обављања дјелатности, писмено обавијестити даваоца комуналне услуге ради увођења у
евиденцију даваоца комуналне услуге, у року од 7
дана од првог дана кориштења објекта.
(8) Ако се промијени корисник услуге, корисник
услуге дужан је у року од 7 дана од дана настале
промјене о томе обавијестити даваоца комуналне услуге, уз прилагање исправе којом се доказује промјена.
(9) Ако се промјена не пријави обавеза плаћања
пада на терет лица на кога се услуга фактурисала, јер
је његова обавеза да обавијести даваоца комуналне
услуге о промјени у року наведеном у ставу 6).
(10) Примјена обавезе плаћања према пријављеној промјени наступиће првог дана у наредном
мјесецу.
(11) Кад наступе околности из претходног става
власник или корисник некретнине прилаже писане
доказе (уговор о купопродаји, закупу или друго), доказе које издају надлежни органи (потврду о пребивалишту или боравишту, извод из матичне књиге
умрлих, извод из судског регистра или друго).
(12) Власници, односно корисници стамбених и
пословних простора који у истима привремено бораве, односно привремено их користе дужни су за тај
период платити накнаду за кориштење комуналне
услуге.
а) Минимална накнада за привремено кориштење
комуналне услуге једнака је накнади која се плаћа за
један мјесец кориштења услуге.
б) Уколико власници, односно корисници стамбених и пословних простора у истима привремено
бораве, односно привремено их користе дуже од
мјесец дана дужни су то пријавити даваоцу комуналне
услуге како би им се иста обрачунала за период привременог боравка, односно привременог кориштења
стамбеног/пословног простора.
IV – СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 5.
(1) Средства за обављање комуналне дјелатности
прикупљања, одвожења и депоновања комуналног
отпада, обезбјеђују се из цијене услуге сакупљања и
одвоза комуналног отпада.
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(2) Цијена услуге сакупљања и одвоза комуналног отпада утврђује се на основу елемената за образовање цијене комуналних услуга прописаних Законом о комуналним дјелатностима и условима на
тржишту.
(3) Цијена комуналне услуге може се на приједлог даваоца комуналне услуге или Градоначелника
мијењати по истој процедури по којој се усваја
„Цјеновник“ комуналних услуга.
(4) У случају промјене цијене комуналне услуге,
Уговорни орган са даваоцем комуналне услуге склапа
Анекс уговора тако да цијена постаје саставни дио
уговора.
(5) У случају промјене цијене комуналне услуге
није потребно са корисницима склапати нови уговор,
већ ће се нова цијена комуналне услуге примјењивати
од 1. следећег мјесеца од дана када је склопљен Анекс
уговора из тачке в) овог става.
Члан 6.
(1) Цијена услуге сакупљања и одвоза комуналног отпада формира се:
a) за домаћинства: према јединици израђене корисне
површине (м²) некретнине;
б) за правне субјекте:
- према јединици израђене корисне површине
(м²) некретнине;
- паушално;
- према мјесту прикупљања и одвоза комуналног
отпада (директно од корисника до депоније).
(2) Уколико се цијена услуге обрачунава према
јединици израђене корисне површине (м2) некретнине, површина некретнине се утврђује на основу доказа
о власништву, локацијске, грађевинске или употребне
дозволе, купопродајног уговора, уговора о закупу,
рјешења о висини комуналне накнаде, евиденције
заједнице етажних власника или другог документа из
којег је видљива површина некретнине) или увидом и
премјером на лицу мјеста од стране овлаштене комисије даваоца услуге.
(3) Цијене услуге сакупљања и одвоза комуналног отпада исказане кроз параметре наведене у
ставу (1) овог члана биће детаљније дефинисане „Цјеновником“ који ће давалац комуналне услуге доставити Градоначелнику на усаглашавање, а он даље
Скупштини Града на усвајање.
(4) Цијена услуге депоновања комуналног отпада
формира се према количини израженој у тонама.
Члан 7.
(1) Наплата цијене комуналне услуге прикупљања и одвожења комуналног отпада може се вршити
мјесечно или за дужи временски период у складу са
Законом.
(2) Наплата цијене комуналне услуге депоновања
комуналног отпада регулисаће се уговором између
даваоца комуналне услуге и корисника комуналне
услуге.
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V – ОДЛАГАЊЕ И ПРИКУПЉАЊЕ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У УРБАНИМ
СРЕДИНАМА
Члан 8.
(1) Посуде за отпад су типизиране и прилагођене
уређајима и технолошком процесу рада даваоца
комуналних услуга.
(2) Посуде за отпад могу бити контејнери, лимене канте за отпад, пластичне канте за отпад и вреће.
Члан 9.
(1) За новосаграђене зграде колективног становања, индивидуалног становања као и пословне просторе посуде за отпад набавља инвеститор, а даље
одржавање и замјена пада на терет даваоца комуналне
услуге.
Члан 10.
(1) Број посуда за отпад мора се одредити тако да
омогућава прикупљање цјелокупног отпада који се
ствара у времену од једног до другод одвоза отпада.
(2) Број посуда за одлагање отпада одређује се на
темељу количине кућног отпада из појединих станова,
с тиме да најмање на два стана долази једна посуда за
отпад, односно на 10 станова 1 контејнер капацитета
1,1 м³.
Члан 11.
(1) Мјесто за смјештај посуда за одлагање отпада
за новосаграђене зграде колективног становања, дужан је да одреди орган управе надлежан за просторно
уређење приликом издавања одобрења за грађење.
(2) Ако мјесто за посуду за одлагање отпада није
одређено на начин прописан претходним ставом,
мјесто одређује Комисија Органа управе који је
надлежан за комуналне послове.
Члан 12.
(1) Одржавање и замјену посуда за отпад у стамбеним зградама колективног становања, у индивидуалним стамбеним објектима и пословном простору
обавља давалац комуналне услуге.
Члан 13.
(1) Из стамбених и пословних објеката са
територије Града отпад се одвози најмање два пута
седмично, у ванурбаним срединама једном седмично,
а из центра Града, одређеног просторним или урбанистичким планом, отпад се одвози свакодневно.
(2) Уговорни орган може издати налог и за
ванредни одвоз смећа уколико се за то укаже потреба.
(3) Ималац отпада може по потреби ангажовати
даваоца услуге за ванредни одвоз смећа.
(4) Накнада за ванредни одвоз из претходног
става пада на терет имаоца отпада.
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VI – ОДЛАГАЊЕ И ПРИКУПЉАЊЕ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У ВАНУРБАНИМ
СРЕДИНАМА

Датум: 03.10.2016. год.

IX – ДИВЉА ОДЛАГАЛИШТА

Члан 14.
(1) У ванурбаним срединама корисник одлаже
комунални отпад у контејнере који су постављени на
мјеста одређена од стране мјесне заједнице уз
претходну сагласност даваоца комуналне услуге.
(2) У случају спора коначну локацију посуде за
одлагање отпада и број посуда за отпад одређује
орган управе надлежан за комуналне послове.
(3) Максимална удаљеност између корисника и
мјеста наведеног у ставу 1. овог члана може бити 0,6
километара.
(4) При одређивању мјеста мора се водити рачуна о сљедећем: плато на коме се поставља контејнер
мора бити раван, не смије се реметити режим саобраћаја, мора се заштитити животна средина, посуде
се не смију налазити на чвориштима подземних
инсталација (вода, канализација, ПТТ, електроводови,
гас итд.).
(5) Набавку, одржавање и замјену посуда из
става 1. овог члана врши давалац комуналне услуге.

Члан 18.
(1) Дивља одлагалишта представљају отпадне
материје одложене на јавној или другој површини,
супротно закону, овој одлуци и другим прописима.
(2) Забрањено је стварање дивљих одлагалишта
на цијелој територији града Требиња.
(3) Лице које депонује отпад на дивљем одлагалишту, дужно је да по рјешењу комуналне полиције,
очисти дивље одлагалиште у цјелости.
(4) Уклањање отпада са дивљих одлагалишта,
врши се на терет лица која су депоновала отпад, уколико су позната.
(5) Уколико се не може утврдити ко је извршио
депоновање отпада, уклањање ће извршити давалац
комуналне услуге по налогу Одјељења за стамбено
комуналне послове Града Требиња.
(6) Након уклањања дивљег одлагалишта обавезно је, на одговарајући начин обезбиједити предметну
локацију, од даљег неконтролисаног одлагања отпада.
(7) Начин на који ће се обезбиједити предметна
локација, одређује орган управе надлежан за комуналне послове.

VII – KРУПНИ ОТПАД

X – САНИТАРНА ДЕПОНИЈА

Члан 15.
(1) Крупни отпад давалац комуналне услуге
одвози најмање два пута мјесечно, о чему се корисници услуга обавјештавају на подобан начин.
(2) Имаоци крупног отпада могу у току цијеле
године да крупни отпад одвезу на санитарну депонију
у властитој режији или да овај посао повјере даваоцу
комуналне услуге уз накнаду за извршену услугу.

Члан 19.
(1) Обављање комуналне дјелатности пријема и
депоновања комуналног отпада, на територији града
Требиња повјерени су привредном друштву или
предузетнику уговором који је са истим потписан
након проведеног поступка јавне набавке.
(2) Привредно друштво или предузетник морају
бити регистровани за обављање ове комуналне дјелатности од стране надлежног органа.
(3) На санитарној депонији могу се одлагати све
врсте отпада у складу са важећим прописима.

VIII – СЕЛЕКЦИЈА ОТПАДА
Члан 16.
Корисници комуналних услуга су дужни вршити
селекцију комуналног отпада приликом сакупљања и
одлагања отпада у посуде за отпад, ако имају посебне
ознаке, а које поставља давалац комуналне услуге.
Члан 17.
(1) Под селекцијом отпада подразумијева се
сакупљање и одвајање отпада по врсти и одлагање у
посебне посуде.
(2) Селекција отпада се врши као примарна и
секундарна.
(3) Под примарном селекцијом отпада подразумијева се одвајање отпада непосредно на мјесту
његовог настајања, односно сакупљања.
(4) Под секундарном селекцијом отпада подразумијева се одвајање отпада по врстама на депонијама.

Члан 20.
У циљу заштите и одржавања санитарне депоније
забрањен је:
а) улаз на санитарну депонију неовлашћеним лицима,
б) одлагање отпада изван санитарне депоније и ван
радног времена,
в) вађење, раскопавање и одношење отпада са
санитарне депоније.
Члан 21.
Давалац комуналне услуге који управља санитарном
депонијом је дужан:
а) да одржава путеве у оквиру санитарне депоније,
б) да експлоатацију и одржавање санитарне депоније
организује тако да се обезбиједи прописан квалитет и
обим услуга,
в) да објекте као и машине и опрему неопходну за
нормалан рад санитарне депоније, редовно одржава и
ремонтује.
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XI – ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ
Члан 22.
Давалац комуналне услуге је дужан:
а) да сакупљени отпад одлаже на санитарну депонију,
б) да сакупљени отпад транспортује у затвореном возилу, контејнеру или на други начин како би се спријечило расипање или испадање отпада приликом
транспорта, утовара или истовара,
в) да одвози и празни посуде за отпад у складу са
чланом 13. ове Одлуке,
г) да уклања кабасти отпад, у складу са чланом 15. ове
Одлуке, као и да по позиву корисника комуналних
услуга сакупи од корисника отпад (свих врста који се
могу депоновати) уз посебну надокнаду,
д) да по истресању отпада врати посуде за отпад на
мјесто одакле их је преузео,
ђ) да при одвожењу отпада, не подиже прашину, не
ствара буку, не оштећује посуде за смеће, просторије
и површине на којима се оне налазе или кроз које се
отпад износи, расуто смеће одмах покупи и уклони,
е) да посуде за отпад на јавним површинама одржава
у исправном стању, по потреби набавља нове,
ж) да свакодневно врши прање возила за одвоз отпада
и најмање једном седмично изврши дезинфекцију возила и контејнера који се користе за одвоз и прикупљање отпада и води прописану евиденцију о извршеној дезинфекцији,
з) да кориснике комуналне услуге редовно, путем
средстава јавног информисања или на други погодан
начин (службена интернет страница и слично), обавјештава о режиму пружања комуналних услуга,
и) придржава се утврђеног реда првенства у пружању
комуналних услуга, у случају више силе.
XII – OБАВЕЗЕ КОРИСНИКА КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ
Члан 23.
Корисник комуналне услуге је дужан:
а) да обезбиједи да простор на коме се налазе посуде
за отпад, буде приступачан и омогућава одвожење
отпада,
б) да комунални отпад одлаже искључиво у посебне
типске посуде, које се постављају на одговарајућим
мјестима у објекту или изван објекта, тако да могу
бити доступне за одвожење,
в) да приликом одлагања отпада не оставља отворен
поклопац на посуди за отпад,
г) да врши селекцију отпада ради рециклаже, на локацијама на којима су створени услови за селекцију
отпада,
д) да посуде и кесе за одлагање комуналног отпада и
издвојених компоненти чува у оквиру свог дворишта,
да посуде за отпад редовно празни и износи испред
свог дворишта,
ђ) да обезбиједи несметан приступ контејнерима,
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е) да посуде за отпад, одржава у уредном и чистом
стању и да исте дезинфикује најмање два пута годишње,
ж) да пепео одлаже у посебне посуде или вреће.
Члан 24.
Забрањује се:
а) остављање посуда за отпад ван дворишта или ван
мјеста одређених за то,
б) у посуде одлагати предмете и материје који могу
експлодирати, запалити посуду или представљати
опасност за раднике који сакупљају или третирају
отпад,
в) бацање отпада мимо посуде за отпад,
г) у посуде за комунални отпад одлагати текуће или
полутекуће твари, лешине животиња, акумулаторе,
отпад из клаоница, месница и рибарница, кабасти
отпад, грађевински отпад и опасни отпад,
д) одлагање и изношење кућног отпада у непрописним посудама, картонским кутијама, папирним
врећама и слично,
ђ) држање посуда за отпад у ходницима и другим
заједничким просторијама,
е) бацање и остављање кућног отпада у посуде за
улични отпад,
ж) уништавање, оштећивање и превртање посуда за
отпад постављених на јавним површинама,
з) истовар и избацивање отпада изван јавне депоније,
и) бацање горућих предмета у посуде за отпад,
ј) спаљивање и закопавање комуналног отпада,
к) држање отворених сметљишта изузев санитарне
депоније,
л) остављање амбалаже и других отпадака испред
продавнице, на тротоарима и другим јавним површинама,
љ) бацање кућног, крупног и уличног отпада и
индустријских отпадака по јавним површинама и у
корита водотока и канала,
м) пролијевање и испуштање прљаве воде на улице и
јавне површине,
н) испуштање отпадних вода, депоновање и истовар
штетних материјала, отпада било које врсте по јавним, уређеним и неуређеним површинама и обалама
водотока и канала,
њ) убацивати картонску амбалажу и друге кабасте
предмете у канте за отпад у стамбеним објектима,
о) у контејнере за одвојено сакупљање одлагати други
отпад, осим отпада за који су намијењени,
п) свако пребирање и прекопавање по отпаду који је
одложен у посуди за отпад.
XIII – НАДЗОР
Члан 25.
(1) Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке
врши орган управе надлежан за комуналне послове,
уколико поједини послови нису посебним прописом
стављени у надлежност другог органа управе.
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(2) Комунално-полицијски надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке, врши комунална полиција,
осим ако посебним законом или другим прописом
није другачије одређено.
XIV – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
(1) Новчаном казном у износу од 2.000 КМ до
5.000 КМ, казниће се за прекршај правно лице:
а) ако врши послове прикупљања и одвожења комуналног отпада на територији Града Требиња, које му
нису повјерене на начин наведен у одредби члана 3.
ове Одлуке,
б) ако примјењује цијену комуналне услуге на коју
Скупштина Града Требиња није дала сагласност (члан
5. став 2. ове Одлуке),
в) ако не набави посуду за отпад (члан 9. став 2 ове
Одлуке),
г) ако не набави одговарајући број посуда за отпад
(члан 10. ове Одлуке),
д) ако не одреди мјесто сходно одредби члана 11. ове
Одлуке,
ђ) ако не одржава или не замијени посуду за отпад
(члан 12. ове Одлуке),
е) ако се отпад одвози супротно одредби члана 13. ове
Одлуке,
ж) ако одлаже комунални отпад ван контејнера (члан
14. став 1. ове Одлуке),
з) ако одреди локацију за контејнер супротно одредби
члана 14. став 3. ове Одлуке,
и) ако постави контејнер супротно одредби члана 14.
став 4. ове Одлуке,
ј) ако не врши набавку, одржавање и замјену посуда
(члан 14. став 5. ове Одлуке),
к) ако поступа супротно одредби члана 15. став 1. ове
Одлуке,
л) ако не врши селекцију сходно одредби члана 16.
ове Одлуке,
љ) ако лице депонује отпад на дивље одлагалиште
(члан 18. ове Одлуке),
м) ако не очисти дивље одлагалиште у цјелости,
након истека рока наведеног у рјешењу (члан 18. став
3. ове Одлуке),
н) ако одлаже отпад супротно одредби члана 19. став
3) ове Одлуке,
њ) ако учини радњу забрањену одредбом члана 20.
ове Одлуке,
о) ако учини било коју радњу, супротно одредбама
члана 21. став 1. тачка а), б) и в) ове Одлуке,
п) ако учини било коју радњу супротно одредбама
члана 22. став 1. тачка а), б), в), г), д). ђ), е), ж), з), и)
ове Одлуке,
р) ако учини било коју радњу супротно одредбама
члана 23. став 1. тачка а), б), в), г), д), ђ),е) и ж) ове
Одлуке,
с) ако учини било коју радњу забрањену одредбом
члана 24. став 1. тачка а), б), в), г), д), ђ), е), ж), з), и),
ј), к), л), љ), м), н), њ), о) и п) ове Одлуке.
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(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
500 КМ до 900 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у износу од 600 КМ до
1.000 КМ.
(4) За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
физичко лице новчаном казном у износу од 400 КМ
до 800 КМ.
XV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Корисници комуналних услуга који до дана ступања
на снагу ове Одлуке нису у евиденцији даваоца
комуналне услуге, дужни су о томе писмено обавијестити даваоца комуналне услуге најкасније у року
од 30 дана, од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-232/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.09.2016. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
Прилог 1)
Приједлог Уговора
Давалац комуналне услуге _______________________
кога заступа Директор _________________________ и
____________________ (у даљем тексту „Корисник“),
дана _____________________ закључили су
Уговор о прикупљању и одвозу комуналног отпада
Члан 1.
_____________________________ се обавезује да ће
прикупљати и одвозити комунални отпад и за
извршену услугу кориснику испостављати фактуре на
мјесечном нивоу.
Члан 2.
Корисник се обавезује да ће уредно, најдаље до 20. у
мјесецу измиривати накнаду за кориштење комуналне
услуге.
Корисник комуналне услуге може по испостављеној
фактури измирити накнаду за кориштење услуге за
више мјесеци или годину дана кориштења комуналне
услуге.
Члан 3.
Цијена комуналне услуге једнака је цијени коју је
усвојила Скупштина Града Требиња.
Члан 4.
Давалац комуналне услуге је дужан одржавати и по
потреби мијењати посуде за отпад у стамбеним
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зградама колективног становања, у индивидуалним
стамбеним објектима и пословном простору.
Члан 5.
Давалац комуналне услуге је дужан прикупљати и
одвозити отпад у складу са динамиком назначеном у
члану 13. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада.
Члан 6.
Корисник комуналне услуге је дужан да комунални
отпад одлаже искључиво у посебне типске посуде,
које су постављене на одговарајућим мјестима у
објекту или изван објекта, тако да су доступне за
одвожење.
Члан 7.
Све спорове настале поводом овог Уговора давалац и
корисник уговора ће покушати ријешити мирним
путем.
У случају да то није могуће за рјешавање спорова за
физичка лица као кориснике услуга надлежан је
Основни суд у Требињу, а за правна лица као
кориснике услуга надлежан је Окружни привредни
суд у Требињу.
Корисник
Давалац комуналне услуге
_______________
___________________________
______________________________________________
На основу члана 10. Закона о накнадама за кориштење
природних ресурса у сврху производње електричне
енергије („Службени гласник Републике Српске", број
52/14), члана 32. Закона о концесијама („Службени
гласник Републике Српске“, број 59/13) и члана 36.
Статута Града Требиња („Службени гласник Града
Требиња", број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 29.09.2016.
године, усвојила је
ПРОГРАМ
о измјени Програма кориштења средстава
остварених по основу Закона о накнадама за
кориштење природних ресурса у сврху производње
електричне енергије и Закона о концесијама за
2016. годину, који је усклађен са консолидованим
Буџетом Града Требиња за 2016. годину
Члан 1.
Овим Програмом се регулише кориштење средстава
које Град Требиње остварује у буџетској 2016. години
по основу:
1.) Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије,
2.) Закона о концесијама,
3.) Примици од наплате датих кредита за стимулативно запошљавање који доспијевају у периоду од
01.01.-31.12.2016. године,
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4.) Приход од камата на дате кредите за стимулативно
запошљавање остварених у периоду од 01.01.31.12.2016.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.
Дио средстава од камата може се користити за исплату накнада чланова Кредитног одбора.
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.
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Члан 5.
Дјелатности које се неће финансирати на основу овог
Програма укључују: трговину, угоститељске дјелатности које се односе искључиво или претежно на
точење пића, промет некретнинама, 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.

Б. Програм утрошка у изградњу примaрних
инфраструктурних објеката и у друге сврхе

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

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".

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 6. овог Програма.

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 средства из
члана 1. алинеја 1.,2., 3. и 4.
Овим Програмом нису обухваћени пројекти који се
финансирају из других извора.

Број: 09-013-228/16
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 29.09.2016. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________

РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА
ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ЗАКОНА О КОРИШТЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА
ЗА ПРОГРАМ СТИМУЛАТИВНОГ КРЕДИТИРАЊА, ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИМАРНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ
ОБЈЕКАТА И ЗА ДРУГЕ СВРХЕ
План
хидроакумулација Ребаланс буџета 2016.

ОПИС
I. Издаци за нефинансијску имовину
Изградња и прибављање путева и аутопутева
1. Водени путеви
Радови на пројекту подсистема водоснабдијевања за компоненту 2 и 3
Канализација у Горици-Подвори-О.Ш. Свети Василије Острошки

14,000
Укупно 1:

14,000

2. Изградња и прибављање стамбених јединица
Зграда за избјегла и расељена лица - ЦЕБ 2 програм
Изградња и прибављање објеката - суфинансирање станова борачка
Укупно 2:
3. Издаци за адаптацију и реконструкцију објеката
Издаци за реконструкцију крова фасаде и отвора Центар средњих школа
Издаци за реконструкцију крова Техничка школа
Издаци за реконструкцију крова Гимназија Јован Дучић

10,000
10,000
10,000
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Издаци за реконструкцију игралишта
УКУПНО 3:
4. Издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање
путева
Пут Обалина
Војвођанска
Улица Василија Острошког (Ново насеље)
Мостаћи - Драговине
Улица Вука Караџића - тротоар
Стрма - Војвођанска
Војвођанска - крак 1
др Милана Кебељића крак 1 и крак 2
Реконструкција платоа испред Хитне помоћи
Улица Каменичка
Улица Каменичка - крак 1
Улица Каменичка - крак 2
Херцеговачка
Поличка - крак 1
Поличка - крак 2
Улица Гељов Мост
Улица Петрина
Улица Церска
Вилин Долац
Оток
Паројска Њива
Орашје
Улица Подгљивље
Подгљивље - крак 4
Мичевац
Терзије - Шкиљевић
Старине Новака
Јована Деретића
Бањевци
Бањевци - старо гробље
Улица Љуба Мићевића
Прљача - Црногорска
Прљача - Ђурђевданска
Прљача - Горичка крак 7
Ђурђевданска - крак 2
Милентија Перовића - крак 1
Милентија Перовића - крак 2
Милентија Перовића - крак 3
Винска
Виногради - улица Јефта Дедијера
Виногради - Долови
Горичка - крак 5

30,000

4,300
14,000
10,000
6,000
3,000
70,000
5,000
5,000
8,000
5,000
3,000
3,500
1,800
5,000
5,000
10,000
60,000
3,000
7,000
5,000
15,000
5,000
8,200
10,000
12,000
31,000
20,000
20,000
36,000
12,500
17,000
65,500
50,000
25,000
4,000
20,000
8,000
12,000
5,000
4,000
5,000
30,000
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Горичка - крак 6
Граб
Турменти
Ђурђева црква
Улица Кличањска
Солунска
Улица Сунчана
Улица Тодорићи 2
Насеље Тодорићи
Пут у селу Придворци (комплет)
Улица Рупе
Нецвијеће (село - црква)
Улица Волујац 2
Пут у насељу Волујац
Пут Варина Груда
Подосоје
Врпоље
Подосоје - крак 1
Морче
Уређење пјешачке зоне између стадиона Александар Маслеша и зграде
ИАТ-а
Пут Бијела Гора
Реконструкција платоа испред цркве
Улица Драчево
УКУПНО 4:
5. Реконструкција и инвестиционо одржавање осталих
објеката
Околно Градина борачка зграда
Околно борачка зграда Горица
Игралиште Црнач
Игралиште Дражин До
Игралиште Мокри Долови
Околно уређење Мокри Долови
Реконструкција игралишта Горица
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15,000
10,000
2,000
70,000
10,000
3,000
35,000
57,300
8,000
16,000
74,000
12,000
20,000
45,000
16,000
21,200
5,000
15,000
10,000
7,000
25,000
7,700
10,000
1,143,000

30,000
30,000
7,000
25,000
25,000
40,000
27,000
УКУПНО 5:

184,000

УКУПНО I:

1,371,000

II Финансирање отплата кредита за кап.улагања и ПДВ
Отплате кредита
Отплате Камата на кредите
Издаци по основу ПДВ-а

797,500
336,000
УКУПНО II:

III Текући грантови и расходи АСГ
Грант за финансирање спорта
Грант за вјерске објекте

1,133,500

256,000
58,000
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Грант за развој пољопривреде и села
Грант за ЕЗХиП - народна кухиња
Црвени крст
Дознаке - стипендије
Удружење „Бебе“
Удружење пензионера
Дом ученика
Расходи за утрошену ел.енергију - јавна расвјета
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130,000
60,000
7,000
52,000
15,000
75,000
16,000
179,500

УКУПНО III :

848,500

3,353,000
УКУПНО I+II+III :
________________________________________________________________________________________________
На основу члана 121. став 1. и 2. 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, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града
Требиња је донио
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени Рјешења број: 11-400-156/16 од
17.03.2016. године и Рјешења број: 11-400-156-1/16
од 04.08.2016. године
I
Рјешење број: 11-400-156/16 од 17.03.2016. године и
број: 11-400-156-1/16 од 04.08.2016. године се мијења
тако што се у ставу II, средства планирана за ФК
„Леотар“ под редним бројем 1., у висини од 30.000,00
КМ умањују за износ од 2.000,00 КМ и тај износ се
преноси на „грант за резерву“ став I тачка 8. Овог
Рјешења, тако да сада тај грант износи 46.000,00 КМ.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-400-156-2/16
Датум: 20.09.2016. године

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

На основу члана 43. алинеја 11. 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, 5/14, 6/15 и 3/16), Градоначелник Града
Требиња, даје
САГЛАСНОСТ
на Правилник о организацији и систематизацији
послова и радних задатака у ЈУ „Центар за
информисање и образовање“ Требиње

I
Даје се сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији послова и радних задатака у ЈУ
„Центар за информисање и образовање“ Требиње
број: 381/16 од 31.08.2016. године.
II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 11-022-22/16
Датум: 16.09.2016. године

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

Страна: 56- Број: 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДA ТРЕБИЊA

Датум: 03.10.2016. год.

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Одлука о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство непокретности у општој
употреби,
Одлука о продаји непосредном погодбом непокретности у државној својини,
Одлука о усвајању Ребаланса Буџета Града Требиња за 2016. годину,
Ребаланс Буџета Града Требиња за 2016. годину,
Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2016. годину,
Одлука о усвајању Измјене и допуне Програма уређења грађевинског земљишта за 2016. годину Ребаланс Буџета,
Одлуке о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта,
Одлуке о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта,
Одлуке о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта,
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању „Народне библиотеке Требиње“,
Одлука о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада,
Измјена и допуна Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2016. годину – Ребаланс
Буџета,
Програм о измјени Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за
коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије и Закона о концесијама
за 2016. годину, који је усклађен са консолидованим Буџетом Града Требиња за 2016. годину.

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Рјешење о измјени Рјешења број: 11-400-156/16 од 17.03.2016. године и Рјешења број: 11-400156-1/16 од 04.08.2016. године,
2. Сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ЈУ
„Центар за информисање и образовање“ Требиње.

__________________________________________________________________________________________________

Издавач: Скупштина Града Требиња - Стручна служба Скупштине. Улица Вука Караџића бр. 2
89101 Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби.
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