
 

 

С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 
ГРАДА ТРЕБИЊА 

 

 

 

 

   

 

 

Година LVI                                                   Требиње, 25.12.2019. године                                                            Број: 10
 

На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 36. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 24.12.2019. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Буџета Града Требиња за 2020. годину 

 

I 

1) Скупштина Града Требиња усваја Буџет Града Требиња 

за 2020. годину којим су планирана укупна буџетска 

средства у износу од 32.066.000 КМ. 

2) Средства буџета чине приходи у износу од 24.342.860 

КМ, трансфери 688.175 КМ, примици за нефинансијску 

имовину 2.890.000 КМ, примици од финансијске 

имовине 1.165 КМ, примици од задуживања 3.581.500 

КМ и остали примици 562.300 КМ.  

3) Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од 

21.665.895 КМ, трансфери између и унутар јединица 

власти 45.000 КМ, буџетску резерву 20.000 КМ, издатке 

за нефинансијску имовину 8.231.805 КМ, на издатке за 

отплату дугова 1.541.000 КМ и остале издатке 562.300 

КМ.  

II 

Саставни дио ове одлуке је Буџет Града Требиња за 2020. 

годину. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивaња 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-333/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________

 

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА  2020. ГОДИНЕ - ОПШТИ ДИО 
 

Екон.  

код 
Опис 

БУЏЕТ 

2020. 

1 2 3 

 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 25.031.035 

710000 Порески приходи 11.907.000 

713000 Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности 1.300.000 

714000 Порези на имовину 720.000 

715000 Порези на промет производа и услуга 17.000 

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 9.850.000 

719000 Остали порески приходи 20.000 

720000 Непорески приходи 12.435.860 

721000 Приходи од финанасијске и нефин. имовине и позитивних курсних разлика 2.131.500 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 10.164.360 

723000 Новчане казне 20.000 

729000 Остали непорески приходи 120.000 

780000 Трансфери између или унутар јединица власти 688.175 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 688.175 

 Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 21.730.895 
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410000 Текући расходи  21.665.895 

411000 Расходи за лична примања запослених 8.580.375 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 4.381.720 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 429.000 

414000 Субвенције 1.286.000 

415000 Грантови 3.873.500 

416000 Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градова 3.095.300 

419000 Расходи по судским рјешењима 20.000 

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 45.000 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 45.000 

* * * * Буџетска резерва 20.000 

 В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 3.300.140 

 Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)   - 5.341.805 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 2.890.000 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 2.850.000 

816000 Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 40.000 

510000 II Издаци за нефинансијску имовину 8.231.805 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 8.160.305 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 30.000 

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 41.500 

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) - 2.041.665 

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 2.041.665 

 Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)   1.165 

910000 I Примици од финансијске имовине 1.165 

911000 Примици од финансијске имовине 1.165 

 Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 2.040.500 

920000 I Примици од задуживања 3.581.500 

921000 Примици од задуживања 3.581.500 

620000 II Издаци за отплату дугова 1.541.000 

621000 Издаци за отплату дугова 1.541.000 

 З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) 0 

930000 I Остали примици 562.300 

931000 Остали примици 438.000 

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 124.300 

630000 II Остали издаци 562.300 

631000 Остали издаци 438.000 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 124.300 

  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0 

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА  2020. ГОДИНЕ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

  

Еконо.  

код 
Опис 

БУЏЕТ 

2020. 

1 2 3 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови и трансфери 1+2+3) 25.031.035 

 Порески и непорески приходи (1+2) 24.342.860 

710000 1. П о р е с к и   п р и х о д и 11.907.000 

713000 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 1.300.000 

713100 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 1.300.000 

714000 Порези на имовину 720.000 

714100 Порези на имовину 720.000 

715000 Порези на промет производа и услуга 17.000 

715100 Порези на промет производа 5.000 

715200 Порези на промет услуга 2.000 

715300 Акцизе 10.000 

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 9.850.000 

717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 9.850.000 

719000 Остали порески приходи 20.000 

719100 Остали порески приходи 20.000 
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720000 2. Н е п о р е с к и   п р и х о д и 12.435.860 

721000 Приходи од финансијске и неф. имовине и позитивних курсних разлика 2.131.500 

721200 Приходи од закупа и ренте 2.127.500 

721222 Приходи од закупа објеката и земљишта 325.000 

721223 Приходи од земљишне ренте 1.795.000 

721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике 7.500 

721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 3.000 

721500 Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове 1.000 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 10.164.360 

722100 Административне накнаде и таксе 140.000 

722300 Комуналне накнаде и таксе 1.323.000 

722312 Комуналне таксе на фирму 800.000 

722314 Комуналне таксе за кориштење јавних површина 160.000 

722316 Kомуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима 70.000 

722318 Комуналне таксе на рекламне паное 40.000 

722319 Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг  40.000 

722391 Комуналне таксе за кориштење слободних површина за кампове 1.000 

722392 Комунална такса за држање објеката на води 2.000 

722321 Боравишна такса 210.000 

722400 Накнаде по разним основама 7.777.040 

722411 Накнаде за уређивање грађевинског земљишта 3.321.000 

722420 Накнада за путеве 30.000 

722440 Накнада за воде 450.000 

722461 Накнада за кориштење комуналних добара  1.115.000 

722467 Накнада за противпожарну заштиту 105.000 

722491 Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса 100.000 

722492 Концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката 2.656.040 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 924.320 

722520 Приходи градских органа 85.780 

722591 Властити приходи буџетских корисника 838.540 

 Центар за социјални рад Требиње 77.200 

 Дјечији вртић Наша радост 404.500 

 Гимназија ''Јован Дучић'' 12.500 

 Техничка школа  14.000 

 Центар средњих школа Требиње 15.000 

 Средња музичка школа 1.000 

 Народна библиотека 28.440 

 Музеј Херцеговине 19.100 

 Центар за информисање и образовање 98.000 

 Требињеспорт 64.800 

 Туристичка организација града Требиња 6.500 

 Дом младих  32.500 

 Агенција за развој малих и средњих предузећа 20.000 

  Културни центар  45.000 

723000 Новчане казне 20.000 

723100 Новчане казне 20.000 

729000 Остали непорески приходи 120.000 

729100 Остали непорески приходи 120.000 

780000 3. Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и 688.175 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 688.175 

787200 Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбјеђују у буџету РС 684.900 

787200 Трансфер Министарства просвјете и културе РС за Дјечији вртић 3.275 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.890.000 

810000 П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 2.890.000 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 2.850.000 

813100 Примици за земљиште 2.850.000 

816000 Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл. 40.000 

816100 Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл. 40.000 
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  УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
27.921.035 

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА 2020. ГОДИНЕ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
  

Екон.  

код 
Опис 

БУЏЕТ 

2020. 

1 2 3 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 21.730.895 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 21.665.895 

411000 Расходи за лична примања запослених 8.580.375 

411100 Расходи за бруто плате запослених 6.852.496 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених  1.427.269 

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања 70.550 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 230.060 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 4.381.720 

412100 Расходи по основу закупа 16.000 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга 654.190 

412300 Расходи за режијски материјал 143.195 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 135.500 

412500 Расходи за текуће одржавање 489.000 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 211.650 

412700 Расходи за стручне услуге 514.655 

412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 1.300.000 

412900 Остали некласификовани расходи 917.530 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 429.000 

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 429.000 

414000 Субвенције 1.286.000 

414100 Субвенције 1.286.000 

415000 Грантови 3.873.500 

415100 Грантови у иностранству 60.000 

415200 Грантови у земљи 3.813.500 

416000 Дознаке на име соц. заштите које се исплаћ из буџета Реп., опш. и  градо 3.095.300 

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова 2.812.800 

416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 
282.500 

419000 Расходи по судским рјешењима 20.000 

419100 Расходи по судским рјешењима 20.000 

480000 Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  и  у н у т а р  ј е д и н и ц а  в л а с т и 45.000 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 45.000 

487200 Трансфери ентитету 20.000 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 5.000 

487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 10.000 

487900 Трансфери осталим јединицама власти 10.000 

**** Буџетска резерва 20.000 

**** Буџетска резерва 20.000 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 8.231.805 

510000 И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 8.231.805 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 8.160.305 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 4.588.000 

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адаптацију зграда и објеката 2.141.805 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 648.500 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 60.000 

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 722.000 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 30.000 

513500 Издаци за прибављање осталих природних добара 30.000 

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 41.500 

516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 41.500 

  УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 29.962.700 
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БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА  2020. ГОДИНЕ - ФИНАНСИРАЊЕ   

Екон. 

код 
Опис 

БУЏЕТ 

2020. 

1 2 3 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 2.041.665 

 Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д   Ф И Н А Н С И Ј С К Е   И М О В И Н Е 1.165 

910000 П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н е 1.165 

911000 Примици од финансијске имовине 1.165 

911400 Примици од наплате датих зајмова 1.165 

 Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е 2.040.500 

920000 П р и м и ц и   од   з а д у ж и в а њ а 3.581.500 

921200 Примици од узетих зајмова 3.581.500 

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 1.541.000 

621000 Издаци за отплату дугова 1.541.000 

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 1.541.000 

 О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И 0 

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 562.300 

931000 Остали примици 438.000 

931100 Примици по основу пореза на додатну вриједност 138.000 

931100 Примици по основу ПДВ-а - поврат ПДВ-а по Пројекту Систем водоснабдијевања Требиња 300.000 

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 124.300 

938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ГУ 45.000 

938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - буџетски корисници 79.300 

630000 О с т а л и   и з д а ц и 562.300 

631000 Остали издаци 438.000 

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 438.000 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 124.300 

638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 124.300 

БУЏЕТ 2020- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И 

НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Екон. 

код 
Опис 

БУЏЕТ 

2020. 

1 2 3 

01 Опште јавне услуге 6.258.200 

1070 Опште јавне услуге-камате 429.000 

02 Одбрана   

03 Јавни ред и сигурност 450.000 

04 Економски послови 5.347.100 

05 Заштита животне средине 1.048.000 

06 Стамбени и заједнички послови 2.090.000 

07 Здравство 310.000 

08 Рекреација, култура и религија 4.004.050 

09 Образовање 3.835.930 

10 Социјална заштита 3.280.420 

11 *Остало 2.103.300 

  Буџетска резерва 20.000 

  УКУПНО 29.176.000 

ЗУ Заједничке услуге 16.033.260 

ИУ Индивидуалне услуге 11.019.440 

  УКУПНО 27.052.700 
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БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА-  БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ 

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА   

Економ. 

код 
Опис 

Буџет 

2020. 

1 2 3 

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I   

Градска управа Града Требиња   

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА   

  1.Текући расходи   

411 1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате 3.666.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 779.000 

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања  41.000 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи  200.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 4.686.000 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412100 расходи по основу закупа 1.000 

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга 313.000 

412300 расходи за режијски материјал 73.500 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 30.000 

412500 расходи за текуће одржавање 390.500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 161.500 

412700 расходи за стручне услуге 282.000 

412800 расходи за услуге одржавања јавних површина 1.300.000 

412900 остали непоменути расходи 604.500 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 3.156.000 

413 1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови   

413300 расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 429.000 

  УКУПНО   

  Расходи финансирања и други финансијски трошкови 429.000 

414 1.4.Субвенције   

414100 субвенције 1.286.000 

  УКУПНО   

  Субвенције 1.286.000 

415 1.5.Грантови   

415100 грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град  60.000 

415200 грантови у земљи 3.807.300 

  УКУПНО   

  Грантови 3.867.300 

416 1.6.Дознаке на име социјалне заштите   

416100 дознаке грађанима 1.256.000 

  УКУПНО   

  Дознаке на име социјалне заштите 1.256.000 

419 1.7.Расходи по судским рјешењима   

419100 Расходи по судским рјешењима 20.000 

  УКУПНО   

  Расходи по судским рјешењима 20.000 

487 1.8.Трансфери између различитих јединица власти   

487200 Трансфери ентитету 20.000 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 5.000 

487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 10.000 

487900 Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС 10.000 

  УКУПНО   

  Трансфери 45.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.) 14.745.300 
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  2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511100 издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 4.583.000 

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 1.966.500 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 473.700 

511400 издаци за инвестиционо одржавање опреме 60.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину 717.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 7.800.200 

513 2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

513500 издаци за прибављање садница 30.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 30.000 

516 2.3. Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.   

516100 Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл. 15.000 

  УКУПНО   

  Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл. 15.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) 7.845.200 

62 3.Издаци за отплату дугова   

621 Издаци за отплату дугова   

621300 издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 1.541.000 

  УКУПНО   

  Издаци за отплату дугова 1.541.000 

63 4. Остали издаци    

631 4.1. Остали издаци   

6311 Издаци по основу пореза на додату вриједност 380.000 

  Остали издаци 380.000 

638 4.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 45.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 45.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци  425.000 

  УКУПНО   

  Издаци за финансијску имовину и отплату дугова 1.966.000 

  УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3+4) 24.556.500 

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I   

Градска управа Града Требиња   

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА   

Назив потрошачке јединице: Стручна служба Градоначелника   

Број потрошачке јединице: 0107120   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате 99.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 10.500 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 109.500 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 9.000 

412700 расходи за стручне услуге 75.000 

412900 остали непоменути расходи 102.300 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 186.300 

415 1.3.Грантови   

415100 грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град  60.000 

415200 грант за Савез општина ИХ 50.000 

415200 грант за медије 62.000 
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415200 грант за вјерске објекте  30.000 

415200 грантови у земљи за суфинансирање пројекта од интереса за Град  30.000 

  УКУПНО   

  Грантови 232.000 

416 1.4.Дознаке    

416100 дознаке грађанима 120.000 

  УКУПНО   

  Дознаке 120.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 647.800 

511 2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 3.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину- Стратегија туризма 80.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 83.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ  730.800 

Назив потрошачке јединице: Стручна служба Скупштине Града   

Број потрошачке јединице:0107110   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате 87.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 8.500 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 95.500 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 4.000 

412700 расходи за стручне услуге 12.000 

412900 остали непоменути расходи 255.200 

412900 *расходи за бруто накнаде  скупштинским  одборницима 60.200 

412900 *расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије 23.000 

412900 *расходи за бруто накнаде члановима Одбора за жалбе 4.000 

412900 *расходи за превоз предсједницима МЗ 6.000 

412900 *слава града 45.000 

412900 *избори 2020 112.000 

412900 *остали непоменути расходи 5.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 271.200 

415 1.3.Грантови   

415200 Намјенска издвајања парламентарним странкама 57.000 

  УКУПНО   

  Грантови 57.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 423.700 

511 2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

5113 издаци за набавку постројења и опреме 16.200 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 16.200 

  УКУПНИ РАСХОДИ 439.900 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу   

Број потрошачке јединице:0107130   

412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга 280.000 

412300 расходи за режијски материјал 72.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 10.000 

412500 расходи за текуће одржавање 90.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 17.000 

412600 расходи по основу утрошка горива 116.000 

412700 расходи за стручне услуге 42.000 



Датум: 25.12.2019. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 10 - Страна:    9 

412900 остали непоменути расходи 47.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 674.000 

415 1.2.Грантови   

415200 капитални грант добровољним ватрогасним друштвима 30.000 

415200 грант за ватрогасна друштва   

  грант за Добровољно ватрогасно друштво  Ластва 150.000 

  грант за Добровољно ватрогасно друштво  Јасен- Моско 48.000 

  грант за Добровољно ватрогасно друштво  Бјеласница 46.000 

  грант за Добровољно ватрогасно друштво  Зубци 46.000 

  грантови у земљи- грант за ЈУ Екологија и безбједност 330.000 

  грант за Противградну превентиву РС 10.000 

  УКУПНО   

  Грантови 660.000 

416 1.3.Дознаке   

416100 дознаке грађанима- стипендије 24.000 

  УКУПНО   

  Дознаке 24.000 

  УКУПНО   

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.) 1.358.000 

  2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511100 издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 350.000 

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 170.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 258.000 

511400 издаци за инвестиционо одржавање опреме 5.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 783.000 

516 2.2. Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично   

516100 издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично 10.000 

  УКУПНО   

  Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично 10.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину 793.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 2.151.000 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за друштвене дјелатности   

Број потрошачке јединице: 0107150   

412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 4.000 

412700 расходи за стручне услуге 4.000 

412900 остали непоменути расходи 10.000 

412900 рад комисија за права из Закона о социјалној заштити 15.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 33.000 

415 1.2.Грантови   

415200 текући грантови   

  грант за културне манифестације 325.000 

  грант за Фонд солидарности  10.000 

  грант за спортске манифестације 40.000 

  грант за финансирање спорта 450.000 

  обиљежвање дјечије недјеље 2.000 

  општински план инклузије  3.000 

  грант О.Ш.за такмичења 9.000 

  грант основним школама за дјецу националних мањина-Роме 3.000 

  Дом здравља 250.000 

  Дом ученика 13.500 

  Студентски центар Требиње 10.000 

  грантови из области културе, науке и друштвене бриге о младима 60.000 
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  грант за суфинансирање издавачке дјелатности 20.000 

  грант за суфинансирање пројекта из социјално-хуманитарних активности 137.500 

  

грант за финансирање пројеката из области друштвене бриге о старима, националнх мањина и 

повратника 90.000 

  грантови из области здравствено- инвалидске заштите 30.000 

  награде и поклони за ученике 25.000 

  грант за научно техничку сарадњу 45.000 

  грант- за васпитно-образовни рад за средњошколце 30.000 

  УКУПНО   

   Грантови 1.553.000 

416 1.3.Дознаке    

416100 дознаке грађанима-стипендије 140.000 

  дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања 155.000 

  дознаке- превоз ученика 5.000 

  помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља 50.000 

  остале помоћи ученицима и студентима 10.000 

  помоћи за одлазак ученика и студената на екскурзије 50.000 

  дознаке за вантјелесна оплодња 30.000 

  дознаке за склапање брака по Одлуци 100.000 

  дознаке грађанима - помоћ дјеци са села 105.000 

  дознаке за новорођенчад 110.000 

  помоћ за избјегла и расељена лица (одрживи повратак у Равно) 40.000 

  курс енглеског језика 7.000 

  УКУПНО   

  Дознаке 802.000 

  УКУПНО   

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 2.388.000 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 54.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 54.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 2.442.000 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду   

Број потрошачке јединице: 0107151   

412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга 10.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 2.000 

412700 расходи за стручне услуге 6.000 

412900 остали непоменути расходи 5.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 23.000 

414 1.2.Субвенције   

  субвенције за подршку самозапошљавању 321.000 

  субвенције по програму оспособљавања приправника 110.000 

  угоститељство обука и доквалификација 80.000 

  стимулисање отварања нових радних мјеста 340.000 

  субвенције по програму преквалификације 40.000 

  УКУПНО   

  Субвенције 891.000 

415 1.3.Грантови   

4152 грант за суфинансирање Аграрног фонда    

                - за оперативне расходе Фонда 418.300 

                - за подршку у пољопривреди 300.000 

                - капитални грант 200.000 

4152 грант за суфинансирање ЈП Радник 150.000 

4152 грант за накнаду штета у пољопривреди- учешће Града 7.000 

4152 капитални грант ЈП Радник 40.000 
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  УКУПНО   

   Грантови 1.115.300 

  УКУПНО   

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.) 2.029.300 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 3.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 3.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 2.032.300 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење   

Број потрошачке јединице:0107160   

412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412100 расходи по основу закупа 1.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 2.000 

412700 расходи за стручне услуге 80.000 

412900 остали непоменути расходи 30.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 113.000 

415 1.2. Грантови   

415200 капитални грант за обнову школа 50.000 

  УКУПНО   

  Грантови 50.000 

  УКУПНО   

  Текући трошкови (1.1.+1.2.) 163.000 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511100 издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 4.163.000 

511100* издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 4.163.000 

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 1.606.500 

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 1.606.500 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 2.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину 437.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 6.208.500 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.) 6.208.500 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 6.371.500 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено-комуналне послове   

Број потрошачке јединице:0107170   

412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412400 расходи за материјал за посебне намјене 7.000 

412500 расходи за текуће одржавање 290.000 

  *расходи за одржавање јавне расвјете  90.000 

  *расходи за хитне интервенције  70.000 

  *расходи за одржавање путне инфраструктуре 120.000 

  *расходи за остало текуће одржавање  10.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 2.500 

412700 расходи за стручне услуге 35.000 

412730 расходи за оглашавање, штампање и остале стручне услуге 35.000 

412800 расходи за услуге одржавања јавних површина 1.300.000 

412800 *расходи за услуге чишћења јавних површина и зеленила 470.000 

412800 *расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама 700.000 

412800 *расходи по основу одржавања оборинске одводње 65.000 

412800 расходи за услуге уређења простора 7.000 

412800 *азил- храна, санитација и дератизација азила 58.000 

412900 остали непоменути расходи 15.000 

  УКУПНО   
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  Расходи по основу кориштења роба и услуга 1.649.500 

414 1.2.Субвенције   

414100 субвенције за стамбено збрињавање  социјалних категорија 5.000 

414100 субвенције предузећима за превоз 190.000 

  УКУПНО   

  Субвенције 195.000 

415 1.3.Грантови   

415200 грант за суфинансирање уређења фасада  30.000 

415200 грант  за награђивање најљепших локација и најуређенијих МЗ 5.000 

  УКУПНО   

  Грантови 35.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 1.879.500 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511100 издаци за изградњу и прибављање објеката 20.000 

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију ЛЕД расвјета 100.000 

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију  90.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 70.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 280.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину 280.000 

513 Издаци за непроизведену сталну имовину   

513500 Издаци за прибављање садница 30.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину 200.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 230.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 2.389.500 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску заштиту   

Број потрошачке јединице: 0107180   

412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.000 

412900 остали непоменути расходи 9.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 10.000 

414100 субвенције по Програму запошљавања борачких категорија 200.000 

  УКУПНО   

  Субвенције 200.000 

415 1.2.Грантови   

415200 грант борачким категоријама  85.000 

415200 адаптација станова родитељима погинулих бораца 80.000 

  УКУПНО   

  Грантови 165.000 

416 1.3.Дознаке    

  Дознаке    

  дознаке -стипендије 30.000 

  помоћи демобилисаним борцима 140.000 

  дознаке супругама умрлих бораца 110.000 

  дознаке- остале помоћи ППБ и РВИ 30.000 

  УКУПНО   

  Дознаке 310.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 685.000 

  2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511100 издаци за прибављање објеката - суфинансирање станова 50.000 

511300 издаци за набавку опреме 2.000 
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  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 52.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину 52.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 737.000 

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 3.480.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 760.000 

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања  41.000 

411400 Накнаде за споразумни престанак радног односа -  по Јавном позиву 150.000 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 50.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 4.481.000 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.000 

412700 расходи за стручне услуге 15.000 

412900 остали непоменути расходи 93.000 

412900 *остали непоменути расходи 20.000 

412900 *расходи по основу пореза на имовину 73.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 109.000 

419 1.3.Расходи по судским рјешењима   

419100 Расходи по судским рјешењима 20.000 

  УКУПНО   

  Расходи по судским рјешењима 20.000 

487 1.4.Трансфери између различитих јединица власти   

487200 Трансфери ентитету 20.000 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 5.000 

487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 10.000 

487900 Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС 10.000 

  УКУПНО   

  Трансфери 45.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3+1.4.) 4.655.000 

511 2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

5113 издаци за набавку постројења и опреме 2.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 2.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину 2.000 

63 3.Остали издаци   

631 3.1.Издаци по основу пореза на додату вриједност   

6311 Издаци по основу пореза на додату вриједност 80.000 

6311 Издаци по основу ПДВ по Пројекту Систем водоснабдијевања Требиња  300.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу пореза на додату вриједност 380.000 

638 3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 45.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 45.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци  425.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 5.082.000 

Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња   

Број потрошачке јединице: 0107190   
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413 1.1.Расходи финансирања и други финансијски трошкови   

413300 расходи за камате на примљене зајмове 429.000 

  УКУПНО   

  Расходи финанс. и други финансијски трошкови 429.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи  429.000 

62 2.Издаци за отплату дугова   

621 Издаци за отплату дугова   

621300 издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 1.541.000 

  УКУПНО   

  Издаци за отплату дугова 1.541.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 1.970.000 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекцијске и  послове комуналне полиције   

Број потрошачке јединице:0107220   

412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412400 расходи за материјал за посебне намјене - униформе за ком.  пол. 4.000 

412500 расходи за текуће одржавање 5.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 2.000 

412700 расходи за стручне услуге 2.000 

412900 остали непоменути расходи 14.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 27.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи  27.000 

511 2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

5113 издаци за набавку постројења и опреме 3.500 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 3.500 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 30.500 

Назив потрошачке јединице: Територијална ватрогасна јединица   

Број потрошачке јединице: 0107125   

411 1.Текући расходи   

412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 23.000 

412300 расходи за режијски материјал 1.500 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 9.000 

412500 расходи за текуће одржавање 5.500 

412600 расходи по основу утрошка горива 1.000 

412700 расходи за стручне услуге 11.000 

412900 остали непоменути расходи 9.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 60.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи  60.000 

511 2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 60.000 

511400 издаци за инвестиционо одржавање опреме 55.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 115.000 

516 2.2.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара   

516100 Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара 5.000 

  УКУПНО    

  Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара 5.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.) 120.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 180.000 
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Екон. 

код 
Опис 

Буџет 

2020. 

1 2 3 

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II  

Буџетски корисници  

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА  

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате 3.186.496 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 648.269 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 29.550 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 30.060 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 3.894.375 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412100 расходи по основу закупа 15.000 

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга 341.190 

412300 расходи за режијски материјал 69.695 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 105.500 

412500 расходи за текуће одржавање 98.500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 50.150 

412700 расходи за стручне услуге 232.655 

412900 остали непоменути расходи 313.030 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 1.225.720 

415 1.3.Грантови   

415200 грантови у земљи  6.200 

  УКУПНО   

  Грантови у земљи  6.200 

416 1.4.Дознаке на име социјалне заштите   

416100 Дознаке грађанима 1.556.800 

416300 Дознаке грађанима 282.500 

  УКУПНО   

  Дознаке на име социјалне заштите 1.839.300 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 6.965.595 

  2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511100 издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 5.000 

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 175.305 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 174.800 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину 5.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 360.105 

516 2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.   

516100 Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл. 26.500 

  УКУПНО   

  Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл. 26.500 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.) 386.605 

631 3. Издаци по основу пореза на додату вриједност   

631100 издаци по основу пореза на додату вриједност 58.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу пореза на додату вриједност 58.000 

638 4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   

638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 79.300 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 79.300 
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  УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3+4) 7.489.500 

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II  

Буџетски корисници  

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА  

Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад  

Број потрошачке јединице: 0107300  

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  535.770 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 87.970 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 7.880 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 631.620 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 17.000 

412300 расходи за режијски материјал 7.000 

412500 расходи за текуће одржавање 8.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 4.000 

412700 расходи за стручне услуге 11.000 

412900 остали непоменути расходи 12.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 59.000 

416 1.3. Дознаке на име социјалне заштите   

416100 дознаке грађанима   

  *облици социјалне заштите 1.556.800 

416300 *облици социјалне заштите 282.500 

  УКУПНО   

  Дознаке на име социјалне заштите 1.839.300 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 2.529.920 

  2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 3.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 3.000 

516 2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.   

516100 Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл. 1.000 

  УКУПНО   

  Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл. 1.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.) 4.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 2.533.920 

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  936.200 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 185.600 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 13.800 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 2.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 1.137.600 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 53.000 

412300 расходи за режијски материјал 14.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 70.500 

412500 расходи за текуће одржавање 29.500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 7.000 
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412700 расходи за стручне услуге 25.600 

412900 остали непоменути расходи 30.675 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 230.275 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 1.367.875 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511100 издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 5.000 

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 40.305 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 58.500 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину 5.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 108.805 

638 3. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   

638100 Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство  51.100 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 51.100 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 1.527.780 

Назив потрошачке јединице: Гимназија „Јован Дучић”  

Број потрошачке јединице: 0815084  

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 4.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 4.000 

412 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 25.700 

412300 расходи за режијски материјал 5.200 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 2.500 

412500 расходи за текуће одржавање 2.500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.500 

412700 расходи за стручне услуге 7.300 

412900 остали непоменути расходи 7.900 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 52.600 

415 1.3. Грантови   

415200 Грантови у земљи - награде ученицима 2.000 

  УКУПНО   

  Грантови   2.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 58.600 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300  издаци за набавку постројења и опреме  8.500 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 8.500 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 67.100 

Назив потрошачке јединице: Техничка школа  

Број потрошачке јединице: 0815086  

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  4.100 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 4.100 

412 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 31.600 

412300 расходи за режијски материјал 5.570 
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412400 расходи за материјал за посебне намјене 1.300 

412500 расходи за текуће одржавање 4.400 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.400 

412700 расходи за стручне услуге 5.130 

412900 остали непоменути расходи 3.450 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 54.850 

415 1.3. Грантови   

415200 Грантови у земљи - награде ученицима 1.200 

  УКУПНО   

  Грантови   1.200 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 60.150 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 30.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме  2.500 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 32.500 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 92.650 

Назив потрошачке јединице: Центар средњих школа  

Број потрошачке јединице: 0815085  

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  3.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 3.000 

412 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 27.400 

412300 расходи за режијски материјал 5.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 7.800 

412500 расходи за текуће одржавање 5.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.500 

412700 расходи за стручне услуге 8.300 

412900 остали непоменути расходи 4.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 61.000 

415 1.3. Грантови у земљи   

4152 грантови у земљи - награде ученицима  3.000 

  УКУПНО   

  Грантови  3.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2+1.3.) 67.000 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 35.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме  10.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 45.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 112.000 

Назив потрошачке јединице: Средња музичка школа  

Број потрошачке јединице: 0840007  

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  100 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 100 

412  1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга   
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412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 10.600 

412300 расходи за режијски материјал 500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 300 

412700 расходи за стручне услуге 300 

412900 остали непоменути расходи 200 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 11.900 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 12.000 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме  4.000 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 4.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 16.000 

Назив потрошачке јединице: Народна библиотека  

Број потрошачке јединице: 0818028  

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  2.255 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 2.255 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 13.500 

412300 расходи за режијски материјал 3.225 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 1.000 

412500 расходи за текуће одржавање 13.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.600 

412700 расходи за стручне услуге 2.725 

412900 остали непоменути расходи 17.285 

  УКУПНО     

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 54.335 

  УКУПНО    

  Текући расходи  56.590 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 10.000 

511300  издаци за набавку постројења и опреме  5.000 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 15.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 71.590 

Назив потрошачке јединице: Музеј Херцеговине  

Број потрошачке јединице: 0818029  

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате приправника 17.300 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  1.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 18.300 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 27.240 

412300 расходи за режијски материјал 4.200 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 1.300 

412500 расходи за текуће одржавање 12.500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.800 

412700 расходи за стручне услуге 23.500 

412900 остали непоменути расходи 11.660 

  УКУПНО    
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  Расходи по основу кориштења роба и услуга 84.200 

  УКУПНО    

  Текући расходи  (1.1.+1.2.) 102.500 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање 30.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме  15.800 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 45.800 

516 2.2. Издаци за залихе робе   

516100 Издаци за залихе робе 3.000 

  УКУПНО   

  Издаци за залихе робе 3.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.+2.3.) 48.800 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 151.300 

Назив потрошачке јединице: Центар за информисање и образовање  

Број потрошачке јединице: 0107500  

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  425.920 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 92.400 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 3.250 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 3.590 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 525.160 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 29.100 

412300 расходи за режијски материјал 6.600 

412500 расходи за текуће одржавање 800 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 2.200 

412700 расходи за стручне услуге 43.100 

412900 остали непоменути расходи 52.000 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 133.800 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 658.960 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме  20.000 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 20.000 

631 3. Издаци по основу пореза на додату вриједност   

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 16.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу пореза на додату вриједност 16.000 

638 3.1. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 5.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 5.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 699.960 

Назив потрошачке јединице: Требињеспорт  

Број потрошачке јединице: 0107930  

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  185.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 48.100 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 2.500 
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411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 5.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 240.600 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 39.000 

412300 расходи за режијски материјал 6.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 2.000 

412500 расходи за текуће одржавање 8.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.800 

412700 расходи за стручне услуге 4.000 

412900 остали непоменути расходи 26.000 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 88.800 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 329.400 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање 30.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме  15.000 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 45.000 

516 2.2. Издаци за залихе робе   

516100 Издаци за залихе робе 15.000 

  УКУПНО   

  Издаци за залихе робе 15.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.) 60.000 

631 3. Издаци по основу пореза на додату вриједност   

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 18.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу ПДВ-а 18.000 

638 3.1. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 4.500 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 4.500 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 411.900 

Назив потрошачке јединице: Туристичка организација Града Требиња  

Број потрошачке јединице: 0107920  

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  254.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 51.160 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 1.640 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 306.800 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412100 расходи по основу закупа 15.000 

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 10.000 

412300 расходи за режијски материјал 2.500 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 12.000 

412500 расходи за текуће одржавање 2.500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 12.000 

412700 расходи за стручне услуге 85.000 

412900 остали непоменути расходи 67.500 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 206.500 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 513.300 
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  УКУПНИ РАСХОДИ  513.300 

Назив потрошачке јединице: Дом младих  

Број потрошачке јединице: 0107510  

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  295.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 65.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 360.000 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 15.700 

412300 расходи за режијски материјал 1.900 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 600 

412500 расходи за текуће одржавање 1.800 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 800 

412700 расходи за стручне услуге 10.700 

412900 остали непоменути расходи 13.000 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 44.500 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 404.500 

511 2.1.Издаци за нефинансијску имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме  9.500 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину  9.500 

  2.2.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара   

516100 Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара 7.500 

  УКУПНО    

  Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара 7.500 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.) 17.000 

631 3. Издаци по основу пореза на додату вриједност   

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 9.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу ПДВ-а 9.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 430.500 

Назив потрошачке јединице: Агенција за за развој малих и средњих предузећа  

Број потрошачке јединице: 0107910  

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  206.426 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 39.674 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 6.300 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 252.400 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 6,000 

412300 расходи за режијски материјал 1.500 

412500 расходи за текуће одржавање 500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 2.750 

412700 расходи за стручне услуге 1.500 

412900 остали непоменути расходи 19.850 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 32.100 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 284.500 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме  3.000 
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  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину  3.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 287.500 

Назив потрошачке јединице: Културни центар  

Број потрошачке јединице: 0107520  

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  330.880 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 63.910 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 10.000 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 3.650 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 408.440 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 35.350 

412300 расходи за режијски материјал 6.500 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 6.500 

412500 расходи за текуће одржавање 10.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.500 

412700 расходи за стручне услуге 4.500 

412900 остали непоменути расходи 47.510 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 111.860 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 520.300 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме  20.000 

  УКУПНО   

  Издаци за набавку постројења и опреме  20.000 

631 3. Издаци по основу пореза на додату вриједност   

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 15.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу ПДВ-а 15.000 

638 3.1. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 18.700 

  УКУПНО    

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 18.700 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 574.000 

  Оперативна јединица I ГРАДСКА УПРАВА 24.556.500 

  Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ  7.489.500 

  Буџетска резерва 20.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА 32.066.000 
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БУЏЕТ 2020- ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА 

ек. 

Код 
ОПИС 

начин финансирања 

буџет 
концесионе 

накнаде 

водне 

накнаде 
КРЕДИТ 

Властита 

средства 

буџетских 

корисника 

укупно 

1 2 3 4 5 6 

  ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1- Градска управа             

  Стручна служба Градоначелника 

5113 издаци за набавку опреме 3.000 

    

3.000 

5117 издаци за нематеријалну произведену имовину- Стратегија туризма 

   

80.000 

 

80.000 

              УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА: 3.000 

  

80.000 

 

83.000 

  Стручна служба Скупштине Града 

5113 издаци за набавку опреме ( канц. намјештаја, рачунар опреме, остала канц. опрема и инвентар) 16.200         16.200 

                                                                                          УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ: 16.200         16.200 

  Одјељење за општу управу 

4152 капитални грант добровољним ватрогасним друштвима 30.000 

   

  30.000 

5111 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката- Пословни објекати и простори 350.000 

   

  350.000 

5112 

издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (пословни простори, 

шалтер сала и сл.) 70.000 

  

100.000   170.000 

5113 издаци за набавку постројења и опреме 143.000 

  

115.000   258.000 

  видео надзор 100.000 

   

  100.000 

  пројекти енергетске ефикасности 

   

115.000   115.000 

  опрема гријање и хлађење 15.000 

   

  15.000 

  намјештај 6.000 

   

  6.000 

  рачунари 7.000 

   

  7.000 

  остала опрема 15.000 

   

  15.000 

5114 издаци за инвестиционо одржавање опреме 5.000 

   

  5.000 

5161 издаци за залихе робе, ситног инвентара и сл.  10.000 

   

  10.000 

                                                                                                            УКУПНО ОДЈ. ЗА ОПШТУ УПРАВУ: 608.000 

  

215.000   823.000 

  Одјељење за друштвене дјелатности 

5113 издаци за набавку музичке опреме 50.000 

    

50.000 

5113 издаци за набавку опреме 4.000     4.000 

                                                                                     УКУПНО ОДЈ.ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ: 54.000     54.000 

  Одјељење за привреду 

4152   

 

          

  капитални грант ЈП Радник 40.000         40.000 

  капитални грант Аграрни фонд  200.000   

 

    200.000 

5113 издаци за набавку постројења и опреме 3.000         3.000 

                                                                                                                         УКУПНО ОДЈ.ЗА ПРИВРЕДУ: 243.000         243.000 

  Одјељење за просторно уређење 

5111 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката  

     

  

  Пословни објекат на Тргу слободе 

 

230.000 100.000 

  

330.000 

  Изградња Гимназије- учешће 843.000 

    

843.000 

  улица Нова 

   

400.000 

 

400.000 

  улица С-1 

   

310.000 

 

310.000 

  улица С-2 

   

250.000 

 

250.000 
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  Духовни центар у Мркоњићима 

   

900.000 

 

900.000 

  Оборинска и фекална канализација 

   

125.000 

 

125.000 

  Тротоар МЗ Горица 

   

30.000 

 

30.000 

  Спортска инфраструктура  

   

265.000 

 

265.000 

  Водоснабдијевање лијеве обале - учешће 

  

150.000 

  

150.000 

  саобраћајница у Сјеверном логору - фаза 2 300.000 100.000 

   

400.000 

  Изградња бициклистичких стаза 

 

50.000 

   

50.000 

  Изградња дјечијих игралишта 13.000 57.000 

   

70.000 

  Амфитеатар у Ластви 20.000 

    

20.000 

  Центар за особе са инвалидитетом- учешће 20.000 

    

20.000 

                                                                                                                                                      УКУПНО 5111: 1.196.000 437.000 250.000 2.280.000 

 

4.163.000 

5112 Издаци за реконструкцију и инвест одрж. путева 

     

  

  Дом на Ублима 

 

10.000 

   

10.000 

  Јавна расвјета 

   

156.500 

 

156.500 

  Локална инфраструктура - руралне МЗ 

   

850.000 

 

850.000 

  Локална инфраструктура - градске МЗ 

 

200.000 100.000 

  

300.000 

  Изградња пјешачких стаза у градским МЗ 

 

100.000 100.000 

  

200.000 

  Изградња ограде око градског парка 

 

50.000 

   

50.000 

  Реконструкција дјечијих вртића 40.000 

    

40.000 

                                                                                                                                                      УКУПНО 5112: 40.000 360.000 200.000 1.006.500 

 

1.606.500 

5117 Издаци за осталу нематеријалну, произвдену имовину 

     

  

  Урбанистички план 150.000 

    

150.000 

  Зонинг план Убла 7.000 

    

7.000 

  Техничка документација за западну обилазницу - наставак 280.000 

    

280.000 

                                                                                                                                                      УКУПНО 5117: 437.000 

    

437.000 

5113 Издаци за набавку опреме 2.000 

    

2.000 

                                                                                                                                                      УКУПНО 5113: 2.000 

    

2.000 

4152 Капитални грант за обнову школа 50.000 

    

  

                                                                                                                                                      УКУПНО 4152: 50.000 

    

50.000 

                                                                                УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ: 1.725.000 797.000 450.000 3.286.500 

 

6.258.500 

  Одјељење за стамбено комуналне послове 

5111 издаци за изградњу и прибављање објеката 20.000         20.000 

5112 реконструкција ЛЕД расвјете  100.000         100.000 

5112 реконструкција (тротоари,ивичњаци,споменици, Павлова пећина) 90.000         90.000 

5113 издаци за набавку комуналне опреме (клупе, знакови, леж. пол. и сл) 70.000         70.000 

5135 Издаци за прибављање осталих природних добара 30.000 

    

30.000 

5117 издаци по основу улагања у развој (пројекат депонија) 200.000 

    

200.000 

                                                                                             УКУПНО ОДЈ. ЗА СТАМБ. КОМ. ПОСЛОВЕ: 510.000 

    

510.000 

  Одјељење за борачко инвлидску заштиту 

5111 издаци за прибављањец објеката суфинаснирање станова 50.000 

    

50.000 

5113 издаци за набавку опреме 2.000 

    

2.000 

                                                                                                    УКУПНО ОДЈ. ЗА БОР. ИНВ. ЗАШТИТУ: 52.000 

    

52.000 

  Одјељење за финансије 

5113 издаци за набавку опреме 2.000 

    

2.000 

                                                                                                                    УКУПНО ОДЈ. ЗА ФИНАНСИЈЕ: 2.000 

    

2.000 

Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције 

5113 издаци за набавку опреме 3.500 

    

3.500 
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                                                                        УКУПНО ОДЈ. ЗА ИНСПЕК. И ПОС. КОМ. ПОЛИЦИЈЕ: 3.500 

    

3.500 

  Територијална ватрогасна јединица 

5113 издаци за набавку опреме 60.000 

    

60.000 

5114 издаци за инвестиц. одржавање опреме 55.000 

    

55.000 

5161 Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара 5.000 

    

5.000 

                                                                                      УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТР. ЈЕДИНИЦА: 120.000 

    

120.000 

                

  УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА 3.336.700 797.000 450.000 3.581.500 

 

8.165.200 

  ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА  2                                        Буџетски корисници                 

  Центар за социјални рад 

5113 издаци за набавку опреме (рачунар опрема) 3.000 

    

3.000 

5161 Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара 1.000 

    

1.000 

                                                                                                                                                               УКУПНО: 4.000 

    

4.000 

  Дјечији вртић "Наша радост" 

5111 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (ограда објекат Брегови) 

    

5.000 5.000 

5112 издаци за реконструкцију (тоалет, отвори) 

    

40.305 40.305 

5113 издаци за набавку опреме (аларми, видео надзор, опрема за образовање) 

    

58.500 58.500 

5117 Издаци за нематеријалну, произвдену имовину (рачуновод програм) 

    

5.000 5.000 

                                                                                                                                                               УКУПНО: 

    

108.805 108.805 

  Гимназија Јован Дучић 

5113 издаци за набавку опреме (књиге, опрема за образовање) 

    

8.500 8.500 

                                                                                                                                                               УКУПНО: 
    

8.500 8.500 

  Техничка школа 

5112 издаци за реконструкцију ( мокри чвор) 27.000 

   

3.000 30.000 

5113 издаци за набавку опреме (књиге, опрема за образовање) 

    

2.500 2.500 

                                                                                                                                                               УКУПНО: 27.000 

   

5.500 32.500 

  Центар средњих школа 

5112 издаци за реконструкцију (мокри чвор, ел инсталације, паркет и сл.) 35,000 

    

35.000 

5113 издаци за набавку опреме (књиге, опрема за образовање) 5.000 

   

5.000 10.000 

                                                                                                                                                               УКУПНО: 40.000 

   

5.000 45.000 

  Средња музичка школа 

5113 издаци за набавку опреме - инструменти 4.000 

    

4.000 

                                                                                                                                                               УКУПНО: 4.000 

    

4.000 

  Народна библиотека 

5112 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (отвори инсталације) 10.000 

    

10.000 

5113 издаци за набавку опреме (алармни систем, књиге, рачун. опрема) 3.000 

   

2.000 5.000 

                                                                                                                                                               УКУПНО: 13.000 

   

2.000 15.000 

  Музеј Херцеговине 

5112 издаци за рестаурација музејских експоната  30.000 

    

30.000 

5113 издаци за набавку опреме (намјештај, књиге, музејски експонати, остала опрема) 11.300 

   

4.500 15.800 

5116 издаци за залихе робе  

    

3.000 3.000 

                                                                                                                                                               УКУПНО: 41.300 

   

7.500 48.800 

  Центар за информисање и образовање 

5113 издаци за набавку опреме (намјештај, рачунар опрема и опрема за радио)  20.000 

    

20.000 

                                                                                                                                                               УКУПНО: 20.000 

    

20.000 

  Требињеспорт 

5112 издаци за реконструкцију  30.000 

    

30.000 
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5113 издаци за набавку опреме (опрема за теретану) 15.000 

    

15.000 

5161 издаци за залихе робе за бифе 

    

15.000 15.000 

                                                                                                                                                               УКУПНО: 45.000 

   

15.000 60.000 

  Дом младих 

5113 набавка опреме - рачун. опрема. спортска опрема за фитнес 

    

9.500 9.500 

5161 издаци за залихе робе за бифе 

    

7.500 7.500 

                                                                                                                                                               УКУПНО: 

    

17.000 17.000 

  Агенција за развој малих и средњих предузећа 

5113 издаци за набавку опреме (рачунарска опрема, клима) 3.000 

    

3.000 

                                                                                                                                                               УКУПНО: 3.000 

    

3.000 

  Културни центар 

5113 издаци за набавку опреме за кино салу 20.000 

    

20.000 

                                                                                                                                                               УКУПНО: 20.000 

    

20.000 

                                                                                                                         УКУПНО КОРИСНИЦИ - ОЈ 2 217.300 

   

169.305 386.605 

                                                               УКУПНО:                         Оперативна јед. 1 +  Оперативна јед.  2 3.554.000 797.000 450.000 3.581.500 169.305 8.551.805 
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На основу члана 36. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 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), Скупштинa Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 24.12.2019. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о извршењу Буџета Града Требиња 

за 2020. годину 

 

I 

1) Овом одлуком прописује се начин извршења Буџета 

Града Требиња за 2020. годину (у даљем тексту: Буџет). 

2) Ова одлука ће се проводити у складу са Законом о 

буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), Законом о трезору („Службени гласник 

Републике Српске“, број 28/13, 103/15), Законом о 

инвестирању јавних средстава („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/04) и Законом о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 

52/14 и 114/17). 

II 

1) Средства буџета у укупном износу од 32.066.000 КМ 

распоређују се на текуће расходе у износу од 21.665.895 

КМ, трансфере између различитих јединица власти у 

износу од 45.000 КМ, буџетску резерву у износу од 

20.000 КМ, издатке за нефинансијску имовину у износу 

од 8.231.805 КМ, издатке за отплату дугова у износу од 

1.541.000 КМ и остале издатке 562.300 КМ. 

2) Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са 

укупним буџетским средствима. 

 

III 

1) Буџетски корисници су органи и установе Града и 

остали корисници који се финансирају из буџета.  

2) Статус буџетског корисника Буџета Града Требиња, 

стиче се на основу Устава, закона, Правилника о 

критеријуму за стицање статуса буџетског корисника 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 116/13) 

или другог органа, у складу са законом.  

3) Буџетски корисници се уписују у Регистар буџетских 

корисника Буџета Града Требиња.  

4) Сви буџетски корисници су дужни, да у року од 15 дана 

од дана настанка промјене у организацији и статусу, 

проведу поступак регистровања измјена у књизи 

Регистра буџетских корисника.  

5) Тијело или орган, које нема статус буџетског корисника 

финансира се преко буџетског корисника у чијем се 

саставу налази то тијело или орган.  

 

IV 

1) Приходи буџета утврђени су чланом 8, 9. и 10. Закона о 

буџетском систему Републике Српске. 

2) Приходе од донација (грантова) буџетски корисници 

могу користити у складу са чланом 10. Закона о 

буџетском систему Републике Српске, у износу од 

100% (ФОНД 03 - Фонд грантова).  

3) Приходи од финансирања посебних пројеката користе 

се за реализацију пројеката у складу са програмима 

финансијске подршке (ФОНД 05 - Фонд за посебне 

пројекте). 

4) Приходи из подтачке 2. и 3. ове тачке морају се 

наплаћивати и распоређивати преко система једи-

нственог рачуна трезора Града. 

 

V 

Посебни приходи - накнаде по разним основама, наплаћени 

по посебним законима, усмјериће се и трошити у складу с 

одобреним буџетом.  

VI 

1) Буџетски корисници могу, у складу са чланом 40. 

Закона о буџетском систему, стварати обавезе и 

користити средства само за намјене предвиђене 

буџетом и финансијским планом и то до износа који је 

планиран, а у складу са расположивим средствима.  

2) Буџетски корисници располажу планираним буџетским 

средствима према приоритетима, до висине располо-

живих буџетских средстава, које утврђује извршилац 

буџета - градоначелник.  

 

VII 

Град се може задуживати узимањем кредита или 

емитовањем хартија од вриједности, на основу одлуке 

Скупштине Града, у складу са Законом о задуживању, дугу 

и гаранцијама Републике Српске.  

 

VIII 

1) Ако се у току фискалне године издаци повећају или 

средства смање, градоначелник, на приједлог Одјељења 

за финансије, може донијети одлуку о обустави 

извршења појединих издатака (привремено извршење 

буџета), не дуже од 45 дана.  

2) Привременом обуставом извршења може се:  

 зауставити стварање краткорочних обавеза,  

 предложити продужење уговореног рока за 

плаћање,  

 зауставити давање одобрења за закључивање 

уговора,  

 зауставити пренос средстава према планираним 

износима за тромјесечје или за неки други период.  

3) Одјељење за финансије, у сарадњи са буџетским 

корисницима, припрема приједлог обима и мјера 

привременог обустављања извршења буџета.  

4) Мјере привременог обустављања извршења морају се 

примијенити на све буџетске кориснике.  

5) О одлуци из податчке 1. ове тачке, градоначелник 

обавјештава Скупштину Града.  

 

IX 

1) У приједлогу аката које усваја Скупштина Града, 

обрађивач приједлога обавезно наводи да ли усвајање 

приједлога захтијева ангажовање финансијских сре-

дстава те да ли су средства обезбијеђена и на којој 

позицији су планирана.  

2) Обрађивач предложеног акта претходно је дужан 

прибавити мишљење Одјељења за финансије о 

могућности финансирања.  
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X 

Буџетски издаци су: 

     - текући расходи, 

     - издаци за нефинансијску имовину, 

     - издаци за финансијску имовину и отплату дугова, 

     - остали издаци и 

     - средства за посебне намјене (буџетска резерва). 

 

XI 

1) Одјељење за финансије управља и контролише прилив 

и одлив новчаних средстава према плану и приливу 

средстава. 

2) Кориштење средстава за набавку нефинансијске 

имовине корисника  – капитална улагања и буџетских 

средстава за субвенције и грантове вршиће се по 

добијању сагласности градоначелника на план утрошка 

тих средстава. 

3) Средства за набавку нефинансијске имовине буџетски 

корисници могу користити након добијања сагласности 

градоначелника и након подношења захтјева овлаште-

ног лица установе уз који је приложена одговарајућа 

документација (фотокопије доказа о проведеној јавној 

набавци, уговор и фактура). 

 

XII 

1) Одјељење за финансије сачињава кварталне 

финансијске планове потрошње у складу са процјеном 

остварења прилива буџетских средстава.  

2) Одјељење за финансије обавјештава буџетске корисни-

ке о начину сачињавања и о оквирним износима кварта-

лних финансијских планова потрошње и то најкасније 

10 дана прије почетка квартала.  

3) Изузетно од претходне подтачке ове тачке, квартални 

финансијски план за први квартал фискалне године 

доставиће се до 15. јануара текуће фискалне године.  

4) Буџетски корисници припремају и достављају кварта-

лне финансијске планове потрошње Одјељењу за 

финансије, најкасније 5 дана прије почетка квартала.  

5) Одјељење за финансије обавјештава буџетске корисни-

ке о одобреним финансијским плановима и уноси их у 

Главну књигу трезора.  

6) Уколико буџетски корисник има потребу за пријевре-

меним, сезонским коришћењем средстава, односно ако 

постоји потреба за већим износом планираних 

средстава у кварталу на појединим буџетским позици-

јама, дужан је, писменим захтјевом, тражити измјену 

кварталног финансијског плана са образложеним 

разлогом измјене и намјене тражених средстава.  

7) Укупан износ свих кварталних финансијских планова 

потрошње сваког буџетског корисника мора бити 

једнак износу усвојеног буџета за сваког буџетског 

корисника.  

8) Буџетски корисници могу стварати обавезе највише до 

износа планираних у кварталним плановима.  

9) Одјељење за финансије - Одсјек за буџет и 

рачуноводство и Одсјек за трезор одговорни су за  

измирење обавеза, у складу са одобреним кварталним 

финансијским плановима и у складу са овом одлуком.  

10) Изузетно од претходног Одјељење за финансије у 

случајевима хитности плаћања може одобрити буџетску 

позицију без кварталног плана потрошње буџетског 

корисника максимално до износа предвиђеног буџетом. 

 

XIII 

1) Унос оперативног буџета за приходе из тачке IV, 

подтачка 2. и 3, врши се на основу достављеног захтјева 

буџетског корисника (потрошачке јединице).  

2) Захтјев буџетског корисника (потрошачке јединице) за 

унос оперативног буџета за приходе из тачке IV, подта-

чка 2. и 3, заснива се на расположивим средствима.  

 

XIV 

1) Одјељење за финансије - Одсјек за трезор врши пренос 

средстава за измирење обавеза по основу буџетских 

издатака, на основу образаца прописаних за трезорско 

пословање буџетских корисника, које сачињава и за 

које је одговоран буџетски корисник.  

2) Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање 

буџетских корисника морају бити сачињени на основу 

вјеродостојних књиговодствених исправа.  

3) Исправама из претходног става сматрају се:   

- обрачунске листе плата и накнада,  

- уговори,  

- предрачуни и рачуни за набавку средстава, 

материјала, робе и услуга,  

- одлуке и рјешења надлежних органа, из којих 

проистичу финансијске обавезе,  

- остале финансијске исправе. 

 

XV 

1) Буџетски корисници су одговорни за формалну, 

рачунску и суштинску исправност књиговодствених 

исправа и за интерне контролне поступке којима 

подлијежу те исправе.  

2) За вјеродостојан унос података у рачуноводствени 

систем, помоћне и главну књигу трезора, одговара 

Одјељење за финансије - Одсјек за трезор.  

 

XVI 

Исплата плата и осталих личних примања буџетских 

корисника врши се преносом средстава са Јединственог 

рачуна Трезора на текуће рачуне запослених, у 

одговарајућим банкама.  

XVII 

1) Корисници грантова дужни су буџетска средства 

користити у складу са планом и програмом на који су 

добили сагласност градоначелника, а о утрошеним 

средствима уредно извјештавати одјељење које прати 

рад корисника гранта. 

2) Коначан извјештај о искориштеним средствима гранта 

дужни су поднијети надлежном одјељењу најкасније 

десет дана по истеку фискалне године. 

3) Јавне установе чији је оснивач Град дужне су 

омогућити Интерној контроли – Интерном ревизору ГУ 

Требиње увид и контролу над средствима које установа 

користи из Буџета као и над средствима властитих 

прихода о чему ће Интерна контрола – Интерни 

ревизор, уз годишњи извјештај  установе доставити и 

свој контролно - ревизорски извјештај о финансијском 
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пословању установе која је предмет интерне контроле 

или ревизије, ако је контрола извршена. 

 

XVIII 

1) Средства грантова са позиције гдје није одређен 

корисник, распоређиваће се рјешењем или уговором са 

градоначелником на основу приједлога комисија за 

расподјелу средстава гранта. 

2) Комисије су дужне да обезбиједе транспарентан 

приступ потенцијалним корисницима средстава путем 

јавног позива. 

XIX 

1) Обавезе по основу кредитних задужења, извршаваће се 

у износима који су доспјели за плаћање.  

2) Обавезе по основу осталих расхода и издатака буџета 

измириваће се по сљедећим приоритетима:  

- средства за порезе и доприносе на нето плате и 

остала лична примања,  

- средства за ПДВ,  

- средства за нето плате,  

- средства за остала лична примања,  

- средства за социјалну заштиту, 

- поврат јавних прихода,  

- средства за обавезе према добављачима за робу, 

радове и услуге,  

- средства за обавезе према добављачима за 

инвестиције и инвестиционо одржавање,  

- средства за грантове и субвенције, 

- средства за остале обавезе.  

 

XX 

1) Корисници буџетских средстава дужни су да средства 

утврђена у Буџету користе руководећи се начелима 

рационалности и штедње.  

2) Буџетски корисници, као и остали корисници буџетских 

средстава, дужни су да се у поступку набавке роба, 

услуга и радова, придржавају одредби Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, број 39/14), као и процедура о 

обавезној примјени модула набавки, прописаних 

Правилником о процедури вођења помоћних књига 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 59/05), 

Правилником о успостављању и вођењу главне књиге 

трезора („Службени гласник Републике Српске“, број 

59/05), Упутством о форми, садржају и начину 

попуњавања образаца за трезорско пословање буџе-

тских корисника („Службени гласник Републике 

Српске“, број 10/17).  

XXI 

1) Буџетски корисници дужни су да се, приликом 

трошења буџетских средстава, придржавају одредаба 

Закона о буџетском систему, што значи да смију 

стварати обавезе и користити средства само за намјене 

планиране буџетом и до износа који је планиран и 

расположив. 

2) Градоначелник ће, у складу са својим овлаштењима, 

провести контролу утрошка буџетских средстава код 

свих буџетских корисника преко службе Интерне 

контроле - Интерног ревизора ГУ Града Требиња. 

 

XXII 

1) Градоначелник располаже средствима до висине и за 

намјене одређене Буџетом. 

2) Стварање уговорених обавеза на средствима буџета 

захтијева претходну провјеру да ли су средства 

планирана у Буџету. 

3) За намјенску употребу средстава одговорни су 

корисници буџетских средстава (градоначелник, 

начелници одјељења, руководиоци Јавних установа и 

корисници грантова). 

XXIII 

1) Распоред средстава, утврђен буџетом Града, може се 

изузетно прераспоређивати:  

- у оквиру буџетског корисника (потрошачке 

јединице) - у оквиру расхода једне групе расхода,  

- у оквиру буџетског корисника (потрошачке 

јединице) - између двије или више група расхода,  

- између буџетских корисника (потрошачких 

јединица) - на начин и по поступку утврђеним овом 

одлуком.  

XXIV 

1) Прерасподјела средстава буџетског корисника (потро-

шачке јединице) у оквиру расхода, у оквиру издатака за 

нефинансијску имовину, у оквиру издатака за финанси-

јску имовину и отплату дугова и у оквиру осталих 

издатака врши се на основу закључка буџетског 

корисника (потрошачке јединице), уз сагласност 

Одјељења за финансије.  

2) Изузетно од подтачке 1. ове тачке, не може се вршити 

прерасподјела буџетских средстава на расходе за лична 

примања.  

XXV 

1) Прерасподјела средстава између расхода, издатака за 

нефинансијску имовину и издатака за финансијску 

имовину и отплату дугова у оквиру буџетског корисни-

ка (потрошачке јединице), врши се на основу закључка 

градоначелника, уз сагласност Одјељења за финансије.  

2) Градоначелник ће о извршеној прерасподјели средста-

ва, извјештавати Скупштину Града, у оквиру 

Извјештаја о извршењу буџета Града.  

 

XXVI 

1) Градоначелник може извршити прерасподјелу 

средстава, уз сагласност Одјељења за финансије, са 

једне на другу потрошачку јединицу, у оквиру Опера-

тивне јединице I и у оквиру Оперативне јединице II, као 

и између потрошачких јединица Оперативне јединице I 

и Оперативне јединице II, у висини до 5% укупно 

усвојених средстава потрошачке јединице, којој се 

средства умањују.  

2) Градоначелник ће о извршеној прерасподјели 

средстава, извјештавати Скупштину Града, у оквиру 

Извјештаја о извршењу буџета Града.  

 

XXVII 

1) Уколико је након усвајања буџета или ребаланса 

буџета, Скупштина Града донијела одлуку о кредитном 

задужењу Града на коју је прибављена сагласност 

Министарства финансија Републике Српске, градоначе-
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лник може проширити оперативни буџет доношењем 

Одлуке о алокацији средстава.  

2) Одјељење за финансије предлаже Одлуку о алокацији 

средстава, на основу захтјева буџетског корисника 

(потрошачке јединице) који ће реализовати кредитно 

задужење.  

3) Приликом израде ребаланса буџета у текућој години, 

извршиће се усклађивање кредитног прилива из 

проширеног оперативног буџета на начин да се, у 

оквиру Ребаланса буџета, планира кредитни прилив на 

приходовној и одлив на расходовној страни буџета.  

 

XXVIII 

1) Буџетска средства и буџетски издаци морају бити 

уравнотежени.  

2) Ако током фискалне године, дође до смањења или 

повећања буџетских средстава, односно повећања или 

смањења буџетских издатака, уравнотежење буџета се 

проводи путем ребаланса буџета.  

3) Ребаланс буџета проводи се по поступку за доношење 

буџета.  

4) Градоначелник је дужан да предложи уравнотежење 

(ребаланс) буџета ако се у току буџетске године, 

приходи не буду остварили према предвиђеном буџету, 

или се буду остварили у већем износу од планираног. 

5) Градоначелник је дужан приступити ребалансу буџета 

ако се тoком године стекну услови за нове инвестиције. 

   

XXIX 

Буџетска резерва представља дио планираних средстава 

која се не распоређују унапријед, већ на основу посебних 

одлука градоначелника, у складу са Законом о буџетском 

систему Републике Српске и са овом одлуком.  

 

XXX 

1) У буџетску резерву, може се издвојити највише до 2,5% 

укупних прихода за фискалну годину.  

2) Средства буџетске резерве могу се користити за 

намјене утврђене чланом 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске, за:  

 покривање непредвиђених расхода за које нису 

планирана средства у буџету,  

 буџетске издатке за које се, у току године, покаже 

да планирана буџетска средства нису била 

довољна,  

 привремено извршавање обавеза буџета усљед 

смањеног обима буџетских средстава и  

 изузетно за остале намјене у складу са одлукама 

градоначелника.  

3) Средства буџетске резерве се троше на основу акта који 

доноси градоначелник.  

4) Одобравање средстава за грантове (помоћи) из 

средстава буџетске резерве може се вршити на основу 

утврђених критеријума, а на основу подношења 

одговарајућег програма, односно пројекта тражиоца 

средстава. 

5) Корисници средстава за грантове (помоћи) из средстава 

буџетске резерве дужни су поднијети извјештај о 

утрошку примљених средстава најкасније до 31. јануара 

наредне године. 

6) Градоначелник је дужан, полугодишње и годишње, 

извјештавати Скупштину Града о коришћењу средстава 

буџетске резерве.  

XXXI 

1) Средства планирана за буџетску резерву нису 

организационо и економски класификована.  

2) Организациона, економска и функционална класифи-

кација биће одређена коришћењем средстава, на начин 

да се донесе одлука о реалокацији средстава са 

буџетске резерве на одговарајући организациони, 

економски и функционални код.  

3) Сагласност на трошење буџетске резерве даје Одјељење 

за финансије.  

XXXII 

1) Буџетски суфицит/дефицит представља разлику између 

збира прихода, без прихода обрачунског карактера и 

примитака за нефинансијску имовину и збира расхода, 

без расхода обрачунског карактера и издатака за 

нефинансијку имовину на крају фискалне године.  

2) Нераспоређени суфицит расположив за расподјелу ће се 

распоређивати на основу одлуке Скупштине Града.  

3) Непокривени дефицит финансираће се приоритетно из 

нераспоређених средстава буџетске резерве из Буџета 

Града, а по потреби и задуживањем у складу са Законом 

о буџетском систему и Законом о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске.  

4) Остварени нераспоређени буџетски суфицит располо-

жив за расподјелу  приоритетно ће се користити за 

покриће исказаног дефицита из ранијих фискалних 

година.  

XXXIII 

У случају да ова одлука садржи друга рјешења у односу на 

друге одлуке у предмету које се тичу извршења буџета, a 

што би довело до стварања виших обавеза буџету, 

примјењиваће се одредбе ове одлуке. 

 

XXXIV 

Контролу намјенског коришћења и утрошка буџетских 

средстава, као и поступање корисника буџетских средстава 

у складу са овом одлуком, врши интерни ревизор.  

 

XXXV 

За извршење буџета, одговоран је градоначелник.  

 

XXXVI 

1) Одјељење за финансије, тромјесечно, извјештава 

градоначелника о извршењу буџета Града за текућу 

фискалну годину.  

2) Градоначелник извјештава Скупштину Града о 

извршењу буџета Града полугодишње и годишње.  

 

XXXVII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-334/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
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На основу члана 8. став 4. Закона о порезу на непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 91/15), члана 

39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 

и члана 36. став 2. тачка 10. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 24.12.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретности на подручју града Требиња  

у 2020. години 
 

I 

Овом одлуком одређује се пореска стопа за опорезивање 

непокретности које се налазе на подручју града Требиња. 
 

II 

Непокретностима, у складу са Законом и овом одлуком, 

сматра се земљиште са свим оним што је трајно спојено са 

њим или што је изграђено на површини земљишта, изнад 

или испод земљишта. 

III 

1) Пореска стопа за опорезивање непокретности утврђује 

се у висини од 0,10%. 

2) Пореска стопа за опорезивање непокретности у којима 

се непосредно обавља производна дјелатност утврђује 

се у висини од 0,10%. 

3) Под непокретностима у којима се непосредно обавља 

производна дјелатност подразумијевају се објекти за 

производњу и објекти за складиштење сировина, 

полупроизвода и готових производа, уколико чине 

заокружену производну цјелину.  
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-336/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 24.12.2019. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о додјели јавног признања  

Светосавска награда 

 

I 

Јавно признање Светосавска награда додјељује се госпођи 

Љубици Колак, професорици економске групе предмета, за 

допринос квалитетном образовању, васпитању и унапре-

ђивању образовно - васпитне праксе у граду Требињу. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-337/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 24.12.2019. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о додјели јавног признања  

Светосавска награда 

 

I 

Јавно признање Светосавска награда додјељује се госпођи 

Раденки Бутулији, професорици предшколског васпитања и 

образовања, за допринос квалитетном образовању, 

васпитању и унапређивању образовно - васпитне праксе и 

развоју научних достигнућа у области образовања у граду 

Требињу. 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-338/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 24.12.2019. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о додјели јавног признања  

Светосавска награда 

 

I 

Јавно признање Светосавска награда додјељује се 

господину Живораду Гаџи – Жики, професору историје, за 

допринос квалитетном образовању, васпитању и 

унапређивању образовно - васпитне праксе у граду 

Требињу /постхумно/. 
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II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-339/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 24.12.2019. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о додјели јавног признања  

Светосавска награда 

 

I 

Јавно признање Светосавска награда додјељује се 

господину Јову Грујичићу, дугогодишњем директору ЈУ 

„Дом ученика“, за допринос квалитетном образовању, 

васпитању и унапређивању образовно - васпитне праксе у 

граду Требињу. 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-340/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 24.12.2019. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о додјели јавног признања  

Светосавска наградa 

 

I 

Јавно признање Светосавска награда додјељује се 

господину Божу Бјелици, професору и директору 

Машинске школе, за допринос квалитетном образовању, 

васпитању и унапређивању образовно - васпитне праксе и 

развоју научних достигнућа у области образовања у граду 

Требињу. 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

Број:09-013-341/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 24.12.2019. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о додјели јавног признања  

Светосавска награда 

 

I 

Јавно признање Светосавска награда додјељује се 

господину Раду Иванковићу, доктору економских наука, 

редовном професору и декану Факултета за производњу и 

менаџмент Универзитета у Источном Сарајеву, за допринос 

квалитетном образовању, васпитању и унапређивању 

образовно - васпитне праксе и развоју научних достигнућа у 

области образовања у граду Требињу /постхумно/. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-342/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 24.12.2019. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о додјели јавног признања  

Светосавска награда 

 

I 

Јавно признање Светосавска награда додјељује се 

господину Крсту Марковићу, наставнику техничког 

образовања и информатике, за допринос квалитетном 

образовању, васпитању и унапређивању образовно - 

васпитне праксе у граду Требињу /постхумно/. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 



Датум: 25.12.2019. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 10 - Страна:    34 

Број:09-013-343/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. алинеја 22. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), а у вези са тачком XIV 

Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних 

признања Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 24.12.2019. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о додјели јавног признања  

Светосавска награда 

 

I 

Јавно признање Светосавска награда додјељује се 

господину Милораду Бокићу, наставнику математике и 

физике и директору ЈУ О.Ш. „Свети Василије Острошки“ 

Требиње, за допринос квалитетном образовању, васпитању 

и унапређивању образовно - васпитне праксе у граду 

Требињу. 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-344/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 85. Закона о заштити од пожара 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 94/19) и члана 

36. став 2. тачка 12. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

24.12.2019. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о Плану утрошка средстава Града Требиња 

прикупљених по основу примјене  

Закона о заштити од пожара 

 

I 

Усваја се План утрошка средстава Града Требиња 

прикупљених по основу Закона о заштити од пожара за 

2019. годину. 

II 

Саставни дио ове одлуке је План утрошка средстава Града 

Требиња прикупљених по основу Закона о заштити од 

пожара. 

III 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-346/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

План утрошка средстава Града Требиња  

прикупљених по основу 

Закона о заштити од пожара 

 

Средства Града Требиња остварена сагласно одредбама 

Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике 

Српске“, број 94/19) у 2019. години утрошиће се како 

слиједи: 

1. Изградња Ватрогасног дома 140.000,00 КМ. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 85. Закона о заштити од пожара 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 94/19) и члана 

36. став 2. тачка 12. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

24.12.2019. године, донијела је 

  

О Д Л У К У 

о Плану утрошка средстава Града Требиња 

прикупљених по основу примјене  

Закона о заштити од пожара 

 

I 

Усваја се План утрошка средстава Града Требиња 

прикупљених по основу Закона о заштити од пожара за 

2020. годину. 

II 

Саставни дио ове одлуке је План утрошка средстава Града 

Требиња прикупљених по основу Закона о заштити од 

пожара. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-347/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

План утрошка средстава Града Требиња  

прикупљених по основу  

Закона о заштити од пожара 

 

Средства Града Требиња остварена сагласно одредбама 

Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике 

Српске“, број 94/19) у 2020. години утрошиће се како 

слиједи: 

1. Изградња Ватрогасног дома 105.000,00 КМ. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 7. став 3. Закона о социјалном становању 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 54/19), члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 36. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), уз Сагласност Републичког секретаријата за 

расељена лица и миграције, број: 26.05/1-07-1024-3/19 од 

02.12.2019. године, Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 24.12.2019. године, донијела је  
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О Д Л У К У 

o фонду стамбених јединица социјалног становања 

 

I 

Овом одлуком утврђује се број расположивих и потребних 

стамбених јединица за категорије корисника социјалног 

становања који испуњавају услове утврђене Правилником о 

поступку додјеле стамбених јединица, као и право 

власништва и располагање фондом стамбених јединица 

социјалног становања изграђених на подручју града 

Требиња (у даљем тексту: Град). 

 

II 

1) Стамбеним збрињавањем, у смислу ове одлуке, сматра 

се становање одређеног стандарда које се уз подршку 

јавног сектора обезбјеђује свим физичким лицима која 

из различитих, а првенствено економских, социјалних и 

здравствених разлога нису у могућности да самостално 

ријеше стамбено питање на тржишту, као и лицима са 

дефицитарним занимањима, те лица која су остала без 

стамбене јединице усљед више силе, као и лица која 

због лијечења дјетета остају на подручју овог града 

дуже од десет дана. 

2) Становање одређеног стандарда се заснива на 

начелима: економске доступности, правне сигурности, 

приступачности, заштите општег интереса, трајности и 

одрживости објеката, енергетске ефикасности, заштите 

здравља и животне средине и заштите од пожара и 

експлозивних материја. 

3) Изузетно стамбено збрињавање врши се у складу са 

захтјевима донатора или кредитора који су обезби-

једили финансијска средства за ове намјене. 

4) Социјално становање у смислу стамбеног збрињавања 

подразумијева обезбјеђивање становања по цијени 

испод тржишне за породична домаћинства која не могу 

себи приуштити становање по тржишним условима. 

5) Евиденцију стамбених јединица социјалног становања 

води Одјељење за стамбено-комуналне послове  Града 

Требиња.  

III 

1) Фонд стамбених јединица социјалног становања чине 

стамбене јединице чија средства за изградњу се 

обезбјеђују из буџета Републике Српске, буџета Града, 

средстава по пројектима домаћих или међународних 

институција, донаторских средстава, кредитних 

средстава, средстава јавно - приватног партнерства у 

складу са одредбама прописа којима је регулисано 

јавно - приватно партнерство у Републици Српској, 

грантова и других извора. 

2) Стамбене јединице социјалног становања обезбјеђују се 

на постојећим урбаним подручјима и то: изградњом 

нових стамбених или стамбено - пословних објеката, 

преуређењем постојећих објеката који немају оправда-

ност досадашњег кориштења, адаптацијом постојећих 

слабо опремљених стамбених јединица или простора, 

повећањем броја стамбених јединица доградњом или 

надоградњом постојећих објеката, на други начин, за 

који Град сматра да могу служити у сврху социјалног 

становања. 

 

IV 

1) Фонд расположивих стамбених јединица социјалног 

становања Града Требиња, на који се примјењују 

одредбе ове одлуке тренутно су у фази изградње и то: 

48, од средстава Владе Републике Српске и Града 

Требиња, на адреси Засад Поље бб, Требиње.  

2) Укупна квадратура износи 2.879,80 m². 

3) Величина стамбене јединице за једнособне станове 

износи 43,10 m², за једноипособне износи 51,48 m², 

двособне 49,17 m², за двоипособне 68,15 m², а за 

трособан стан пројектом није наведена квадратура.  
 

4) СТРУКТУРА СТАНОВА 
 Гарсо-

њера 

Једно-

собан 

Једноипо-

собан 

Дво-

собан 

Двоипо-

собан 

Тро-

собан 

Приземље  5 1 1 1  

Спрат I  4 2 1 1  

СПРАТ II  4 2 1 1  

Спрат III  4 2 1 1  

Спрат IV  4 2 1  1 

Пов.етажа  4 2 2   

Укупно  25 11 7 4 1 

 

5) Потребан број стамбених јединица за категорије 

корисника социјалног становања који испуњавају 

услове утврђене Законом о социјалном становање на 

подручју града је 48, али се овај фонд може повећати о 

чему Скупштина Града доноси одлуку у складу са 

локалном стратегијом Града, а располагање се врши 

према одредбама ове oдлуке и у складу са Законом о 

социјалном становању Републике Српске.  

 

V 

1) Носилац реализације социјалног становања у складу са 

овом oдлуком је Град, који на свом подручју располаже 

стамбеним јединицама социјалног становања, на начин 

да их може дати у непрофитни закуп на одређено 

вријеме, уз сигурност кориштења, док трају потребе за 

стамбеним збрињавањем корисника и која уређује 

систем социјалног становања уз обезбјеђивање просто-

рних и урбанистичких услова за развој социјалног 

становања. 

2) Стамбене јединице социјалног становања изграђене на 

подручју града Требиња су власништво Града. 

3) Стамбене јединице социјалног становања на подручју 

града не могу се отуђивати нити стављати под 

хипотеку. 

4) Град, као власник има обавезу: да поднесе захтјев за 

упис у земљишне књиге у року од три мјесеца по 

добијању употребне дозволе објеката социјалног стано-

вања, да у складу са Правилником о поступку додјеле 

стамбених јединица додијели ове стамбене јединице у 

непрофитни закуп на кориштење, да у складу са Прави-

лником о начину управљања и одржавања води рачуна 

о објектима социјалног становања, да обезбјеђује 

сигурно и неометано коришћење стамбених јединица, 

чува употребну и тржишну вриједност стамбених 

јединица, те врши контролу кориштења и успостави 

евиденције о закљученим уговорима о закупу, те 

предузме и друге мјере с циљем домаћинског управља-

ња стамбеним јединицама. 
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5) Ради обједињавања евиденција о фонду стамбених 

јединица социјалног становања у Републици Српској, 

Град, као власник, једном годишње је дужан да достави 

Републичком секретаријату за расељена лица и 

миграције, који је надлежан да води центарлни регистар 

стамбених јединица, све евиденције и промјене 

стамбених јединица и закључених уговора о закупу. 
 

VI 

1) Технички стандарди морају задовољавати величину 

стамбене јединице која се додјељује на коришћење у 

односу на број чланова породичног домаћинства, с тим 

да додијељени стан на кориштење не може бити већи од 

81 m2. 

2) Технички стандарди приликом изградње објеката 

морају задовољавати норме које су прописане 

одговарајућим одредбама прописа којим се уређује 

област грађења у Републици Српској. 
 

VII 

1) Измјене и допуне ове одлуке врше се по поступку и на 

начин њеног доношења. 

2) Ступањем на снагу ове oдлуке, престаје да важи Одлука 

o oснивању, управљању, располагању и кориштењу 

стамбеног фонда уз примјену принципа социјалног 

становања града Требиња број: 09-013-166/15 од 

22.10.2015. године („Службени гласник Града Треби-

ња“, број 5/15), која се изузетно, у складу са тачком II 

подтачка III ове одлуке, може наставити примјењивати 

само за пројекте донатора и кредитора који су тренутно 

у фази реализације и то у оном дијелу код избора 

корисника и категорија. 

VIII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-351/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 17. став 2. Закона о социјалном становању 

Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“, 

број 54/19), члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 36. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), уз Сагласност Републичког секретаријата за 

расељена лица и миграције, број: 26.05/1-07-1024-3/19 од 

02.12.2019. године, Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 24.12.2019. године, донијела је 

 

О Д Л У К У  

о висини закупнине за кориштење  

стамбених јединица социјалног становања 

 

I 

1) Овом одлуком утврђује се висина закупнине кориснику 

са којим је закључен уговор о закупу кориштења 

стамбене јединице социјалног становања, која се 

користи у сврху одрживог управљања и одржавања 

стамбених јединица социјалног становања. 

2) За кориштење закупљене стамбене јединице закупац 

плаћа закуподавцу стамбене јединице закупнину, под 

условима и на начин одређен уговором о закупу, а у 

складу са одредбама ове одлуке. 

3) Закупнина за стамбене јединице социјалног становања 

је трошковна (непрофитна) и користи се у сврху 

одрживог управљања и одржавања стамбених јединица 

социјалног становања. 

II 

1) Закупнина се одређује на основу обрачуна свих 

стварних трошкова прибављања и кориштења стамбене 

јединице, а обрачунава се у фиксном износу у конве-

ртибилним маркама (КМ) и плаћа се у 12 једнаких 

мјесечних рата до 15. у мјесецу за претходни мјесец. 

2) Висина закупнине одређена је на основу аргументо-

ваних процијењених и претпостављених трошкова, те 

се код утврђивања висине закупнине узима се у обзир: 

- тип стамбене јединице, 

- зона стамбене јединице, 

- коефицијент погодности, 

- трошкови осигурања од основних ризика, 

- трошкови амортизације, 

- трошкови управљања, одржавања заједничких 

дијелова зграде, инвестиционо одржавање, 

- осигурање и ризик наплате. 

3) Висину закупнине, утврђује, рјешењем градоначелник, 

у складу са овом одлуком и то у распону од 1.00КМ/1 

m2 до 1.20КМ/1 m2 површине стамбене јединице. 

 

III 
1) Трошкови комуналних услуга, као трошкови 

становања, не улазе у цијену закупнине.  

2) Трошкови закупнине се могу субвенционисати, што је 

регу-лисано Одлуком о поступку субвенционисања 

закупнине. 

 

IV 

1) Закупнина се уплаћује на посебан рачун који ће се 

отворити за те намјене у буџету Града.         

2) Средства прикупљена од закупнине се распоређују 

према Акционом плану који градоначелник града на 

приједлог Одјељења за стамбено комуналне послове, 

доноси једном годишње, након доношења локалне 

стратегије социјалног становања града, а служиће у 

спровођењу исте. 

3) Град води евиденцију о прикупљеним средствима и ова 

средства уплаћена на посебан рачун се преносе из 

године у годину. 

4) Град се обавезује да сноси трошкове одржавања 

заједничких дијелова и уређаја на згради и инвести-

ционо одржава станове из прикупљене закупнине. 

5) Уколико се због измјене тржишних услова стекну 

услови за одређивање непрофитне закупнине и проми-

јени њен износ, закупац је дужан да плаћа промијењени 

износ закупнине уз обавезно потписивање одговара-

јућег анекса уговора о закупу, а на основу измјене 

Одлуке о висини закупнине, уз претходно прибављену 
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сагласност Републичког секретаријата за расељена лица 

и миграције Републике Српске. 

 

V 

Измјене и допуне ове Одлуке врше се по поступку и на 

начин њеног доношења. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-352/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 18. став 2. Закона о социјалном становању 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 54/19), члaна 39. и 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 36. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), уз Сагласност Републичког секретаријата за 

расељена лица и миграције, број: 26.05/1-07-1024-3/19 од 

02.12.2019. године, Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 24.12.2019. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о поступку субвенционисања закупнине 

 

I 

1) Овом одлуком утврђује се поступак остваривања права 

на субвенцију закупнине, потребна документација за 

остваривање права на субвенцију закупнине, корисници 

стамбених јединица социјалног становања у граду који 

имају право на субвенцију закупнине, висина стопе 

субвенције закупнине по категоријама корисника, као и 

извори финансирања корисника тих права. 

2) Поступак испуњености општих и посебних услова 

прописан је Правилником о поступку додјеле стамбе-

них јединица социјалног становања, док је висина 

закупнине утврђена Одлуком о висини закупнине, чији 

се трошкови могу субвенционисати. 

 

II 

1) Поступак за остваривање права на субвенцију 

закупнине и других трошкова становања покреће 

закупац или надлежни орган по сужбеној дужности 

подношењем захтјева надлежном Органу уз доста-

вљање доказа потребних за остваривање ових права: 

- одмах по објави коначне ранг листе за додјелу 

стамбених јединица из фонда социјалног становања 

на кориштење/закуп, 

- након што почне тећи уговорни однос, 

- уколико се промијене чињенице и околности који 

могу бити основ за остваривање права на 

субвенционисање. 

2) Захтјев за остваривање права на субвенцију закупнине 

доставља се на прописаном обрасцу који издаје 

надлежна служба Града, а образац захтјева треба да 

садржи:  рубрике за основне личне податке, податке 

који се односе на тренутне услове становања, број 

чланова домаћинства, величину стамбене јединице, 

висину закупнине и основ за остваривање права на 

субвенцију, те остале потребне информације. 

3) Образац захтјева за остваривање права на субвенцију је 

доступан у Шалтер сали Града, као и просторијама  

Центра за социјални рад у Требињу. 

4) Уз образац захтјева налази се и образац изјаве.                 

5) Захтјев се подноси Oдјељењу за стамбено комуналне 

послове Града Требиња /у даљем тексту надлежни 

Орган/ на прописаном обрасцу, уз достављање доказа 

потребних за остваривање права на субвенционисање. 

6) Надлежни орган Града провођење поступка утврђивања 

права и одабира корисника субвенције је дужан 

провести у року од мјесец дана од дана пријема 

захтјева. 

III 

1) Приликом разматрања захтјева и утврђивања права на 

субвенционисање закупнине, право на субвенцију 

закупа могу остварити корисници у стању социјалне 

потребе, који немају никаква новчана примања или им 

приходи не прелазе износ од 20% просјечне нето плате 

запослених у Републици Српској за претходну годину 

по члану домаћинства и то: 

- стопа субвенције од 50% за закупнину за рањиве 

категорије: расељена лица и избјеглице, демоби-лисани 

борци, ратни војни инвалиди од пете до десете 

категорије, повратници по споразуму о реадмисији, 

жртве ратне тортуре, самохрани родитељи, породице са 

троје и више дјеце, млади без родитељског старања, 

- стопа субвенције 50% за закупнину за младе брачне 

парове до 35 година, 

- стопа субвенције у пуном износу од 100% за закупнину 

за кориснике права која им припадају на основу закона 

којим се прописује социјална заштита, као што су: 

материјално необезбијеђена и за рад неспособна лица, 

лица са инвалидитетом, старија лица без породичног 

старања преко 65 година старости, жртве насиља у 

породици и друга лица у складу са законом. 

2) Под приходима се сматрају: плате и друга примања из 

радног односа, старосне, инвалидске и породичне 

пензије, пољопривредне дјелатности, примања по 

прописима борачко - инвалидске заштите и заштите 

цивилних жртава рата, приходи остварени по основу 

привредне, услужне и друге дјелатности и сл. 

 

IV 
За остваривање права на субвенцију закупа корисници који 

користе стамбене јединице социјалног становања потребни 

су сљедећи докази који се прилажу уз образац захтјева: 

- овјерена изјава корисника о истинитости података, 

- статус расељеног лица, што се доказује увјерењем 

издатог од стране надлежног органа, 

- лице старије од 65 година, што се доказује изводом из 

матичне књиге рођених,  

- млади брачни парови до 35 година, што се доказује 

изводом из матичне књиге вјенчаних, 

- незапослено лице, што се доказује потврдом издатом од 

стране Завода за запошљавање или увјерењем пореске 

службе да се не води у евиденцији осигураних лица, 

- овјерена кућна листа и  
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- доказ/потврда о укупним приходима, чија се висина 

укупних прихода доказује платном листом, последњим 

чеком од пензије, увјерењем надлежне пореске службе 

о висини примања или други извори прихода уколико 

их имају, који се могу тражити и службеним путем од 

стране надлежног органа, 

- демобилисани борци и ратни војни инвалиди прилажу 

рјешење надлежног органа о оствареном статусу и 

- доказ да укупан катастарски приход по члану породице 

не прелази износ 10% од просјечног катастарског 

прихода по једном хектару земљишта. 

 

V 

1) Висина субвенције утврђује се највише до висине 

закупа стамбене јединице и то на период од 12 мјесеци, 

уз могућност продужења подношењем новог захтјева 

под једнаким условима, као и приликом ранијег 

остварења права.  

2) Након проведеног поступка начелник Одјељења за 

стамбено комуналне послове, у складу са својим 

овлаштењима и овом одлуком доноси првостепено 

рјешење. 

3) Против овог рјешења у првом степену странка има 

право жалбе у року од 15 дана од дана пријема рјешења 

градоначелнику града. 

4) Жалба се у два примјерка предаје непосредно или 

путем поште надлежном органу који је донио рјешење, 

а иста се изјављује надлежном органу за рјешавање по 

жалби општинских служби за управу у оквиру 

искључивих права и надлежности града.  

5) Рјешење донесено по жалби је коначно.   

 

VI 

1) Право на субвенционисање закупнине може се 

одобрити на период од 12 мјесеци, уз могућност 

продужења уз подношење новог захтјева на начин и 

под условима прописаним овом одлуком. 

2) Корисници права на субвенционисање дужни су 

пријавити сваку околност која утиче на обим или 

престанак права на субвенционисање надлежној 

градској служби у року од 15 дана од дана настанка 

околности. 

3) Градоначелник ће именовати комисију која ће једном 

годишње покренути поступак ревизије права на 

субвенционисање закупнине и утврдити сваку околност 

која утиче на престанак и обим права на субвенцију. 

4) Околности из ове тачке провјеравају се по службеној 

дужности. 

5) Уколико се у поступку утврди да је подносилац захтјева 

дао неистините податке који су утицали на признавање 

или обим права, подносилац захтјева је дужан вратити 

износ који је остварио давањем неистинитих података. 

6) Жалба на ревизију подноси се надлежном органу Града 

у року од 15 дана од дана пријема рјешења. 

 

VII 

Средства ће се водити на посебном рачуну, односно на 

рачуну који ће се отворити за те намјене у буџету Града, а 

обезбиједиће се из буџета Града и буџета Републичког 

секретаријата за расељена лица и миграције. 

VIII 

Измјене и допуне ове одлуке врше се по поступку и на 

начин њеног доношења.  

IX 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-353/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу чл. 67, 69, 71, 72. и 73. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 4. 

Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 

грађевинског земљишта („Службени гласник Републике 

Српске“, број 34/14) као и члана 36. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 24.12.2019.године, донијела је 

 

О Д Л У К У  

о усвајању Програма уређења грађевинског земљишта 

за 2020. годину 

 

I 

Скупштина Града Требиња усваја Програм уређења 

грађевинског земљишта за 2020. годину. 

 

II 

Саставни дио ове одлуке je Програм уређења грађевинског 

земљишта за 2020. годину.  

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-355/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Програм уређења и опремање грађевинског земљишта са 

финансијским планом за 2020. годину (у даљем тексту 

Програм) обухвата уређење и опремање грађевинског 

земљишта на територији града Требиња, тј. улагања у 

припрему и изградњу капиталних објеката. 

Програм се заснива на рјешењима и условима садржаним у 

законима, одлукама и прописима којима се уређују односи у 

области грађевинског земљишта и грађења. 

Врсту и обим програмских задатака опредјељују: Буџет 

Града Требиња за 2020. годину, те стање реализације 

инвестиција и изградње објеката комуналне инфрастру-

ктуре чија изградња траје више година, стање израде 

започете планске и техничке документације. 

Основна опредјељења Програма су: 

Рационално коришћење грађевинског земљишта и боље 

искоришћење постојећих капацитета инфраструктурних 

система. 
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Полазећи од наведених циљева, података о стању радова и 

материјалних оквира за реализацију Програма, Програм 

садржи избор приоритетних објеката комуналне инфрастру-

ктуре и планиране активности које су утврђене по 

сљедећим 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 и припрема за 

реализацију Програма у наредним годинама. 

Основе за израду Програма уређења грађевинског 

земљишта у 2020. години су: 

- Стратегија развоја Града Требиња, 

- Преузете обавезе по основу накнада за уређење 

грађевинског земљишта, 

- Студије, анализе и пројекти, 

- Приоритети произашли из постојећег стања 

инфраструктуре у односу на потребе, 

- Приоритети произашли из захтјева грађана, мјесних 

заједница и јавне расправе. 

Програм обухвата активности на: 

а) припремању грађевинског земљишта за изградњу 

(прибављање земљишта, израда урбанистичке документа-

ције, геодетских и других подлога, инжењерско-техничка 

испитивања земљишта, санациони радови и рашчишћавање 

земљишта), 

б) опремање грађевинског земљишта (изградња објеката 

водоснадбијевања и канализације, саобраћајних површина и 

уређење слободних површина и други радови комуналне 

инфраструктуре). 

Обим и врста радова планирани су на бази расположивих 

средстава за ову намјену. 

1. Изградња и прибављање објеката  

Локалитет Планиране услуге /радови 

 

Планирана средства: 

 

МЗ Центар 
Стамбено-пословни објекат на Тргу слободе 

(грађевински и грађевинско-занатски радови) 

230.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

100.000,00 КМ 

(водне накнаде) 

МЗ Центар 
Зграда Гимназије - учешће 

(грађевинска дозвола) 

843.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Пољице-Попово 
Изградња православног духовног центра у Мркоњићима 

(грађевински и грађевинско-занатски радови) 

900.000,00 КМ 

(кредит) 

 
Спортска инфраструктура 

(извођење занатско-бетонских радова и опремање) 

265.000,00 КМ 

(кредит) 

 
Изградња дјечијих игралишта 

(извођење занатско-бетонских радова и опремање) 

13.000,00 КМ 

(буџет) 

57.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

МЗ Ластва 
Амфитеатар у Ластви 

(извођење занатско-бетонских радова) 

20.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Засад 
Центар за особе са инвалидитетом - учешће 

(извођење радова) 

20.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  2.448.000,00 КМ 
 

2. Изградња и прибављање саобраћајних објеката 

     Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Центар 
Саобраћајница С-1 

(извођење асфалтерских и занатско-бетонских радова) 

310.000,00КМ 

(кредит) 

МЗ Центар 
Улица Нова 

(извођење асфалтерских и занатско-бетонских радова) 

400.000,00 КМ 

(кредит) 

МЗ Центар 
Саобраћајница С-2 

(извођење асфалтерских и занатско-бетонских радова) 

250.000,00 КМ 

(кредит) 

 
Локална путна инфраструктура-градске мјесне заједнице 

(извођење занатско-бетонских и асфалтерских  радова) 

200.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

100.000,00 КМ 

(водне накнаде) 

 
Локална путна инфраструктура-руралне мјесне заједнице 

(извођење занатско - бетонских и асфалтерских  радова) 

850.000,00 КМ 

(кредит) 
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МЗ Центар 
Саобраћајница-Регулациони план Сјеверни логор  

(извођење занатско-бетонских и асфалтерских  радова) 

300.000,00 КМ 

(буџет) 

100.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

 
Пјешачке стазе у градским МЗ  

(извођење занатско-бетонских и асфалтерских  радова) 

100.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

100.000,00 КМ 

(водне накнаде) 

 
Бициклистичке стазе 

(извођење занатско-бетонских и асфалтерских  радова) 

50.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

МЗ Горица 
Тротоар у МЗ Горица 

(извођење занатско-бетонских и асфалтерских  радова) 

30.000 КМ 

(кредит) 

УКУПНО  2.790.000,00 КМ 

 

3. Вањско освјетљење 

     Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Засад  
Јавна расвјета (магистрални пут М-6) 

(монтажерски радови) 

156.500,00 КМ 

(кредит) 

УКУПНО  156.500,00 КМ 

 

4. Водени путеви 

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

 
Водоснабдјевање лијеве обале Требишњице - учешће 

(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова) 

150.000,00 КМ 

(водне накнаде) 

УКУПНО  150.000,00 КМ 

 

5. Изградња и прибављање водовода и канализације 

     Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

 
Изградња и ширење мреже оборинске и фекалне канализације 

(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова) 

125.000,00 КМ 

(кредит) 

УКУПНО  125.000,00 КМ 

 

6. Реконструкција и ивестиционо одржавање објеката  

     Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

 
Реконструкција дјечијих вртића 

 

40.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Центар 
Изградња ограде око градског парка 

(извођење занатско-бетонских радова) 

50.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

МЗ Зубци 

 

Реконструкција Дом на Ублима – учешће 

 

10.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

УКУПНО  100.000,00 КМ 

 

7. Остала материјална и непроизведена имовина 

     Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

 
Урбанистички план Требиње 

(набавка услуге израде Плана) 

150.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Западна обилазница-наставак 

(техничка документација) 

280.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Зонинг план Убла 

(техничка документација) 

7.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  437.000,00 КМ 

 

Укупно за инфраструктуру биће уложено 6.206.500,00 КМ. Од тога су: 
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Буџетска средства: 1.673.000,00 КМ 

Концесионе накнаде: 797.000,00 КМ 

Водне накнаде: 450.000,00 КМ 

Кредит: 3.286.500,00 КМ 

 

Број:09-013-355/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

На основу члана 55. став 3. тачка 2. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 

39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 

и члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

24.12.2019. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о разрјешењу начелника Одјељења за привреду 
 

I 

Господин Раденко Драшковић се разрјешава са мјеста 

начелника Одјељења за привреду, на лични захтјев. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-356/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и 

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

24.12.2019. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Информација о раду мјесних заједница за 

2019. годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-345/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и 

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13, 8/17 и 9/18), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

24.12.2019. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај реализације за Локални 

еколошки акциони план Град Требиње за период 2018 – 

2027. године (извјештајни период 2018 – 2019).  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-350/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

24.12.2019. године, на основу члана 187. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 

124/08, 95/11 и 60/15) и члана 72. Статута Града Требиња 

(,,Службени гласник Града Требиња”, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Даје се сагласност градоначелнику Града Требиња 

Мирку Ћурићу да може закључити Уговоре о 

установљењу права служности за изградњу ФТТх 

мреже, што подразумијева изградњу оптичке приступне 

мреже (ОКП1, ОКП2, ОКП3, ОКП4 и ОКП7) као и 

примарне мреже од бакра (Студенац, Полице 3, Старо 

стрелиште и Зећова махала), сходно локацијским 

условима Одјељења за просторно уређење број: 07-364-

446/19 од 17.12.2019. године. 

2. Уговор о установљењу права служности потписаће са 

m:tel а.д. Бања Лука ИЈ Требиње. 

3. Овај закључак ступа на снагу дан након објаве у 

„Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-354/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 21. Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 и 

100/17), члана 8. Одлуке о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 6/14, 8/17, 9/18 и 

2/19) и члана 36. и 72. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

24.12.2019. године, донијела је  

 

П Р О Г Р А М 

заједничке комуналне потрошње на подручју 

града Требињa за 2020. годину 

 

1. Програм обављања и финансирања заједничке комуналне 

потрошње сачињен на основу појединачних програма, 
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извјештаја даваоца услуга о потребама за пружање услуга, а 

обухвата следеће активности: 

- одржавање јавне расвјете,  

- трошкови потрошње електричне енергије за постојећу 

јавну расвјету, 

- одржавање и модернизација градских саобраћајница, 

тргова и тротоара, 

- одржавање локалних и некатегорисаних путева,  

- одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне 

сигнализације,  

- одржавање семафора, 

- остали расходи – хитне интервенције, 

- одржавање јавне хигијене, 

- одржавање јавних зелених површина, 

- чишћење и одржавање оборинске канализације, 

- остали расходи. 

Овим Програмом се утврђује опис и обим послова са 

процјенама појединих трошкова по дјелатностима. 

Реaлизација наведених послова вршиће се у складу са 

оперативним плановима. 

 

А) КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 

1.1. Редовно одржавање, замјена сијалица, пригушница, 

упаљача, грла, осигурача, тражење мјеста квара и 

отклањање квара, замјена унутрашњих стубова и свјетиљки, 

монтажа и демонтажа новогодишње расвјете. Санација – 

реконструкција мањег обима и доградња расвјете (замјена 

дотрајалих стубова и свјетиљки, мјерних ормара, доградња 

на постојећу расвјету) – услуге одржавања 

............................................................................... 13.000,00 КМ 

1.2. Набавка материјала за одржавање јавне расвјете 

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

1.3. Расходи за реконструкцију ЛЕД расвјете 

..............................................................................100.000,00 КМ  

1.4. Расходи за освјетљење зидина Старог Града 

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

 

                                                         УКУПНО: 203.000,00 КМ 

 

2. ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИ-

ЈЕ ЗА ПОСТОЈЕЋУ ЈАВНУ РАСВЈЕТУ И СЕМАФОРЕ 

2.1. Утрошак електричне енергије за постојећу јавну 

расвјету и семафоре      .....................................700.000,00 КМ 

      

      УКУПНО ЈАВНА РАСВЈЕТА: 903.000,00 КМ 

 

3. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ 

САОБРАЋАЈНИЦА, ТРОТОАРА, ТРГОВА И 

МОСТОВА 

3.1. Санација ударних рупа асфалт – бетоном и 

битошљунком са машинским одсијецањем, утоваром, 

одвозом оштећеног асфалта на депонију и осталим 

предрадњама дебљине 4,7 и 10 cm  

............................................................................... 45.000,00 КМ 

3.2. Реконструкција, адаптација и одржавање тротоара 

............................................................................... 36.000,00 КМ 

3.3. Реконструкција ивичњака ..............................7.000,00 КМ 

3.4. Уређење уз улицу Јована Дучића (Његошев 

споменик)..............................................................15.000,00 КМ 

 

УКУПНО: 103.000,00 КМ 

 

4. ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИ-

САНИХ ПУТЕВА, ОДРЖАВАЊЕ ПОТПОРНИХ 

ЗИДОВА И ЗАШТИТНИХ ОГРАДА УЗ ПУТЕВЕ 

4.1. Санација макадамског коловоза са планирањем и 

ваљањем постојеће подлоге, те набавка и уградња каменог 

материјала са ваљањем до потребне збијености и 

бетонирање превоја на кризним мјестима 

............................................................................... 26.000,00 КМ 

4.2. Изградња потпорних зидова и канала уз путеве и 

одржавање већ изграђених потпорних зидова 

................................................................................. 8.000,00 КМ 

 

  УКУПНО: 34.000,00 КМ 

 

5. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 

САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

5.1. Обиљежавање уздужних, попречних и осталих ознака 

на саобраћајним површинама – хоризонтална сигнализација 

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

5.2. Одржавање вертикалне сигнализације, поправка и 

уградња (знакова, свијетлећих знакова, путоказних, 

стајалишних ознака итд.) ......................................7.000,00 КМ 

5.3. Набавка саобраћајних знакова ................... 12.000,00 КМ 

5.4. Набавка стубова за саобраћајне знакове  

................................................................................ 6.000,00 КМ 

5.5. Набавка физичких баријера за обезбјеђење паркинга 

..................................................................................7.000,00 КМ 

5.6. Набавка успоривача саобраћаја ................... 7.000,00 КМ 

5.7. Одржавање успоривача саобраћаја  ..............7.000,00 КМ 

 

  УКУПНО: 66.000,00 КМ 

 

6. ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА 

6.1. Редовно одржавање постојећих семафора на 

раскрсницама (замјена сијалица, грла, осигурача, штитника 

и сочива, фарбање стубова, замјена уништених стубова и 

латерни у саобраћајним незгодама, прање сјенила и сочива 

..................................................................................7.000,00 КМ 

6.2. Реконструкција семафора ....................... ......7.000,00 КМ 

 

     УКУНО: 14.000,00 КМ 

7. ХИТНИ ПОСЛОВИ 

7.1. Радови по налогу, непредвиђени радови – хитне 

интервенције (хитне поправке локалних путева и објеката 

на њима, дивље депоније и сличне друге активности који се 

не могу предвидјети кроз програм)....................70.000,00 КМ 

 

  УКУПНО: 70.000,00 КМ 

УКУПНО КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА:                                            

      287.000,00 КМ 

Б) ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА 

 

8. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 

8.1. Ручно чишћење јавних саобраћајних површина (градске 

улице, тротоари, тргови, пјешачке стазе, мостови, јавна 
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паркиралишта и др.). Ручно чишћење обухвата прикупљање 

отпада и метење са саобраћајних површина, пражњење 

корпи, набавка кеса за смеће, скидање плаката, уклањање 

угинулих животиња са одвозом на депонију и др. 

Програмом чишћења предвиђено је чишћење јавних 

саобраћајних површина у ужем подручју града, те главне и 

споредне саобраћајнице у Хрупјелима, Засаду, Мостаћима, 

Горици, Тини, Мокрим Доловима, Горње и Доње Полице, 

Гучина, Тодорићи, Волујац, пут према Петровом пољу. 

Динамика чишћења утврдиће се оперативним планом 

............................................................................. 128.000,00 КМ 

8.2. Машинско чишћење јавних саобраћајних површина 

(градске улице, тротоари, паркиралишта, тргови, пјешачке 

стазе и др.) и одвоз отпада на депонију – ауточистилице 

................................................................................65.000,00 КМ 

8.3. Прикупљање отпада са уређених и неуређених 

површина, прилазних саобраћајница, саобраћајница у 

стамбеним насељима које нису обухваћене редовним 

чишћењем, уз ријеке, потоке, у граду са одвозом на 

депонију, остали послови на одржавању хигијене града који 

се не могу предвидјети (сјечење шибља, уклањање наноса, 

отклањање посљедица природних непогода и сл.), по налогу 

Одјељења за стамбено комуналне послове ...... 30.000,00 КМ 

8.4. Прање јавних саобраћајних површина – дневно и ноћно 

прање улица и тргова, стаза, фонтана и чесми 

................................................................................40.000,00 КМ 

8.5. Чишћење тротоара и улица од сњежних наноса 

..................................................................................7.000,00 КМ 

 

УКУПНО: 270.000,00 КМ 

 

8.6. Одржавање шире зоне санитарне депоније, депоније 

грађевинског отпада: разастирање, ваљање и засипање 

отпада материјалом, одржавање пумпи, ваге и машина, 

трошкови енергената, накнаде за радну снагу и чуварску 

службу ..................................................................40.000,00 КМ 

8.7. Одржавање азила за псе: хватање животиња, храњење, 

одржавање чистоће азила и сл. ..........................33.000,00 КМ 

 

УКУПНО:   73.000,00 КМ  

 

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ:       

                                                                              343.000,00 КМ 

 

9. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

9.1. Редовно одржавање, санација дрвећа у дрворедима, 

парковима и насељима 

9.1.1. Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима, 

насељима и другим просторима (орезивање, сјеча, 

уклањање изданака, вађење пањева, окопавање, прихрана, 

залијевање, прорјеђивање крошње липе, скидање боровог 

четника са четинара, одвоз на депонију) према оперативном 

плану......................................................................36.000,00 КМ 

9.1.2. Сјечење, уклањање и орезивање платана и старог 

дрвећа по студији здравственог стања дрвореда, одвоз на 

депонију по налогу Одјељења за стамбено комуналне 

послове....................................................................5.000,00 КМ  

9.1.3. Одржавање и заштита платана са хемијском и 

механичком  заштитом ....................................... 10.000,00 КМ 

9.1.4. Одржавање и заштита липа и кестења и осталог са 

хемијском и механичком заштитом ...................10.000,00 КМ 

 

  УКУПНО: 61.000,00 КМ 

 

9.2. Редовно одржавање и реконструкција травњака у 

насељима, парковима, острвима уз саобраћајнице 

9.2.1. Редовно одржавање травњака у насељима, парковима, 

острвима уз саобраћајнице .................................48.000,00 КМ 

9.2.2. Дјелимична обнова травњака и засијавање нових 

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

 

  УКУПНО: 51.000,00 КМ 

 

9.3. Одржавање, залијевање и садња живе ограде, 

украсног грмља, ружичњака и сезонског цвијећа 

9.3.1. Одржавање украсног грмља .......................3.000,00 КМ 

9.3.2. Одржавање живе ограде............................. 2.000,00 КМ 

9.3.3. Орезивање, окопавање, прихрана, залијевање и 

заштита ружа, уклањање осушених цвјетова те садња нових 

ружа у постојећим ружичњацима ........................5.000,00 КМ 

9.3.4. Уклањање увелог цвијећа и одвоз на депонију, 

припрема земље за нову садњу, садња сезонског 

цвијећа...................................................................22.000,00 КМ 

9.3.5. Окопавање, залијевање и заштита сезонског цвијећа 

................................................................................12.000,00 КМ 

9.3.6. Припрема земље за садњу и садња трајница (перене) 

..................................................................................4.000,00 КМ 

 

       УКУПНО: 48.000 КМ 

          УКУПНО ЗЕЛЕНИЛО: 160.000 КМ 

 

10. ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБОРИНСКЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВОДНИХ  КАНАЛА 
10.1. Чишћење и пропирање уличних сливника, оборинске 

канализације и других одводних објеката 

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

- улични сливници .................................................. 500 ком. 

- уличне решетке ..................................................... 18 ком. 

- ревизиони силази...................................................250 ком. 

- цјевоводи свих профила...............................................20 h. 

- изливних грађевина...................................................2 ком. 

10.2. Замјена дотрајалих, оштећених или несталих уличних 

решетки, сливника, поклопаца на ревизионим силазима 

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

 

10.3. Чишћење септика по налогу Одјељења за стамбено 

комуналне послове ................................................5.000,00 КМ 

 

 УКУПНО:  40.000,00 КМ 

 

10.4. Чишћење отворених канала за оборинску одводњу и 

других одводних објеката ..................................25.000,00 КМ    

УКУПНО:   65.000,00 КМ 

УКУПНА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА 

          568.000,00 КМ 

11. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

11.1. Храна за псе ............................................... 15.000,00 КМ  

11.2. Ветеринарске услуге ................................. 10.000,00 КМ 

11.3. Набавка садница (биолошке имовине) .... 30.000,00 КМ 
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11.4. Расходи за израду пројектне документације 

............................................................................... 19.000,00 КМ 

11.5. Набавка кућних бројева .............................. 5.000,00 КМ 

11.6. Уградња кућних бројева ............................. 7.000,00 КМ 

11.7. Набавка комуналне опреме ........................ 7.000,00 КМ 

11.8. Набавка сата на пијаци ............................... 4.000,00 КМ 

11.9. Набавка новогодишњег накита ................ 17.000,00 КМ 

11.10. Одржавање система за наводњавање ....... 3.000,00 КМ 

11.11. Уређење Павлове пећине ........................ 25.000,00 КМ 

11.12. Главни пројекат санације постојеће депоније 

„Ободина“ и изградња нове санитарне депоније 

............................................................................. 180.000,00 КМ 

11.13. Програм мјера са динамиком прилагођавања рада 

депоније  ...............................................................20.000,00 КМ 

11.14. Фарбање стубова уличне расвјете ........... 7.000,00 КМ 

11.15. Материјал за фарбање ............................... 7.000,00 КМ 

 

УКУПНО: 356.000,00 КМ 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

 

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 203.000,00 КМ 

2. ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ 

РАСВЈЕТУ И СЕМАФОРЕ 
 

700.000,00 КМ 

 УКУПНО ЈАВНА РАСВЈЕТА (1+2): 903.000,00 КМ 

3. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ 

САОБРАЋАЈНИЦА, ТРОТОАРА, ТРГОВА И МОСТОВА 
 

103.000,00 КМ 

4. ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, 

ОДРЖАВАЊЕ ПОТПОРНИХ ЗИДОВА И ЗАШТИТНИХ 

ОГРАДА УЗ ПУТЕВЕ 

 

 

34.000,00 КМ 

5. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 

САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

66.000,00 КМ 

6. ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА 14.000,00 КМ 

7. ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 70.000,00 КМ 

 УКУПНО КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА (3+4+5+6+7) 287.000,00 КМ 

8. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ, ДЕПОНИЈА И АЗИЛ 343.000,00 КМ 

9. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 160.000,00 КМ 

10. ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБОРИНСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И 

ОДВОДНИХ КАНАЛА 

  65.000,00 КМ 

 УКУПНО ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА (8+9+10): 568.000,00 КМ 

11. ОСТАЛИ РАСХОДИ: 356.000,00 КМ                  

 

 
УКУПНО: 2.114.000,00 КМ 

 

Број:09-013-348/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

На основу тачке 14. Одлуке о разврставању, управљању и 

заштити локалних, некатегорисаних путева и улица у граду 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 14/17) и члана 

36. и 72. Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина 

Града Требиња на сједници одржаној дана 24.12.2019. 

године, донијела је 

П Р О Г Р А М 

одржавања локалних и некатегорисаних путева  

и градских улица града Требиња за 2020. годину 

 

Планирана средства за одржавање и заштиту локалних и 

некатегорисаних путева од значаја за функционисање 

саобраћаја на територији града Требиња, као и градских 

улица кумулативно износе 287.000,00 КМ. 

Ова средства су планирана у Буџету за 2020. годину у 

оквиру средстава Одјељења за стамбено комуналне послове. 

Планирана средства ће се утрошити на сљедећи начин: 

 

 

А) Редовно одржавање локалних и некатегорисаних 

путева, градских улица, мостова и тротоара 

Средства за редовно одржавање локалних и некатего-

рисаних путева и градских улица, мостова и тротоара за 

2020. годину, кумулативно износе 137.000,00 КМ.  

Планирана средства ће бити утрошена за: 

 Санација ударних рупа асфалт - бетоном и 

битошљунком са машинским одсијецањем, утоваром, 

одвозом оштећеног асфалта на депонију и осталим 

предрадњама дебљине  4,7  и  10  cm .........45.000,00 КМ 

 Санација макадамског коловоза  са планирањем и 

ваљањем постојеће подлоге, те набавка и уградња 

каменог материјала са ваљањем до потребне збијености 

…………....…..….....................................…..26.000,00 КМ   

 Изградња потпорних зидова и канала уз путеве и 

одржавање већ изграђених потпорних зидова 

...........................................................................8.000,00 КМ 

 Одржавање, реконструкција и адаптација тротоара 

........................................................................ 36.000,00 КМ 
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 Реконструкција ивичњака ..............................7.000,00 КМ 

 Уређење уз улицу Јована Дучића (Његошев споменик) 

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

Одјељење за стамбено комуналне послове ће на бази 

континуираног надзора и праћења стања одређивати 

приоритете, количину и врсту радова на појединим 

локалним путевима и градским улицама, а нарочио у 

погледу оштећења у виду ударних рупа и осталих 

оштећења. 

Б) Средства за одржавање  саобраћајне сигнализације 

Ова средства су предвиђена за одржавање хоризонталне, 

вертикалне и свјетлосне сигнализације, одбојних ограда и 

кумулативно износе 80.000,00 КМ. 

Средства ће бити распоређена на сљедећи начин: 

 набавка саобраћајних знакова .................... 12.000,00 КМ 

 набавка стубова за саобраћајне знакове .......6.000,00 КМ 

 одржавање вертикалне сигнализације, поправка и 

уградња (знакова, свјетлећих знакова, путоказних, 

стајалишних ознака итд.) ...............................7.000,00 КМ 

 обиљежавање хоризоналне сигнализације 

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

 набавка физичких баријера за обезбјеђивање паркинга 

...........................................................................7.000,00 КМ 

 одржавање семафора ......................................7.000,00 КМ 

 набавка успоривача саобраћаја  ....................7.000,00 КМ 

 одржавање успоривача саобраћаја ...............7.000,00 КМ 

 одржавање, реконструкција и адаптација семафора 

..........................................................................7.000,00 КМ. 

Планирана средства ће бити даље распоређена на бази 

потреба, односно оправданих захтјева. 

В) Средства за хитне интервенције 

Ова средства су предвиђена за радове који се могу појавити 

у току године, а њихов обим и количина се не могу 

предвидјети, односно за одржавање проходности путева у 

зимском периоду, оштећења на инфраструктурним 

објектима, уклањање дивљих депонија и сл. Средства су 

планирана на бази досадашњег искуства и биће утрошена у 

складу са указаним потребама. 

За наведене потребе је планирано укупно 70.000,00 КМ, од 

чега је за зимско одржавање путева планирано 10.000,00 

КМ. 

Одјељење за стамбено комуналне послове је дужно да 

разради поједине ставке и да прати утрошак  ових средстава 

путем вршења сталног надзора. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

А Редовно одржавање локалних 

и некатегорисаних путева и 

градских улица 

137.000,00 КМ 

Б Средства за одржавање 

саобраћајне сигнализације 

80.000,00 КМ 

В Средства за хитне 

интервенције 

70.000,00 КМ 

А+Б+В  287.000,00 КМ 

 

Број:09-013-349/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 32. став 8. Закона о концесијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 59/13 и 

16/18), члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 

и члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

24.12.2019. године, донијела је 

 

ПЛАН  УТРОШКА  СРЕДСТАВА   

ОД  КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I 

Oвим Планом усваја се кориштење средстава од концесионе 

накнаде која представљају пиход Буџета Града Требиња у 

2020. години. 

II 

Од концесионе накнаде у Буџету Града Требиња у 2020. 

години планиран је приход у износу од 2.756.040 КМ.   

 

III 

Наведена средства су планирана на ставци „Концесионе 

накнаде за кориштење природних добара економски код: 

- 722491 Концесионе накнаде за кориштење природних 

добара 100.000 KM, 

- 722492 Концесионе накнаде за кориштење 

електроенергетских објеката 2.656.040 KM. 

 

IV 

Средства прикупљена од концесионе накнаде користиће се 

у складу са Планом капиталних улагања – Буџет 2020, као и 

за финансирање отплате кредита по следећим ставкама: 

 

О П И С План концесионих 

накнада Буџет 

2020. год. 
I Издаци у оквиру Одјељења за просторно уређење 

Пословни објекат на Тргу слободе  230.000 

Саобраћајница у сјеверном логору – фаза 2 100.000 

Изградња бициклистичких стаза 50.000 

Изградња дјечијих игралишта 57.000 

Дом на Ублима 10.000 
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Локална инфраструктура - градске МЗ 200.000 

Изградња пјешачких стаза у градским МЗ 100.000 

Изградња ограде око градског парка 50.000 

УКУПНО I 797.000 

II Финансирање отплата кредита 

 
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 1.541.000 

Расходи за камате на примљене зајмове 418.040 

 УКУПНО II 1.959.040 

 УКУПНО I+II 2.756.040 

 
V 

Овлашћује се градоначелник Града Требиња да може 

интерним актом вршити прерасподјелу средстава од 

концесионих накнада, уколико се из оправданих разлога не 

могу реализовати планови из тачке IV ове одлуке.    
 

VI 
Овај план ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-335/19 

Датум:24.12.2019. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17) у вези са Одлуком о извршењу Буџета Града 

Требиња, градоначелник Града Требиња, доноси 
  

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о додјели новчане накнаде  

супругама умрлих бораца 

одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске 
 

I 

У Одлуци о додјели новчане накнаде супругама умрлих 

бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у 

тачки II подтачки 6. ријечи „почев од 01.09.2018. године до 

31.08.2019. године“ се бришу. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-62/19                                   Градоначелник 

Датум:18.12.2019. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

Ha основу члана 55. став 2, 59. и 82. став 3. 3акона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске",  број 97/16 и 36/19) и члана 58, 59. и 73. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а у вези са Одлуком o 

стипендирању студената („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16) и Правилником о условима и 

поступку остваривања права на стипендију („Службени 

гласник Града Требиња“, број 16/17 и 10/19, градоначелник 

Града Требиња, доноси  

О Д Л У К У 

о расписивању Kонкурса за додјелу стипендија 

редовним студентима првог циклуса студија  

за 2020. годину 

 

I 

1) Расписује се Конкурс за додјелу стипендија студентима 

првог циклуса студија, уписаним први пут као редовни 

студенти са сталним мјестом боравка на територији 

града Требиња. 

2) Комисија за додјелу стипендија ће у складу са 

Правилником о условима и поступку остваривања 

права на стипендију („Службени гласник Града 

Требиња“ број 16/17 и 10/19) утврдити редослијед 

првенства за добијање стипендија студентима уписаним 

први пут у II, III, IV, V или VI годину студија.   

Висина износа стипендије за мјесец по стипендисти ће 

износити: 

 Од редног броја 1 до редног броја 10 ранг листе 

утврђене од стране Комисије за додјелу стипендија, 

стипендија по студенту за мјесец ће износити 250 КМ; 

 Од редног броја 11 до редног броја 20 ранг листе 

утврђене од стране Комисије за додјелу стипендија, 

стипендија по студенту за мјесец ће износити 200 КМ;  

 Од редног броја 21 до редног броја 50 ранг листе 

утврђене од стране Комисије за додјелу стипендија, 

стипендија по студенту за мјесец ће износити 150 КМ; 

 Од редног броја 51 до редног броја 100 ранг листе 

утврђене од стране Комисије за додјелу стипендија, 

стипендија по студенту за мјесец ће износити 100 КМ.  

 

II 

Бодовање студената извршиће се у складу са Одлуком o 

стипендирању студената („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/16) и Правилником о условима и 

поступку остваривања права на стипендију („Службени 

гласник Града Требиња“, број 16/17 и 10/19). 

III 

Конкурс објавити на Радио Требињу, сајту и огласној табли 

Града Требиња. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“. 
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Број:11-67-256/19                                   Градоначелник 

Датум:25.12.2019. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и чл. 58. и 73. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2020. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/19), градоначелник Града Требиња, 

дана 25.12.2019.године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о условима, начину и висини новчане дознаке за 

новорођено дијете у 2020. години 

 

I 

1) Овом одлуком уређују се услови, начин остваривања и 

висина новчане дознаке за новорођено дијете. 

2) Дознака за новорођено дијете је новчани износ на који 

има право родитељ или законски старатељ. 

 

II 

Услови за остваривање права из подтачке 2. претходне 

тачке су: 

- да је дијете живорођено у периоду од 01.01.2020. до 

31.12.2020. године, 

- да је дијете уписано у матичне књиге Републике 

Српске, 

- корисник дознаке држављанин РС - БиХ са пребива-

лиштем на подручју Града Требиња најмање 2 (двије) 

године, непрекидно у односу на дан рођења дјетета.  
 

III 

1) Висина новчане дознаке за новорођено дијете износи: 

- за прворођено дијете :                                   150,00 КМ 

- за другорођено дијете:                                  300,00 КМ 

- за трећерођено дијете:                                  500,00 КМ 

- за четврторођено и свако наредно дијете: 800,00 КМ 

Висина новчане дознаке, уколико један родитељ није 

запослен на дан рођења дјетета, множи се са коефицијентом 

1,5. 

Висина новчане дознаке, уколико су оба родитеља 

незапослена на дан рођења дјетета, множи се 

коефицијентом 3. 

2) Новчана дознака ће се исплаћивати на текући рачун 

подносиоца захтјева, односно родитеља или законског 

старатеља новорођеног дјетета на сљедећи начин: 

- за проворођено и другорођено дијете у једнократном 

износу, 

- за трећерођено дијете у двије једнаке рате и то да се 

прва рата исплаћује након доношења Закључка, а 

друга четири мјесеца касније, 

- за четврто и свако наредно дијете у три једнаке рате и 

то да се прва рата исплаћује након доношења 

Закључка, а друга и трећа у размаку од по четири 

мјесеца.                  

 

 

IV 

Захтјев за остваривање права на новчану дознаку за 

новорођено дијете, родитељ или законски старатељ дјетета 

подноси Одјељењу за друштвене дјелатности, на обрасцу 

који је саставни дио ове одлуке. 

Уз захтјев је потребно приложити: 

- Увјерење о пребивалишту/боравишту са подацима о 

свим адресама које се воде у евиденцији 

пребивалишта/боравишта (образац ПБ4А) за 

подносиоца захтјева, 

- Извод из матичне књиге рођених РС - БиХ за 

новорођено дијете, односно дијете на које се остварује 

право и за свако претходно рођено дијете у породици 

или ван ње уколико подносилац захтјева има 

старатељство (брига и старање), 

- доказ о старатељству над новорођеним дјететом (у 

случају старатељства), 

- Потврда надлежне службе за запошљавање, односно 

ЗЗЗРС, увјерење Пореске управе Републике Српске да 

лице није порески обвезник по основу примања и 

прихода, потврда да је лице редован студент и сл., 

уколико један или оба родитеља нису запослена на дан 

рођења дјетета, 

- фотокопију текућег рачуна подносиоца захтјева. 

 

V 

Одјељење за друштвене дјелатности, након обраде захтјева 

из претходног члана, доставља градоначелнику приједлог 

рјешења, ради доношења одговарајућег акта за реализацију 

захтјева. 

VI 

Средства за провођење ове Одлуке обезбијеђена су у Буџету 

Града Требиња за 2020. годину, на позицији 4161- дознаке 

грађанима – дознаке за новорођенчад. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се у 

„Службеном гласнику Града Требиња“, а примјењиваће се 

од 01.01.2020. – 31.12.2020. године. 

За захтјеве који  се подносе у 2020. години, а односе се на 

дјецу рођену у претходној години примјењује се Одлука 

број: 11-022-95/18 и Одлука о измјени и допуни Одлуке 

број: 11-022-4/19, уколико су исти поднешени најкасније до 

01.03. текуће године. Захтјеви за дјецу рођену у претходној 

години поднешени након наведеног датума се неће 

разматрати.  

 

Број:11-022-66/19                                  Градоначелник 

Датум:25.12.2019. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), члана 58. Статута Града Требињa („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и 

члана 7. Правилника о условима и критеријима за 

финансирање програма развоја спорта у општини Требиње 

(„Службени гласник Општине Требиње“, број 4/10 и 7/10), 

градоначелник Града Требиња, доноси  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења 

 

I 

Рјешење број:11-66-140/18 од 24.12.2018. године се мијења 

у тачки I и сада гласи 

1. Грант за спортске организације 

(грант се реализује путем јавног 

позива) 

335.000,00 КМ 

2. Грант за одржавање, изградњу и 

реконструкцију спортских 

објеката, као и набавку опреме и 

реквизита 

51.000,00 КМ 

3. Грант за школски спорт 3.000,00 КМ 

4. Грант за припреме и учешће 

перспективних и врхунских 

спортиста на међународним 

такмичењима 

3.000,00 КМ 

5. Грант за усавршавање спортских 

стручњака и спортских радника 
0,00 КМ 

6. Грант за обезбјеђивање услова за 

спортске активности инвалидних 

лица 

1.000,00 КМ 

7. Грант за награде за постигнуте 

спортске резултате 
0,00 КМ 

8. Грант за резерву 7.000,00 КМ 

 
II 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном гласнику Града Требињa“. 
 

Број:11-66-140-1/18                              Градоначелник 

Датум:19.12.2019. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
__________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), у вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу 

Буџета Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник 

Града Требиња“, број 10/18 и 6/19), а на основу сагласности 

на реалокацију Одјељења за финансије број: ИД-06-

191/2019 од 03.12.2019. године, градоначелник Града 

Требиња, доноси  

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се 

умањују сљедеће позиције: 

у оквиру Одјељења за привреду 

- 4141 – субвенције по програму оспособљавања 

приправника за износ од 30.000 КМ, 

- 4141 – субвенције за подршку самозапошљавања за 

износ од 110.000 КМ, 

Одјељења за борачко инвалидску заштиту Града 

Требиња  

- 4129 – остали непоменути расходи за износ од 2.000 

КМ, 

Одјељења за општу управу 

- 4152 – капитални грант добровољним ватрогасним 

друштвима за износ од 24.000 КМ, 

- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ 

од 8.000 КМ, 

Одјељења за финансије 

- 4112 – расходи за бруто накнаде за износ од 3.750 КМ, 

Остала буџетска потрошња 

- 4133 – расходи по основу камате за износ од 1.000 КМ 

Стручне службе градоначелника: 

- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 10.000 

КМ, 

Територијалне ватрогасне јединице 

- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ 

од 7.000 КМ, 

а увећавају позиције: 

ЈУ „Техничка школа“ Требиње 

- 4129 – остали непоменути расходи за износ од 220 КМ, 

Одјељења за борачко инвалидску заштиту Града 

Требиња  

- 4127 – расходи за стручне услуге за износ од 2.000 КМ, 

Одјељења за општу управу 

- 4152 –грант за ЈУ „Екологија и безбједност“ за износ од 

29.000 КМ, 

- 4127 – расходи за стручне услуге у износу од 2.780 КМ, 

- 4121 – расходи по основу закупа у износу од 1.800 КМ, 

Одјељења за финансије 

- 4191 расходи по судским рјешењима за износ од 1.600 

КМ, 

- 4152 –грант Синдикату управе за износ од 2.750 КМ, 

- 6311 – издаци по основу пореза за додату вриједност по 

Пројекту Систем водоснадбијевања Требиња за износ 

од 120.000 КМ, 

Остала буџетска потрошња 

- 6213 – издаци за отплату главнице за износ од 1.000 

КМ, 

Стручне службе градоначелника 

- 4129 – остали непоменути расходи за износ од 25.000 

КМ, 

Територијалне ватрогасне јединице 

- 4124 – расходи за материјал за посебне намјене за износ 

од 7.000 КМ, 

ЈУ „Народна библиотека“ Требиње 

- 4111 – расходи за бруто плате за износ од 2.600 КМ. 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-582/19                                 Градоначелник 

Датум:12.12.2019. године                    Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19), а у вези са одредбама Одлуке о извршењу Буџета 

Града Требиња за 2019. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 10/18 и 6/19) и интерним дописом Одјељења 

за привреду број: ИД-04-69-2019, градоначелник Града 

Требиња, доноси  
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З А К Љ У Ч А К 

 

I 

Даје се сагласност ЈУ „Базени“ Требиње на утрошак 

средстава капиталног гранта за финансирање капиталних 

инвестиција планираних Ребалансом Буџета Града Требиња 

за 2019. годину (План број: 293/19 од 12.11.2019. године). 

 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-400-593/19                                 Градоначелник 

Датум:20.12.2019. године                    Мирко Ћурић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

Ha основу члана 82. став 3. 3акона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) 

и Одлуке о стипендирању студената („Службени гласник 

Града Требиња“, број 15/16), градоначелник Града Требиња, 

доноси  

П Р А В И Л Н И К  

о измјени Правилника о условима и поступку 

остваривања права на стипендију 

 

I 

У правилнику о условима и поступку остваривања права на 

стипендију („Службени гласник Града Требиња“, број 

16/17 ), тачка V мијења се и гласи: 

„Подносиоци захтјева, редовни студенти, без оба родитеља 

бодују се са 45 бодова. 

Подносиоци захтјева, редовни студенти, без једног 

родитеља бодују се са 35 бодова. Подносиоци захтјева, 

редовни студенти, оба родитеља незапослена бодују се са 

30 бодова. 

Подносиоци захтјева, редовни студенти, један од родитеља 

незапослен, а други остварује примања у износу до 800,00 

КМ (плата, пензија) бодују се са 20 бодова. 

Подносиоци захтјева, редовни студенти, један од родитеља 

незапослен, а други остварује примања у износу преко 

800,00 КМ (плата,пензија) бодују се са 15 бодова. 

Уколико мјесечна примања родитеља, у задња три мјесеца 

пред расписивање Конкурса за додјелу стипендија, прелазе 

1.700,00 КМ подносилац захтјева не остварује право на 

стипендију.“ 

II  

Овај правилник ступа на снагу даном доношења, a објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-64/19                                  Градоначелник 

Датум:25.12.2019. године                   Мирко Ћурић,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, даје 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о допуни Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној 

установи за предшколско васпитање и образовање дјеце 

„Наша радост“ Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о допуни Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

у Јавној установи за предшколско васпитање и образовање 

дјеце „Наша радост“ Требиње број: 165-1/19 од 02.04.2019. 

године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-63/19                                     Градоначелник 

Датум:20.12.2019. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 

3/16 и 6/17), градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјени Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у Јавној 

установи за предшколско васпитање и образовање дјеце 

„Наша радост“ Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјени Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

у Јавној установи за предшколско васпитање и образовање 

дјеце „Наша радост“ Требиње број: 669/19 од 09.09.2019. 

године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-63-1/19                                     Градоначелник 

Датум:20.12.2019. године                      Мирко Ћурић,с.р. 

___________________________________________________ 

 
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број: 

06-372-189/19 од 25.11.2019. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-213, упис оснивања Заједнице 

етажних власника, Требиње, улица Обала Луке Вукаловића 

бб.  

Оснивачи: 15 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 
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одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа Стево 

Бандић предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу представља и предсједник 

Скупштине Слободанка Вујадиновић.  

 

Број: 06-372-189/19             СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 25.11.2019. године            Бојан Чворо,с.р. 

___________________________________________________
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